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Wraz z na sta niem wa ka cji Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach roz po -
czę ło dwie du że in we sty cje w szko -
łach pro wa dzo nych przez
Po wiat Gli wic ki.

Pierw sza z nich to ter -
mo mo der ni za cja bu -
dyn ków Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go oraz Ze -
spo łu Szkół Spe -
cjal nych przy uli -
cy Szpi tal nej 25
w Knu ro wie.
W ra mach re -
ali za cji te go
z a  d a  n i a
w bie żą cym
ro ku wy ko -
na ne zo sta -
nie ocie -

ple nie stro po da chu, wy mia na sto lar ki
okien nej i drzwio wej oraz ocie ple nie
ścian ze wnętrz nych – pół noc nej
i wschod niej. Wy ko naw cą za da nia
o war to ści po nad 966 tys. zł jest fir ma
ZUH Łu kasz Wi tek z sie dzi bą w Kiel -
cach. Wy mie nio ne za kre sy ro bót zgod -
nie z za war tą umo wą zo sta ną wy ko na ne
do 10 wrze śnia br. Za koń cze nie pro ce su
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków za pla no -
wa no na rok 2010, kie dy to zre ali zo wa -
ne zo sta nie ocie ple nie ścian ze wnętrz -
nych – po łu dnio wej i za chod niej – oraz
mo der ni za cja in sta la cji c. o. Na re ali za -
cję tej in we sty cji Po wiat Gli wic ki
otrzy mał do fi nan so wa nie ze środ ków
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny

Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach. 

Rów no cze śnie roz po czę ły się pra ce
zwią za ne z mo der ni za cją i prze bu do wą
obiek tów spor to wych przy Ze spo le Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.
Wy ko naw cą te go za da nia jest fir ma
PPHU „GB” Grze gorz Ba ran z sie dzi bą
w So snow cu. Je go war tość wy no si po -
nad 850 tys. zł. W bie żą cym ro ku za pla no -
wa no wy ko na nie wszyst kich prac bu dow -
la nych i in sta la cyj nych, na to miast w przy -
szłym –wy ko na nie na wierzch ni po li ure ta -
no wych oraz wy po sa że nie obiek tów
w sprzęt spor to wy. Umow ny ter min za -
koń cze nia prac usta lo no na 17 sierp -
nia 2010 r. (RG)

Przed sta wia my jed ną z cie ka wo -
stek geo lo gicz nych na szej zie mi –
Ma mu ta wiel kie go, któ ry nie gdyś
za miesz ki wał te ren po wia tu gli wic -
kie go, a obec nie dzię ki Sta ro stwu
Po wia to we mu w Gli wi cach po wra ca
do łask, by prze żyć praw dzi wy re ne -
sans.

– Nie wie lu z nas, oprócz wy traw -
nych geo lo gów, zda je so bie spra wę,
ja kie cen ne zna le zi ska od kry te zo sta ły
na te re nie po wia tu gli wic kie go – mó wi
Ma riusz Dy ka, geo log po wia to wy,
a za ra zem na czel nik Wy dzia łu Ochro -
ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.
– Kie dy więc do wie dzie li śmy się, że

na na szym te re nie zna le zio ne zo sta ły
ko ści ma mu ta, po sta no wi li śmy wy ko -
rzy stać tę cie ka wost kę geo lo gicz ną
w pro mo cji na sze go po wia tu. Nasz
ma mut jest wy jąt ko wy. Przy po mo cy
geo lo ga Paw ła Woź nia ka z Pań stwo -
we go In sty tu tu Geo lo gicz ne go Od -
dzia łu Gór no ślą skie go w So snow cu
opra co wa li śmy bro szu rę na je go te -
mat. W pla nach ma my wy ko na nie od -
le wu ma mu ta o na tu ral nych wy mia -
rach i po sta wie nie go w atrak cyj nym
miej scu wraz z utwo rze niem tzw. geo -
punk tu ze szcze gó ło wym opi sem ga -
tun ku i in for ma cja mi geo lo gicz ny mi. 

Uchyl my za tem rąb ka geo lo gicz -
nej ta jem ni cy po wia tu gli wic kie go,

któ ry skry wa pod zie mią praw dzi we
pa le on to lo gicz ne skar by. Sto sun ko -
wo ma ło zna nym miej scem wy stę po -
wa nia szcząt ków du żych ssa ków
plej sto ceń skich są Py sko wi ce.
Pierw szym od kryw cą ich szcząt ków
w Py sko wi cach był Ana tol Zie liń -
ski, pra cow nik ów cze snej Gór no ślą -
skiej Sta cji Te re no wej w Cze la dzi
(obec nie Pań stwo wy In sty tut Geo lo -
gicz ny Od dział Gór no ślą ski), któ ry
ob ser wo wał w la tach 1952-1958
prze bieg eks plo ata cji pia sku w sta rej
do li nie Kłod ni cy mię dzy obec ny mi
zbior ni ka mi Dzierż no Ma łe i Dzierż -
no Du że. 

Dokończenie na str. 5
Miesz kań cy kil ku so łectw gmi ny Pil cho wi ce za blo ko wa li nie bez piecz ne skrzy -
żo wa nie w Wil czy. Czy taj – str. 3
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W TYM NU ME RZE
WIADOMOŚCI:

�� W wa ka cyj nych
kli ma tach

– str. 2
�� Mam mo bus 

krą ży 
po po wie cie

– str. 3
�� X Do żyn ki 

Po wia tu 
Gli wic kie go 
TO SZEK 2009

– str. 4
�� Wi dok z nie ba

– str. 5
�� Taaaka ryba!

– str. 6
�� Ki dioboł 

w kominie? 
– str. 8

�� DO DA TEK 
SPE CJAL NY:  

Nie spo dzian ka dla na szych Czy tel ni ków

Po wró cił czas ma mu ta

Ucznio wie
Ze spo łu
Szkół
im. M. Ko -
nop nic kiej
w Py sko wi -
cach już
w przy -
szłym ro ku
ko rzy stać
bę dą mo gli
z no wo cze -
sne go, wie -
lo funk cyj ne go bo iska
spor to we go.

1. bieżnia na 60 m
2. zeskocznie do skoku 

w dal i trójskoku
3. boisko do piłki ręcznej
4. boiska do koszykówki
5. boisko do piłki siatkowej
6. stanowisko do rzutu kulą
7. stanowisko do skoku

wzwyż
8. boisko do piłki plażowej
9. ławki

Szkol ne in we sty cje

Tak pre zen to wał się bę dzie bu dy nek przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie we wrze śniu.
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2 lip ca od by ła się XXXVII se sja Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go. W du żej czę ści po świę co na by ła
spra wom ochro ny śro do wi ska.

Za nim jed nak do szli śmy do tej te ma ty ki, zwy -
cza jo wo spraw dzo ne zo sta ło qu orum i przed sta wi -
łem po rzą dek ob rad. Przy go to wa ny wcze śniej
po rzą dek zo stał zmie nio ny na wnio sek skarb ni ka
po wia tu, Ma rii Owcza rzak -Siej ko, bo wiem na se -
sję tra fić mu siał jesz cze je den pro jekt uchwa ły –
w spra wie zmian w bu dże cie na br. Jak wy ja śni ła
wnio sku ją ca, zmia ny spo wo do wa ne są ko niecz no -
ścią wpro wa dze nia do bu dże tu dwóch po zy cji: 30
tys. zł, ja kie gmi na Pil cho wi ce prze zna czy ła na kon -
ty nu ację przez Za rząd Dróg Po wia to wych bu do wy
chod ni ków na swym te re nie (w Nie bo ro wi cach
przy ul. Głów nej i w Żer ni cy przy ul. Gór ni czej)
oraz 25 tys. zł, któ re gmi na Knu rów do ło ży ła do re -
mon tów od cin ków chod ni ków przy ul. Wil so na i al.
Pia stów (sza co wa na war tość te go za da nia to 105
tys. zł, z cze go 80 tys. zł za pew ni po wiat). 

Mi łym punk tem se sji by ło zło że nie przeze mnie
oraz przez sta ro stę Mi cha ła Nie szpor ka gra tu la cji
i po dzię ko wań lau re atom na gro dy „Laur Knu ro wa”
zwią za nym z Po wia tem Gli wic kim. To naj wyż sze
miej skie wy róż nie nie przy zna ne zo sta ło w tym ro -
ku m.in. Sa mo dziel ne mu Pu blicz ne mu Ze spo ło wi
Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie, dla któ re go or ga -
nem pro wa dzą cym jest po wiat (w imie niu SP ZOZ -

-u gra tu la cje i po dzię ko wa nia ode brał na se sji
dy rek tor Mi chał Ek kert) oraz Bog da no wi Li twi -
no wi, pre ze so wi Lo ka tor sko -Wła sno ścio wej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej w Knu ro wie, a rów no cze śnie
rad ne mu po wia to we mu. 

W czę ści po świę co nej ochro nie śro do wi ska Ma -
ria Za lec ka, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Ochro -
ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa w sta ro stwie
przed sta wi ła rad nym in for ma cję na te mat przed się -
wzięć pro eko lo gicz nych, prze pro wa dzo nych w gmi -
nach po wia tu od 2006 r. Z ko lei na czel nik te go

wy dzia łu, a za ra zem geo log po wia to wy Ma riusz
Dy ka sze ro ko omó wił za gad nie nie ochro ny po -
wierzch ni zie mi w po wie cie po przez za po bie ga nie
ru chom ma so wym zie mi i ich skut kom. 

– Ja ko je den z nie licz nych sa mo rzą dów w wo je -
wódz twie ślą skim dys po nu je my opra co wa niem, do -
ty czą cym te re nów za gro żo nych ob su wa niem się
mas zie mi na na szym te re nie – mó wił we wpro wa -
dze niu do tej pre zen ta cji Mar cin Stron czek, czło -
nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. – Jest ono
bar dzo po moc ne przy pla no wa niu prze strzen nym.
Dzię ki nie mu wia do mo m. in., gdzie moż na pla no -
wać bu do wę obiek tów miesz kal nych czy prze my -
sło wych, by nie by ły one na ra żo ne na ob su wa nie się
te re nu. 

Jak wy ni ka z opra co wa nia, na te re nie po wia tu
nie ma ob su wisk zie mi, są jed nak miej sca, co
do któ rych na le ży przy jąć spe cy ficz ny spo sób za -
go spo da ro wa nia, np. po przez za cho wa nie od po -
wied niej sza ty ro ślin nej za po bie ga ją cej ero zji.
Opra co wa nie na zle ce nie sta ro stwa wy ko nał Pań st-
wo wy In sty tut Geo lo gicz ny w War sza wie, Od dział
Gór no ślą ski w So snow cu. 

W pro gra mie ob rad jak zwy kle zna la zły się tra dy-
cyj ne punk ty, ta kie jak m.in. wnio ski, in ter pe la cje,
za py ta nia i po stu la ty rad nych, oraz spra woz da nie
z prac Za rzą du Po wia tu po mię dzy se sja mi. Rad ni
w ko lej nych gło so wa niach przy ję li wszyst kie czte ry

pro jek ty uchwał. Ich peł na treść
za miesz czo na jest na stro nie
www.po wiat gli wic ki.pl w za kład -
ce BIP -Pra wo lo kal ne. Pierw sza
z nich zle ca Ko mi sji Re wi zyj nej
Ra dy Po wia tu zba da nie za sad no -
ści skar gi, zło żo nej przez je den
z NZOZ -ów w Py sko wi cach.
Dru ga uchwa ła wpro wa dza zmia -
ny w Re gu la mi nie Or ga ni za cyj -
nym sta ro stwa. Ko lej na po wo ła ła
rad ną Gi ze lę Sa dło (któ ra nie -

daw no we szła do ra dy w za mian za An drze ja Ho -
sza, gdy ten zo stał wi ce wój tem gmi ny Ru dzi niec)
w skład Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju
i Pro mo cji. Ostat nia z uchwał do ty czy bie żą cych
zmian wpro wa dzo nych w te go rocz nym bu dże cie Po -
wia tu Gli wic kie go, o czym pi sa łem już wy żej.

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go za pla -
no wa na zo sta ła na 27 sierp nia, po czą tek
o godz. 15.00.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 
– TA DE USZ MA MOK

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go: Po wiat
Gli wic ki co raz więk szą wa gę przy wią zu je
do pro mo wa nia tu ry sty ki i wy po czyn ku
na swym te re nie. 
Mi chał Nie szpo rek: To na tu ral na kon se kwen -
cja po ło że nia na sze go po wia tu. Tuż za ro gat ka -
mi Gli wic za czy na ją się te re ny, któ re do sko na -
le na da ją się na dłuż szy i krót szy re laks. Są tu
pięk ne la sy – bo ga te w grzy by, ja go dy i zwie -
rzy nę łow ną, któ re prze mie rzać moż na go dzi -
na mi. Nad le śnic two Ru dzi niec za dba ło też
o urzą dze nie spe cjal nych ście żek – spa ce ru jąc
po nich po zna je się wa lo ry przy rod ni cze na -
szych la sów. Są na wet re zer wa ty przyrody,
o czym wciąż wie nie wie le osób. Nie bra ku je
też w po wie cie sta wów łow nych, a tak że zbior -
ni ków wod nych, gdzie moż na do sko na le wy po -
czy wać. W po god ne dni pla że nad za le wem
Pław nio wic kim są tak za tło czo ne, jak nad Bał -
ty kiem. Do te go do cho dzi ma low ni czy kra jo -
braz, w wie lu miej scach pa gór ko wa ty, z cią gną -
cy mi się po ho ry zont ła na mi zbóż i łą ka mi… 
WPG: Są to też te re ny o bo ga tej hi sto rii.
MN: Świad czą o tym ko lej ne atrak cje tu ry -
stycz ne – zam ki i pa ła ce. Wy mie nię tu tyl ko
trzy z nich, te naj bar dziej uczęsz cza ne: Chu -
dów, To szek i Pław nio wi ce. Przy cią ga ją nie tyl -
ko mi ło śni ków hi sto rii, ale i tych, któ rzy szu ka -
ją cie ka wej roz ryw ki. W Chu do wie przez ca łe
la to od by wa ją się licz ne im pre zy, w tym ta kie,
pod czas któ rych po znać moż na na szą prze -
szłość czy kul tu rę in nych na ro dów, or ga ni zo -
wa ne są też m.in. zlot sta rych sa mo cho dów, fe -
sti wal bło ta oraz kar to fla da. Naj więk szą
z nich, X Jar mark Śre dnio wiecz ny, za pla no wa -
no na 15-16 sierp nia. Z ko lei w Ze spo le Pa ła co -

wo -Par ko wym w Pław nio wi cach trwa Pa ła co -
we La to Mu zycz ne. Moż na tam w pięk nym
oto cze niu wy słu chać bar dzo róż no rod nych
kon cer tów – od pio se nek ze ślą skich list prze -
bo jów, Ha li ny Ku nic kiej, mu zy ki fil mo wej
i roz ryw ko wej po prze bo je ope ret ko we. 
WPG: Nie bra ku je również ar chi tek to nicz -
nych pe re łek.
MN: Po za wspo mnia ny mi już zam ka mi i pa ła -
ca mi są ni mi również na pew no za byt ko we
drew nia ne ko ściół ki, z któ rych naj star szy po -
cho dzi z XV wie ku. Są one war te zwie dze nia
nie tyl ko ze wzglę dów ar chi tek to nicz nych i sa -
kral nych – pa nu je w nich nie po wta rzal na at -
mos fe ra, skła nia ją ca do re flek sji i wy ci sze nia,
a to chy ba nam wszyst kim bar dzo się przy da
pod czas wa ka cji. 
WPG: Or ga ni zo wa ne są także spe cjal ne wy -
ciecz ki, pod czas któ rych po znać moż na
atrak cje Zie mi Gli wic kiej.
MN: Już po raz ko lej ny Sto wa rzy sze nie „Gli -
wic kie Me ta mor fo zy” przy go to wa ło słu żą cy te -
mu cykl raj dów ro we ro wych, zaś „No wi ny Gli -
wic kie” za in au gu ro wa ły w tym ro ku wę drów ki
po Zie mi Gli wic kiej. Tra sy są cie ka we, uczest -
ni kom to wa rzy szą prze wod ni cy – nic tyl ko po -
zna wać pięk no po wia tu! Tak jak i let nie cy kle
im prez w Chu do wie i w Pław nio wi cach, od by -
wa ją się one przy wspar ciu Sta ro stwa Po wia to -
we go.
WPG: A przed na mi jesz cze do żyn ki – ko lej -
na oka zja do za baw i uciech na świe żym po -
wie trzu…
MN: Już dziś za pra szam na ju bi le uszo we, dzie -
sią te Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go, or ga ni zo -
wa ne w Tosz ku.
WPG: Na ich te mat pi sze my wię cej w in nym
miej scu te go wy da nia ga ze ty. Po dob nie jak
o ko lej nej atrak cji po wia tu – Ma mu cie wiel -
kim.
MN: Mo że my tyl ko się cie szyć, że miesz ka my
na zie miach tak bo ga tych w róż no rod ne atrak -
cje – tu ry stycz ne, kra jo bra zo we, hi sto rycz ne,
ar chi tek to nicz ne i geo lo gicz ne. I za chę cać in -
nych, by też się ni mi cie szy li, za pra sza jąc ich
do od wie dze nia po wia tu.
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W wakacyjnych
klimatach
Roz mo wa ze sta ro stą gli wic kim MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM

Ma riusz Dy ka cie ka wie mó wił o za gro że niach, zwią za nych z ru cha -
mi ma so wy mi zie mi. 

W wie lu so łec twach gmin po -
wia tu gli wic kie go funk cję soł ty -
sów peł nią ko bie ty. Pa nie do -
brze spraw dza ją się w tej ro li –
trak tu ją so łec twa jak swe wła -
sne go spo dar stwa, któ ry mi tro -
skli wie się opie ku ją. Jed ną
z nich jest Te re sa Hel ler, soł tys
Ru dziń ca.

– Tę funkcję objęłam niespodzie-
wanie i z biegu – opo wia da o po cząt -
kach swe go soł ty so wa nia. – Wcho -
dzi łam w skład po przed niej Ra dy So -
łec kiej, kie dy zmarł jej prze wod ni -
czą cy, Jó zef Ra ko szek. Trze ba by ło
szyb ko wy brać no we go soł ty sa, by
do koń czył tak prze rwa ną ka den cję.
Wy bór padł na mnie. Wi docz nie się
spraw dzi łam, bo i w ko lej nych wy bo -

rach miesz kań cy po par li mo ją kan -
dy da tu rę. 

Te re sa Hel ler jest ce nio na za to, że
po tra fi łą czyć róż ne śro do wi ska oraz
tych, któ rzy chcą dzia łać na rzecz lo -
kal nej spo łecz no ści. Wie, iż w so łec -
twie nie bra ku je wza jem nych ura zów
i za daw nio nych nie chę ci, ale za wsze
szu ka te go, co lu dzi do sie bie zbli ża. –
Po nad to na sze so łec two jest bar dzo
roz le głe – mó wi. – Naj lep szym spo so -
bem na to, by miesz kań cy się in te gro -
wa li, jest or ga ni zo wa nie wspól nych
im prez, na przy kład z oka zji Dnia Ko -
biet, mi ko ła ja, do ży nek czy też róż no -
rod nych fe sty nów. Mniej sze spo tka nia
od by wa ją się w świe tli cy OSP,
a więk sze w gim na zjum, bo za rów no
stra ża cy jak i szko ła za wsze chęt nie
słu żą nam po mo cą. Za ba wy na świe -
żym po wie trzu or ga ni zu je my zwy kle

na pla cu przy OSP lub na bo isku LKS
„Ama tor”. Bar dzo do brze współ pra -
cu je się nam tak że z Nad le śnic twem
Ru dzi niec. 

Im pre zy te we szły już na sta łe
w ka len darz so łec kich wy da rzeń. I tak
np. do żyn ki od by wa ją się za wsze we
wrze śniu, a Dni Ru dziń ca w po ło wie
czerw ca. Cza sa mi uda się po zy skać
spon so rów, a gdy trze ba, go spo dy nie
sa me pie ką cia sta czy przy rzą dza ją in -
ne przy sma ki. – Wspie ra nas gmi na –
do da je pa ni Te re sa. – Z bu dże tu do sta -
je my pie nią dze m.in. na or ga ni za cję
fe sty nów, utrzy ma nie zie le ni, a ostat -

nio po zwo li ły one na za kup sprzę tu
nagłaśniającego, któ ry bar dzo przy da -
je się pod czas róż no rod nych im prez. 

Dzię ki Ra dzie So łec kiej Ru dzi niec
pięk nie je. Dwa la ta te mu za ło żo ny zo -
stał skal niak przy budynku OSP, któ ry
uzy skał na gro dę w kon kur sie „So łec -
two Przy ja zne Śro do wi sku”, or ga ni -
zo wa nym przez Za rząd Po wia tu Gli -
wic kie go. –W ub. r. so łec two w tym
kon kur sie też zo sta ło na gro dzo ne,
a pie nią dze prze zna czy li śmy na za kup
ko siar ki do tra wy – mó wi Te re sa Hel -
ler. – W tym ro ku w ra mach kon kur su
chce my za go spo da ro wać za nie dba ny
te ren na prze ciw ko ośrod ka zdro wia.

W skład Ra dy So łec kiej Ru dziń ca
wcho dzą: Mag da le na i Ste fa nia Fry -
chel, Kor ne lia Go ry wo da, Raj mund
Le d wig i Nor bert Mróz. 

(RG)
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Kon kurs KRUS
Pre zes Ka sy Rol ni cze go Ubez pie -

cze nia Spo łecz ne go ogło sił kon kurs
na pre zen ta cje mul ti me dial ne o bez -
pie czeń stwie pra cy oraz ochro nie zdro -
wia i ży cia miesz kań ców wsi.

Ty tu ło wym prze sła niem kon kur su jest
ha sło „Na wsi moż na żyć zdro wo i bez -
piecz nie”. Pre zen ta cje win ny być ad re so -
wa ne do jed nej z czte rech grup
od bior ców: rol ni ków i in nych do ro słych
miesz kań ców wsi; mło dzie ży szkół rol-
ni czych; dzie ci wiej skich ze szkół pod-
sta wo wych (z klas 5-6) oraz
z gim na zjów; dzie ci wiej skich ze szkół
pod sta wo wych (z klas 1-4). Ter min nad -
sy ła nia prac mi ja 30 wrze śnia, wy ni ki
ogło szo ne bę dą 15 paź dzier ni ka. Bliż sze
szcze gó ły na stro nie www.krus.gov.pl.

(RG)
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– To skrzy żo wa nie jest na praw dę
bar dzo nie bez piecz nie – mó wi Ró ża
Ho in ca, miesz kan ka Pil cho wic. 
– Kie row cy jeż dżą tu bar dzo szyb ko.
Świa tła w tym miej scu mu szą po -
wstać. Cho dzi o na sze bez pie czeń -
stwo! 

Ad mi ni stra to rem dro gi jest Ge ne -
ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad (GDD KiA). Jed nak
na licz ne pe ty cje i proś by miesz kań -
ców Ra da Po wia tu Gli wic kie go,
na wnio sek Za rzą du Po wia tu, 26
mar ca br. pod ję ła de cy zję o współ fi -
nan so wa niu prze bu do wy te go skrzy -
żo wa nia.

– Dzia ła my ma jąc na uwa dze
bez pie czeń stwo miesz kań ców na sze -
go po wia tu – wy ja śnia Wal de mar
Do mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu,
miesz ka niec Wil czy. – Dla te go pod -

ję li śmy uchwa łę w spra wie par ty cy -
pa cji w 20 proc. w kosz tach bu do wy
sy gna li za cji. Choć nie mu si my, za re -
zer wo wa li śmy na ten cel 200 tys. zł.
Przez to skrzy żo wa nie co dzien nie
prze jeż dża ją nie tyl ko miesz kań cy
gmi ny Pil cho wi ce, ale rów nież Knu -
ro wa i So śni co wic. Po zo sta li miesz -
kań cy po wia tu też z pew no ścią z nie -
go ko rzy sta ją. Spra wę trze ba ure gu -
lo wać. Zor ga ni zo wa li śmy dzi siej sze
spo tka nie z udzia łem miesz kań ców
i przed sta wi cie li GDD KiA, że by
miesz kań cy mo gli po ka zać, że spra -
wa jest dla nich waż na. Dzi wię się,
że za bra kło przed sta wi cie la tej in sty -
tu cji. 

GDD KiA prze sła ła do Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach pi smo,

w któ rym stwier dza, że nie wi dzi za -
sad no ści or ga ni zo wa nia wi zji lo kal -
nej. Jed no cze śnie zo bo wią za ła się
za koń czyć do koń ca sierp nia br.
prze pro wa dze nie ana li zy bez pie -
czeń stwa na wska za nym skrzy żo wa -
niu. Po mi mo te go miesz kań cy za -
ma ni fe sto wa li swo je nie za do wo le -
nie, blo ku jąc na kil ka na ście mi nut
dro gę po przez cią głe cho dze nie
po pa sach. 

– Ma my na dzie ję, że choć przed -
sta wi cie la GDD KiA tu nie ma, to in -
sty tu cja ta do wie się o na szym pro te -
ście i w koń cu zbu du je świa tła – po -
wie dział WPG To masz Da nel,
miesz ka niec Wil czy. – Pro wa dzę
dzia łal ność go spo dar czą i wie lo krot -
nie, za miast za ła twiać in te re sy, sto ję
w kor ku. To nie tyl ko stra ta cza su,
ale i pie nię dzy. 

W spo tka niu udział wzię li rów -
nież rad ni Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce
oraz wójt gmi ny, któ ry po wie dział,
że świa tła mu szą w tym miej scu po -
wstać. Na ko niec miesz kań cy pod pi -
sa li pe ty cję do Krzysz to fa Ra ja, dy -
rek to ra GDD KiA, w któ rej pod kre -
śli li, że za po śred nic twem Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go wy ra ża ją nie -
za do wo le nie z po wo du bra ku przed -
sta wi cie la na spo tka niu. Jed no cze -
śnie pro szą o przy spie sze nie prze bu -
do wy i mo der ni za cji skrzy żo wa nia.
Ze bra no po nad 200 pod pi sów. 

– Wie rzy my, że na sze pod pi sy po -
ka żą, że jest to dla nas na praw dę
waż na spra wa – do da ła Mag da le na
Ro żek z Wil czy. 

Tekst i fo to: Sła wo mir Grusz ka

Trwa ak cja pro fi lak tycz na bez -
płat nych ba dań mam mo gra ficz -
nych, prze pro wa dza nych na te re nie
po wia tu gli wic kie go. Wy ko nać je
moż na w mam mo bu sie, pod sta wia -
nym w gmi nach przez Cen trum On -
ko lo gii – In sty tu tu im. Ma rii Cu rie -
-Skło dow skiej Od dział w Gli wi cach. 

On ko lo dzy pod kre śla ją wiel ką ro lę
mam mo gra fii w pro fi lak ty ce ra ka. Są
to rent ge now skie ba da nia prze świe tla -
ją ce pier si w ce lu wcze sne go wy kry cia
ewen tu al nych zmian, w tym no wo two -
ro wych. Jak po ka zu ją sta ty sty ki, rocz -
nie w Pol sce oko ło 12 tys. ko biet do -
wia du je się, że ma ra ka pier si, z cze go
bli sko po ło wa umie ra. Le ka rze alar mu -
ją, iż głów nym czyn ni kiem tak wy so -
kiej umie ral no ści jest brak po wszech -
nej do stęp no ści do apa ra tów mam mo -
gra ficz nych. By te mu prze ciw dzia łać,
Cen trum On ko lo gii w Gli wi cach
wspól nie ze sta ro stwem oraz gmi na mi
po wia tu gli wic kie go za dba ło o upo -
wszech nie nie ba dań na na szym te re nie. 

W lip cu i sierp niu mam mo bus stać
bę dzie przez kil ka dni w na stę pu ją -
cych miej sco wo ściach: 

� do 23 lip ca przy Urzę dzie Miej-
skim w Py sko wi cach (ul. Strzel ców
By tom skich 3)
�24 lip ca i 27 – 28 lip ca w Pil cho wi -
cach, przy bu dyn ku Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej
�od 29 do 31 lip ca w Ru dziń cu,
przy bu dyn ku Urzę du Gmi ny 
(ul. Gli wic ka 26)

� od 17 do 21 sierp nia w Knu ro wie
przy Przy chod ni Re jo no wej nr 2   
(ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 6).

Ba da nia są wy ko ny wa ne w godz.
od 10.00 do 17.00. Z dar mo wej pro fi -
lak ty ki mo gą sko rzy stać ko bie ty
w wie ku mię dzy 50 a 69 ro kiem ży cia.
Bliż sze szcze gó ły na na szej stro nie in -
ter ne to wej www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce „ko mu ni ka ty”. (RG)

Od 7 do 10 lip ca na za pro sze nie
władz Hrab stwa Den bi gh shi re
w Wa lii prze by wa ła de le ga cja Po -
wia tu Gli wic kie go. Ce lem wi zy ty
by ła pra ca nad wspól nym pro jek -
tem o te ma ty ce tu ry stycz nej.

Hrab stwo Den bi gh shi re jest part -
ne rem Po wia tu Gli wic kie go od kil ku
lat. – Je sie nią ubie głe go ro ku, pod -
czas po by tu w na szym po wie cie de -
le ga cji hrab stwa, na ro dził się po -
mysł, by ra zem opra co wać pro jekt
tu ry stycz ny – mó wi Mag da le na
Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli wic -
kie go. – Roz mo wy na ten te mat pro -
wa dzo ne by ły rów nież w cza sie kon -
fe ren cji Kon fer Tur, zor ga ni zo wa nej
przez na sze sta ro stwo na po cząt ku
czerw ca br. By skon kre ty zo wać ten
po mysł, wła dze hrab stwa za pro si ły
na szą de le ga cję do sie bie.

Kil ku dnio wy po byt po świę co ny
był pra com nad wspól nym pro jek -
tem oraz zwią za nym z tym po zna -
wa niem wa lo rów tu ry stycz nych Wa -
lii. – Ten nad mor ski re gion Wiel kiej

Bry ta nii za chwy ca pa gór ko wa ty mi
kra jo bra za mi, licz ny mi zam ka mi
i ma low ni czy mi mia stecz ka mi ze
sta rą za bu do wą – do da je Ewa Haj -
duk z Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo -
cji. – Wspól nie po sta no wi li śmy, że
do pro jek tu za pro si my rów nież po -
zo sta łe na sze za przy jaź nio ne po wia -
ty, czy li puc ki oraz Mit tel sach sen

w Niem czech, a tak że part ne rów
m.in. z Ir lan dii, Por tu ga lii, Hisz pa -
nii i Fran cji. Pro jekt za kła da wy ko -
rzy sta nie w pro mo wa niu tu ry sty ki
naj now szych tech no lo gii in for ma -
tycz nych. Ma zo stać zło żo ny
w przy szłym ro ku.

Hrab stwo Den bi gh shi re re ali zu je
obec nie dwa pro jek ty tu ry stycz ne:

wła sny o na zwie The Dee
Val ley oraz mię dzy na ro -
do wy – Can ta ta. Do świad -
cze nia w nich zdo by te są
wy ko rzy sta ne przy opra -
co wy wa niu ko lej ne go, po -
wsta ją ce go wła śnie z na -
szym udzia łem. W skład
de le ga cji po wia tu wcho -
dzi ła rów nież Ewa Żół -
kie wicz, na czel nik Wy -
dzia łu Fi nan so we go sta ro -
stwa, któ ra do ra dza ła
w spra wach fi nan so wa nia
wspól ne go przed się wzię -
cia. (RG)

Ma ni fe sto wa li 
nie za do wo le nie

25 czerw ca w Wil czy za blo ko wa ne zo sta ło skrzy żo wa nie.
Miesz kań cy Wil czy, Żer ni cy i Pil cho wic ma ni fe sto wa li w ten
spo sób sprze ciw wo bec te go, że na tym ru chli wym po łą cze niu
dro gi kra jo wej nr 78 z dro ga mi po wia to wy mi nr 2930S
i nr 2929S bra ku je sy gna li za cji świetl nej. 

Waldemar Dombek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego wśród manifestu-
jących mieszkańców.

Mam mo bus krą ży po po wie cie

Wspól nie o tu ry sty ce

De le ga cja Po wia tu Gli wic kie go w Den bi gh shi re Co un ty Co un cil w to wa rzy -
stwie Mo ham me da Ma ho me ta, dy rek to ra urzę du oraz Jo an But ter field, prze -
wod ni czą cej ra dy hrab stwa.

Pod czas spo tka nia ro bo cze go do ty czą ce go pla nów wspól ne go pro jek tu. 

Ak cja roz po czę ła się od Py sko wic, gdzie 20 lip ca mam mo bus za wi tał na kil ka
dni. 

Fo
 to

: A
gn

ie
sz

ka
 K

az
ub

ek



www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 44

NNRR  77//88  ((2288//2299))  LLIIPPIIEECC--SSIIEERRPPIIEEŃŃ  22000099    WWYYDDAARRZZEENNIIAA  ZZ  PPOOWWIIAATTUU

Ju bi le uszo we, X Do żyn ki Po wia tu Gli wic -
kie go od bę dą się na zam ko wym wzgó rzu
w Tosz ku w nie dzie lę 13 wrze śnia. Przy po -
mnij my, że tra dy cją jest ob cho dze nie do ży nek
po wia to wych co ro ku w in nej gmi nie po wia tu. 

Świę to plo nów or ga ni zo wa ne jest w Tosz ku
po bar dzo dłu giej prze rwie i bę dzie zna czą cym
wy da rze niem w ka len da rzu im prez gmi ny i ca łe -
go po wia tu. Pro gram do ży nek przed sta wia się
bar dzo in te re su ją co. Bę dzie pre zen ta cja oka za -
łych ko ron – wień ców do żyn ko wych, wo kół to -
szec kie go ryn ku przej dzie barw ny ko ro wód,
w któ rym za pre zen to wa ne zo sta ną scen ki z ży cia
rol ni ków. Część ar ty stycz na od bę dzie się na dzie -
dziń cu zam ku. Nie za brak nie wy staw rol ni czych
oraz sto isk ga stro no micz nych. Przy róż no rod nej
mu zy ce i atrak cyj nych wy stę pach za po wia da się
na praw dę do bra za ba wa.

Po ni żej przed sta wia my wstęp ny pro -
gram X Do ży nek Po wia tu Gli wic kie go – To -
szek 2009:
Nie dzie la, 13 wrze śnia
14.00 – 14.30 – zbiór ka trak to rów na pla cu tar go -
wym
14.00 – uro czy sta msza świę ta do żyn ko wa w Ko -
ście le p. w. św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej
w Tosz ku, po mszy po świę ce nie ko ron do żyn ko -
wych 

15.15 – przej ście na ry nek
15.15 – 16.00 – ko ro wód do żyn ko wy 
16.00 – uro czy ste otwar cie do ży nek
17.00 – 17.20 – wy stę py dzie ci
17.20 – 17.50 – kon cert Big Ban du Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej I i II Stop nia w Gli wi cach
17.50 – 18.00 – roz strzy gnię cie kon kur su pt.
„W go spo dar stwie pra cu ję bez piecz nie” or ga ni -
zo wa ne go przez KRUS 

18.00 – 18.30 – wy stę py dzie ci i mło dzie ży z te -
re nu po wia tu gli wic kie go
18.30 – 19.00 – wy stęp Or kie stry Dę tej z Ko tu li na
19.00 – 20.30 – wy stęp ka ba re to wy Fe raj ny Ma -
ku li 
20.30 – 22.00 – wy stęp ze spo łu B. A. R.
22.00 – 1.00 – za ba wa ta necz na

Szcze gó ło we in for ma cje o te go rocz nych do -
żyn kach po wia to wych moż na zna leźć na stro nie

in ter ne to wej: www.po wiat gli wic ki.pl oraz nie ba -
wem na pla ka tach. Ser decz nie za chę ca my
do udzia łu w ko ro wo dzie do żyn ko wym i pre zen -
ta cji ko ron do żyn ko wych (re gu la min oraz kar ty
zgło szeń rów nież do stęp ne na na szej stro nie
www). Or ga ni za to ra mi te go rocz nych do ży nek
po wia to wych są: Ra da i Bur mistrz Mia sta i Gmi -
ny To szek, Ra da Po wia tu Gli wic kie go i Sta ro sta
Gli wic ki oraz Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz -
ku”. 

Tra dy cyj nie, jak co ro ku, oprócz po wia to we go
świę ta plo nów or ga ni zo wa ne są rów nież do żyn ki
gmin ne oraz so łec kie. Oto ich da ty: 29 i 30 sierp -
nia – XVI Do żyn ki Miej skie w Py sko wi cach, 29
i 30 sierp nia – Do żyn ki Gmi ny Wie lo wieś w Za -
cha rzo wi cach, 30 sierp nia – Do żyn ki Gmi ny Ru -
dzi niec w Boj szo wie, 30 sierp nia – Do żyn ki
Gmi ny Gie rał to wi ce w Pa niów kach, 20 wrze śnia
– Do żyn ki Gmin ne w So śni co wi cach. W gmi nie
Pil cho wi ce nie bę dzie w tym ro ku do ży nek gmin -
nych, po szcze gól ne wsie or ga ni zu ją do żyn ki so -
łec kie. I tak 22 sierp nia od bę dzie się Za ba wa Do -
żyn ko wa w Le bo szo wi cach, 5 wrze śnia – Do żyn -
ki So łec kie w Kuź ni Nie bo row skiej, 6 wrze śnia –
ta ka sa ma im pre za w Pil cho wi cach, 13 wrze śnia

– Do żyn ki So łec kie w Żer ni cy i jed no cze śnie
w Wil czy, 20 wrze śnia Do żyn ki w Nie bo ro wi -
cach i 27 wrze śnia Do żyn ki w Sta ni cy. (MFR)

Nad cho dzi czas dzięk czy nie nia za uda ne plo ny

X Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go – To szek 2009
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Ozdo bą każ dych do ży nek są pięk ne, ręcz nie wy pla ta ne ko ro ny. 

W trak cie ma tur ucznio wie Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie py ta ni o to, czy trud no
by ło zdać eg za min śmia ło od po wia -
da li, że nie, bo by li do brze przy go to -
wa ni. Te raz na pod sta wie opu bli ko -
wa nych re zul ta tów mo że my po -
twier dzić, że te de kla ra cje nie by ły
bez pod staw ne. 

Ab sol wen ci I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go zda li ma tu rę w 93,9
proc., pod czas kie dy śred nia kra jo wa
to 90 proc. a śred nia w na szym wo je -
wódz twie – 91,34 proc. Ucznio wie li -
ceum zda li ma tu rę rów nież le piej, niż
ich ko le żan ki i ko le dzy w są sied nich
mia stach – dla po rów na nia w Gli wi -
cach pro cent zda nych ma tur wy -

niósł 91,8. Z ko lei zda wal ność ab sol -
wen tów I Li ceum Pro fi lo wa ne go wy -
nio sła 75 proc. Tu wy nik jest słab szy,
ale po rów na nie i tak wy pa da na ko -
rzyść uczniów te go li ceum, bo wiem
śred nia kra jo wa to 65 proc., a w na -
szym wo je wódz twie – 63,15 proc.
O pod su mo wa nie te go rocz nych ma tur
po pro si li śmy Do ro tę Gu mien ny, dy -
rek tor kę Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go:

– Wy ni ki ma tur, któ re jak co ro ku
pod su mo wa ły pra cę uczniów i pe da -
go gów w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie, da ją po wo dy
do sa tys fak cji. Zda wal ność ma tu ry
w I Li ceum Ogól no kształ cą cym jest
wyż sza od ana lo gicz ne go wskaź ni ka

z ubie głe go ro ku o 1,7 proc. Od se tek
suk ce sów ma tu ral nych uczniów I Li -
ceum Pro fi lo wa ne go (ma tu rę zda wa ła
ostat nia kla sa te go ty pu szko ły w ZS
im. Pa de rew skie go) wzrósł aż o 20
proc. 

Ucznio wie, któ rzy przy stą pi li
do ma tu ry i nie zda li za le d wie jed ne go
eg za mi nu, uzy ska li pra wo do eg za mi -
nu po praw ko we go już w sierp niu,
a ich szan se na po myśl ne za li cze nie
eg za mi nu są bar dzo du że. Ma my za -
tem na dzie ję, że osta tecz na zda wal -
ność ma tu ry w Pa de rew skim wy nie -
sie 100 proc. i każ dy ab sol went szko ły
uzy ska świa dec two doj rza ło ści oraz
pra wo do wstę pu na wyż sze uczel nie. 

(SG) 

Eko lo gicz na po dróż 
Już po raz dru gi zor ga -

ni zo wa na zo sta ła eko lo -
g icz  na  wy c iecz  ka
po po wie cie gli wic kim, fi-
nan so wa na z Po wia to we go
Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod-
nej. Uczest ni czy li w niej
ucznio wie klas szó stych
wraz z opie ku na mi ze
szkół pod sta wo wych po wia tu gli wic kie go, któ rzy kil ka ty go dni wcze -
śniej bra li udział w IX Kon kur sie Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim. Ucznio -
wie od wie dzi li Skła do wi sko Od pa dów Ko mu nal nych w Knu ro wie wraz
z no wo cze sną li nią do se gre ga cji od pa dów (na zdję ciu), spa ce ro wa li le -
śną ścież ką dy dak tycz no – edu ka cyj ną w Ra cho wi cach w to wa rzy stwie
le śni cze go Mar ka Rdu cha, zwie dzi li pa łac w Pław nio wi cach oraz za -
mek w Chu do wie. Mi mo chłod nej i desz czo wej au ry eko lo gicz no – kul -
tu ro we zwie dza nie cie ka wych za kąt ków i miejsc na sze go po wia tu
uczest ni kom bar dzo się po do ba ło. (MFR)

Dzie je Pnio wa
Tra dy cyj nie jak co ro ku, od by ły się tym ra -

zem już XIII Dni Hi sto rii Pnio wa. Ich te ma tem
prze wod nim by ła pro mo cja książ ki Jac ka
Szmid ta pt. „Dzie je Pnio wa”, w któ rej au tor
opi su je hi sto rię wsi do 1945 r. By ły też in ne
atrak cje, m. in. kier masz ksią żek, kon cer ty ze -
spo łu „Gra ni fer” (fran cisz ka nów z Wro cła wia),
ka pe li dę tej „Pisz tan ka” z Czech i wy sta wa fo -
to gra ficz na „Pniów z lo tu pta ka”. Za chwyt
wzbu dzi ła eks po zy cja ma lar stwa Łu ka sza
Mrzy gło da, ar ty sty ro dem z po bli skiej Pa czy -
ny, zmar łe go w 1952 ro ku.

– Po stać ma la rza Łu ka sza Mrzy gło da jest nie -
zwy kle barw na. Uda ło nam się zgro ma dzić spo ro
je go re pro duk cji oraz trzy ory gi nal ne ob ra zy.
Na wy sta wę przy był krew ny ma la rza, Je rzy
Mrzy głód z Tosz ka, któ ry z pa sją opo wia dał
o twór czo ści swo je go wu ja – mó wi Mar cin Kwa -
śniok, or ga ni za tor Dni Hi sto rii Pnio wa. (MFR)

Ma tu ry na do brym po zio mie 

Pra wie 40-sto oso bo wa
gru pa uczniów ZSS
w Py sko wi cach zwie dzi ła
Ko pal nię Rud Srebr no -
no śnych w Tar now skich
Gó rach. Każ dy uczest -
nik, wy po sa żo ny w kask,
zje chał win dą na głę bo -
kość 40 me trów. Ucznio -
wie wy słu cha li hi sto rii
ko pal ni i zo ba czy li od -
two rzo ne sta no wi ska
pra cy gwar ków. 

Uczniom ZS im. I. J.
P a  d e  r e w  s k i e  g o
w Knu ro wie zor ga -
ni zo wa no wy jazd
do War sza wy. Wy -
ciecz ka za czę ła się
od zwie dza nia par la -
men tu i wy słu cha nia
in for ma cji o współ -
cze snym sej mie.
Z ko lei wi zy ta w Mu -
zeum Po wsta nia
Wa r  s z a w  s k i e  g o
(na zdję ciu) by ła
oka zją do po dró ży
w cza sie. 

W po przed nim nu me rze WPG opi -
sy wa li śmy pro jekt re ali zo wa ny przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
pod na zwą „Współ cze sny Mi chał
Anioł – roz wój pa sji i wy rów ny wa nie
szans uczniów szkół Po wia tu Gli wic -
kie go o pro fi lu ogól nym” w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. Sta ro stwo po zy ska ło na ten
cel po nad 1 mln zł. Od mar ca br. do li -
sto pa da 2010 r. dzię ki te mu 800

uczniów szkół o pro fi lu ogól nym,
dzia ła ją cych w pla ców kach pod le -
głych Po wia to wi Gli wic kie mu (czy li
ZS im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie, ZS im. M. Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach oraz ze spo łów szkół spe -
cjal nych w tych mia stach) ma moż li -
wość uczest ni cze nia w sze re gu nie od -
płat nych, atrak cyj nych za jęć do dat ko -
wych. Po ni żej tyl ko dwa ich przy kła -
dy. (SG)

Mi chał Anioł XXI wie ku
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STA RO STWO PO WIA TO WE W GLI WI CACH, 
WY DZIAŁ OCHRO NY ŚRO DO WI SKA, ROL NIC TWA I LE ŚNIC TWA

Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17,
tel. 032 238 93 00, e -ma il: wos@sta ro stwo.gli wi -
ce.pl, stro na in ter ne to wa: www.po wiat gli wic -
ki.pl – za kład ka Wir tu al ne Biu ro Ob słu gi. Czyn -
ne od pon. do śr. w godz. 7.30-15.30, czw. 7.30-
17.30, pt. 7.30-13.30. Na czel nik: Ma riusz Dy ka. 

Wy dział re ali zu je kil ka
za dań zwią za nych z ob sza -
ra mi wiej ski mi. Pierw -
szym z nich jest ochro na
grun tów rol nych i le śnych
(zgod nie z usta wą o ochro -
nie grun tów rol nych i le -
śnych) po przez wy da wa nie
de cy zji ad mi ni stra cyj nych
w ce lu ogra ni cze nia prze -

zna cze nia tych grun tów na ce le in ne niż rol ni cze. Po nad to na mo cy tej usta wy wy da je de cy zje na re -
kul ty wa cję grun tów w kie run ku rol ni czym lub le śnym. Dru gim za da niem jest po więk sza nie za so bów
le śnych (zgod nie z usta wą o la sach) po przez za le sia nie grun tów oraz pod wyż sza nie pro duk cyj no ści
la su w spo sób okre ślo ny w pla nie urzą dze nia la su. Trze cie za da nie to spra wo wa nie przez sta ro stę
nad zo ru nad dzia łal no ścią spół ek wod nych – od ich po wo ła nia aż do li kwi da cji. 

– Obec nie na te re nie na sze go po wia tu spół ki wod ne dzia ła ją tyl ko w trzech gmi nach – mó wi
Mar cin Stron czek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. – Są to Pil cho wi ce, Wie lo wieś i Gie rał -
to wi ce. War to przy po mnieć, że sto sow nie do usta wy Pra wo wod ne, utrzy ma nie urzą dzeń me lio ra cji
wod nych – je że li nie są one ob ję te dzia łal no ścią spół ki wod nej – na le ży do za in te re so wa nych wła -
ści cie li grun tów. W sy tu acji, gdy spół ki wod ne prze sta ły dzia łać w więk szo ści na szych gmin, to
na rol ni ków spa dła od po -
wie dzial ność za me lio ra -
cje wod ne na ich te re nie.
Sta ro stwo mo że słu żyć ra -
da mi jak po wo łać spół kę,
nie mo że jed nak jej utwo -
rzyć, bo do te go upraw nio -
ne są oso by fi zycz ne i in ne
oso by praw ne. Za chę cam
rol ni ków, by two rzy li
spół ki dla ochro ny ży wot -
nych in te re sów swych go -
spo darstw. 

Wy cho dząc na prze ciw
za po trze bo wa niom śro do -
wisk lo kal nych, Za rząd Po wia tu Gli wic kie go za po śred nic twem wy dzia łu or ga ni zu je kon fe ren cje,
szko le nia i spo tka nia in for ma cyj ne dla miesz kań ców oraz pra cow ni ków urzę dów gmin. Umoż li wia -
ją one ła twiej szy do stęp do in for ma cji, zadawanie py tań eks per tom, wy mia nę po glą dów, po moc
w roz wią zy wa niu pro ble mów miesz kań ców. 

Wzo rem ubie głych lat w br. zor ga ni zo wa no kil ka ta kich spo tkań. W stycz niu od by ła się kon fe -
ren cja „Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko a obo wiąz ki gmin wy ni ka ją ce z Trak ta tu
Ak ce syj ne go”. W lu tym zor ga ni zo wa na zo sta ła kon fe ren cja szko le nio wa „Od no wa i roz wój wsi”
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007 – 2013. W mar cu – szko le nie nt. „Wy mo -
gów wza jem nej zgod no ści oraz zmian w wy peł nia niu wnio sków o płat no ści bez po śred nie w 2009 ro -
ku”, w kwiet niu – spo tka nie pn. „Go spo dar ka od pa da mi w po wie cie gli wic kim w per spek ty wie pro -
jek tu ak tu ali za cji Pla nu go spo dar ki od pa da mi dla wo je wódz twa ślą skie go”, a w ma ju – spo tka nie
szko le nio we „Pod sta wo we usłu gi dla go spo dar ki i lud no ści wiej skiej” w ra mach Pro gra mu Roz wo -

ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013. Pla nu je się już na stęp ne ta kie spo tka nia. In for ma cje
o nich za miesz cza ne są na bie żą co na stro nie in ter ne to wej po wia tu w za kład ce „Ak tu al no ści”. 

STA CJA DO ŚWIAD CZAL NA OCE NY OD MIAN (SDOO) W PAW ŁO WI CACH

Paw ło wi ce (gm. To szek), ul. Wiej ska 25, tel./faks: 032 233 41 87, e -ma il: sdoo_paw lo wi -
ce@o2.pl, sdoo_pawlowice@wp.pl, stro na in ter ne to wa: www.sdoo -paw lo wi ce.pl. Go dzi ny pra -
cy od pon. do pt. 7.00-15.00. Dy rek tor: Nor bert Styrc. 

Go spo dar stwo po moc ni cze Cen tral ne go Ośrod ka Ba da nia Ro ślin Upraw nych w Słu pi Wiel kiej.
Naj więk sza rol ni cza jed nost ka ba daw cza w wo je wódz twie ślą skim, ko or dy nu ją ca Po re je stro we Do -
świad czal nic two Od mia no -
we. Jej pod sta wo wym za da -
niem jest pro wa dze nie dzia -
łal no ści ba daw czo -do świad -
czal nej na rzecz Cen tral ne go
Ośrod ka Ba da nia Ro ślin
Upraw nych. Rocz nie sta cja
pro wa dzi oko ło 80 do świad -
czeń z od mia na mi ro ślin rol -
ni czych. Ba da ne ga tun ki ro -

ślin to: psze ni ca ozi ma i ja ra, jęcz mień ozi my i ja ry, pszen -
ży to ozi me i ja re, ży to ozi me, owies, rze pak ozi my, ku ku ry -
dza na ziar no i na zie lon kę, sor go na zie lon kę, ziem nia ki
(bar dzo wcze sne, wcze sne, śre dniow cze sne, śred nio póź ne
i póź ne), groch na na sio na, bo bik na na sio na, so ja i
słonecznik na na sio na, lu cer na i ko ni czy na czer wo na na zie -
lon kę, tra wy pa stew ne w użyt ko wa niu po lo wym.

Sta cja po nad to opra co wu je ma te ria ły do świad czal ne, an -
kie to we i in ne do ty czą ce oce ny od mian, a tak że upo wszech -
nia wie dzę o od mia nach ro ślin upraw nych. Or ga ni za cyj nie
pod le ga jej Punkt Do świad czal ny w Koch ci cach (po wiat lu -
bli niec ki). 

ŚLĄ SKA IZBA ROL NI CZA (ŚIR) 
W KA TO WI CACH, 

BIU RO PO WIA TO WE I RA DA 
PO WIA TO WA W GLI WI CACH

Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17 (w bu dyn ku Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach), tel. 032 331 05 27, stro na
in ter ne to wa: www.sir -ka to wi ce.pl. Czyn ne od pon. do pt.
w godz. 9.00-13.00. Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia to wej ŚIR
po wia tu gli wic kie go – Ro man Wło darz.
Do za dań Izb Rol ni czych na le ży w szcze gól no ści:
1. spo rzą dza nie ana liz, ocen, opi nii i wnio sków z za kre su pro -

duk cji rol nej oraz ryn ku rol ne go i przed sta wia nia ich or ga -
nom ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wi te ry to rial ne go,

2. wy stę po wa nie do or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo -
rzą du te ry to rial ne go z ini cja ty wą w za kre sie re gu la cji
praw nych oraz opi nio wa nie pro jek tów prze pi sów,

3. pro wa dze nie dzia łań na rzecz two rze nia ryn ku rol ne go oraz
po pra wy wa run ków zby tu pło dów rol nych i pro duk tów
rol nych,  

� Uczest ni cy i or ga ni za to rzy kon kur su „Bez piecz na pra ca w go -
spo dar stwie rol nym i wy ko rzy sta nie do ta cji Unii Eu ro pej skiej”
w sa li se syj nej sta ro stwa. Je go zwy cięz ca, Jó zef Gu zik z Li go ty To-
szec kiej wy grał wy jazd stu dyj ny do Bruk se li. 

� To masz Pom pa – spe cja li sta
do spraw do świad czeń przy polet-
kach z pszenżytem ozimym.

�� 
W Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi -
cach or ga ni zo wa ne
są licz ne szko le nia
i kon fe ren cje dla
rol ni ków i przed sta -
wi cie li gmin.

To wy da nie „Do dat ku spe cjal ne go” do WPG po wsta ło z my ślą o rol ni kach. Pra -
wie 46 proc. ogól nej po wierzch ni po wia tu gli wic kie go zaj mu ją te re ny ty po wo rol ni -
cze, a upra wa zie mi, ho dow la zwie rząt i sa dow nic two oraz ogrod nic two są źró dłem
utrzy ma nia dla spo rej czę ści je go miesz kań ców. Rol ni czy cha rak ter ma zwłasz cza
środ ko wa i pół noc na część po wia tu. Ogó łem na na szym te re nie ist nie je bli sko 20 tys.
go spo darstw rol nych. Do bry stan śro do wi ska na tu ral ne go – nie ska żo ne gle by i czy -
ste po wie trze stwa rza ją moż li wość dal sze go roz wo ju rol nic twa na na szym te re nie.
Za uwa żal ne są przy tym ten den cje ob ser wo wa ne nie tyl ko w Pol sce, ale i w ca łej Unii
Eu ro pej skiej – po to, by rol nik na dal mógł utrzy my wać się z zie mi, mu si być otwar -
ty na no we tech no lo gie, śle dzić eko no micz ne tren dy za cho dzą ce w rol nic twie, na dą -
żać za zmia na mi, do brze znać unij ne re alia. Po ni żej przy bli ża my in sty tu cje, któ re
mo gą mu w tym po móc. 
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� Sie dzi ba SDOO
w Paw ło wi cach.

� Uczest ni cy jed ne -
go ze spo tkań polo-
wych,
or ga ni zo wa nych
w sta cji w Paw ło wi -
cach. 

� Dy rek tor SDOO Nor bert Styrc. 
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4. pro wa dze nie ana liz kosz tów i opła cal no ści pro duk cji rol nej,
5. gro ma dze nie, prze twa rza nie i prze ka zy wa nie in for ma cji go spo dar czych na po trze by pro du cen tów

rol nych oraz in nych pod mio tów go spo dar czych,
6. do radz two w za kre sie dzia łal no ści rol ni czej, wiej skie go go spo dar stwa do mo we go oraz uzy ski wa -

nia przez rol ni ków do dat ko wych do cho dów,
7. po dej mo wa nie dzia łań na rzecz roz wo ju in fra struk tu ry rol nic twa i wsi oraz po pra wy struk tu ry

agrar nej,
8. pod no sze nie kwa li fi ka cji osób za trud nio nych w rol nic twie,
9. pro wa dze nie li sty rze czo znaw ców oraz przy zna wa nie ty tu łów kwa li fi ka cyj nych w za kre sie rol -

nic twa, na za sa dach okre ślo nych w od ręb nych prze pi sach,
10. kształ to wa nie i upo wszech nia nie za sad ety ki i rze tel ne go po stę po wa nia w dzia łal no ści go spo -

dar czej,
11. dzia ła nie na rzecz pod no sze nia ja ko ści środ ków i urzą dzeń sto so wa nych w dzia łal no ści rol ni czej

oraz na rzecz po pra wy wa run ków pra cy i bez pie czeń stwa w rol nic twie, 
12. współ dzia ła nie z jed nost ka mi pro wa dzą cy mi szko ły rol ni cze, wspie ra nie ich dzia łal no ści, ini -

cjo wa nie po wsta wa nia no wych szkół i zmian w pro gra mach na ucza nia oraz współ or ga ni zo wa nia
prak tyk, 

13. kształ to wa nie świa do mo ści eko lo gicz nej pro du cen tów rol nych,
14. ini cjo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu po wo ły wa nie i wspie ra nie zrze szeń i sto wa rzy szeń pro du -

cen tów rol nych,
15. dzia ła nie na rzecz po pra wy ja ko ści pro duk tów rol nych,
16. pro mo wa nie eks por tu pro duk tów rol nych,
17. roz wi ja nie współ pra cy z za gra nicz ny mi or ga ni za cja mi pro du cen tów rol nych. 

ŚLĄ SKI OŚRO DEK DO RADZ TWA ROL NI CZE GO W CZĘ STO CHO WIE –
PO WIA TO WY ZE SPÓŁ DO RADZ TWA ROL NI CZE GO W GLI WI CACH (PZDR)

Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17 (bu dy nek Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach), tel.
(032) 231 08 24?, e -ma il: pzdr.gli wi ce@odr.net.pl, stro na www: www.czwa.odr.net.pl. Go dzi ny
otwar cia: pon. – czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 13.30. Kie row nik – Wal de mar Ste in. Cza so pi smo
bran żo we – mie sięcz nik: Ślą skie Ak tu al no ści Rol ni cze.

PZDR zaj mu je się sze ro ko po ję tym do radz twem dla rol ni ków z te re nu Gli wic i po wia tu gli wic -
kie go w za kre sie m.in. wy ko rzy sta nia środ ków z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007 –
 2013, roz wo ju agro tu ry sty ki i tu ry sty ki wiej skiej, do sto so wa nia go spo darstw rol nych do obo wią zu -
ją cych za le ceń i prze pi sów, pro pa go wa nia dzia łań pro eko lo gicz nych, no wo ści tech no lo gicz nych
w pro duk cji zwie rzę cej, wdra ża nia po stę pu bio lo gicz ne go w pro duk cji ro ślin nej i zwie rzę cej, wdra -
ża nia za sad Ko dek su Do brej Prak ty ki Rol ni czej, po pra wy bez pie czeń stwa żyw no ści, wdra ża nia
unij nych stan dar dów dla pro duk cji zwie rzę cej, wspar cia rol nic twa i ob sza rów wiej skich ze środ ków
kra jo wych oraz UE, do sto so wa nia bu dyn ków in wen tar skich do stan dar dów UE, eko no mi ki i mar -
ke tin gu w rol nic twie, za cho wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go i pro mo cji pro duk tu re gio nal ne go, pro -
pa go wa nia zdro we go sty lu ży cia wśród miesz kań ców wsi, or ga ni za cji bran żo wych kur sów i szko -
leń oraz w za kre sie usług od płat nych – po moc w wy peł nia niu wszel kich wnio sków o do pła ty i środ -
ki unij ne. 

– W ze spo le pra cu je 7 osób. W na szym gro nie ma my spe cja li stów ogrod ni ków, eko lo gów, zoo -

tech ni ków, agro tech ni ków. Udzie la my rol ni kom po rad
w urzę dzie i w miej scu ich za miesz ka nia. Rocz nie udzie -
la my ok. 2 tys. po rad sta cjo nar nych i skła da my ok. 1,5
tys. wi zyt w te re nie. Po nad to współ pra cu je my z wła dza -
mi sa mo rzą do wy mi, in sty tu cja mi dzia ła ją cy mi na rzecz
rol nic twa, szko ła mi, fun da cja mi i sto wa rzy sze nia mi pro -
eko lo gicz ny mi. Uczest ni czy my w im pre zach lo kal nych,
bie rze my udział w kon kur sach, sa mi je rów nież or ga ni -
zu je my – mó wi Wal de mar Ste in. 

AGEN CJA RE STRUK TU RY ZA CJI 
I MO DER NI ZA CJI ROL NIC TWA (ARIMR) –
BIU RO PO WIA TO WE W PY SKO WI CACH

Py sko wi ce, plac Ko per ni ka 2, tel. (032) 302 20 31,
e -ma il: bp223@arimr.gov.pl, stro na www:
www.arimr.gov.pl. Go dzi ny otwar cia: pon. – pt. 8.15
– 16.15. Kie row nik: An drzej Frej no 

Biu ro Po wia to we ARiMR w Py sko wi cach roz po czę -
ło dzia łal ność w 2002 ro ku. Ce lem je go dzia ła nia jest
wspie ra nie roz wo ju rol nic twa i ob sza rów wiej skich po -

przez wdra ża nie in stru men tów po mo co wych współ fi nan so wa nych przez Unię Eu ro pej ską na te re -
nie po wia tu gli wic kie go oraz miast: Gli wic, Za brza, Świę to chło wic i Cho rzo wa. Głów ny mi be ne fi -
cjen ta mi dzia łań re ali zo wa nych przez ARiMR są rol ni cy, miesz kań cy wsi, przed się bior cy oraz sa -
mo rzą dy lo kal ne.

Biu ro re ali zu je po wyż sze za -
da nia m. in. w za kre sie:  płat no -
ści bez po śred nich do grun tów
rol nych (pod wzglę dem kwo ty
wy pła co nych środ ków pie nięż -
nych w ra mach te go dzia ła nia
Biu ro w Py sko wi cach zaj mu je
trze cie miej sce w wo je wódz twie
ślą skim) oraz Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2007-2013. 

– Wy so kość środ ków przy -
zna wa nych be ne fi cjen tom na sze -
go biu ra kształ tu je się na po zio -
mie 30 mln zło tych rocz nie –
z du mą mó wi An drzej Frej no.

W ra mach PROW 2007-2013 wdra ża ne są mię dzy in ny mi na stę pu ją ce dzia ła nia:
	 ren ty struk tu ral ne, 
	 pro gram rol no śro do wi sko wy (m. in.: po plo ny, go spo dar stwa eko lo gicz ne, ochro na lo kal nych ras

zwie rząt) – pod wzglę dem ilo ści wy pła ca nych środ ków dla te go dzia ła nia biu ro zaj mu je 1 miej-
sce w wo je wódz twie),

	 uła twia nie star tu mło dym rol ni kom (wspar cie dla osób, któ re nie ukoń czy ły 40 ro ku ży cia, pla-
nu ją cych roz po czę cie dzia łal no ści rol ni czej w po sta ci pre mii w wy so ko ści 50 tys. zł),

	 mo der ni za cja go spo darstw rol nych (ist nie je moż li wość do fi nan so wa nia in we sty cji w go spo dar -
stwie w mak sy mal nej wy so ko ści 300 tys.
zł),
	 róż ni co wa nie w kie run ku dzia łal no ści
nie rol ni czej (dzia ła nie skie ro wa ne
do osób ob ję tych ubez pie cze niem KRUS,
za in te re so wa nych pro wa dze niem dzia łal-

dokończenie ze str. I
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� PZDR co ro ku przy go to wu je
barw ne wy sta wy pło dów rol nych
na po wia to wych do żyn kach.

�Na ro do wa Wy sta wa Zwie rząt Go-
spo dar skich BRNO 2009 – przed sta-
wi cie le PZDR mo gli za po znać się
na niej m.in. z naj now szy mi tren da -
mi do ty czą cy mi ho dow li zwierząt.

� Rolnicy (od lewej): Aleksander Czyżowicz z Nie-
karmi i Sebastian Cichoń z Kotulina oraz Piotr Miedza
z Warmątowic mówią, że w swoich gospodarstwach za-
wsze polegają na liście odmian, zalecanych przez stację.

� Po sie dze nia Ra dy Po wia to wej Ślą skiej Izby Rol ni czej po wia tu gli wic kie go od by wa ją się
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.

� Ro man Wło darz, pre zes Za rzą du
Ślą skiej Izby Rol ni czej w Ka to wi cach,
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia to wej ŚIR
po wia tu gli wic kie go: Za chę cam rol ni-
ków do ko rzy sta nia z po mo cy Izby Rol-
ni czej i jed no cze nia się wo kół
wspól nych in te re sów. Cza sy nie są bo-
wiem ła twe dla rol ni ków, a rol nic two
jest naj słab szym ogni wem w pro ce sie
pro duk cji żyw no ści. W na szym po wie-
cie, pod wpły wem róż nych pre sji,
w tym eko lo gów i są siedz twa du żych
miast, rol nic two na ra żo ne jest na do -
dat ko we utrud nie nia. 

� Sła wo mir Pa la, dy rek tor han dlo wy
spół ki Agro cen trum w Strzel cach Opol-
skich: Od wie lu lat umiesz cza my w swej
ofer cie han dlo wej za le ce nia sta cji w Paw -
ło wi cach. Wy ko rzy stu je my też jej do świad-
cze nia, bo za pew nia ją do bry plon. 

� Wej ście do Biu ra Po wia to we go ARiMR w Py sko wi cach. 
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no ści go spo dar czej na te re nach wiej skich – wspar cie do 100 tys. zł),
	 two rze nie i roz wój mi kro przed się biorstw (dzia ła nie ad re so wa ne do przed się bior ców -płat ni ków

ZUS, za in te re so wa nych pro wa dze niem dzia łal no ści rol ni czej na te re nach wiej skich, kwo ta po-
mo cy do 300 tys. zł),

	 wspie ra nie go spo da ro wa nia na ob sza rach gór skich i in nych ob sza rach o nie ko rzyst nych wa run-
kach go spo da ro wa nia (ONW) – m. in. gmi na Wie lo wieś, część gmi ny So śni co wi ce,

	 za le sia nie grun tów rol nych oraz za le sia nie grun tów in nych niż rol ne,
	 ko rzy sta nie z usług do rad czych przez rol ni ków i po sia da czy la sów,
	 zwięk sza nie war to ści do da nej pod sta wo wej pro duk cji rol nej i le śnej

WO JE WÓDZ KI IN SPEK TO RAT OCHRO NY 
RO ŚLIN I NA SIEN NIC TWA W KA TO WI CACH 

OD DZIAŁ W GLI WI CACH

Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17 (bu dy nek Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach), tel./faks
(032) 230 74 48, e -ma il: o -gli wi ce@pio rin.gov.pl. P. o. kie row ni ka od dzia łu: Ewa Łu ka sik

Do głów nych za dań gli wic kie go od dzia łu na le -
ży m. in.: 
	 ochro na te ry to rium po wia tu gli wic kie go
przed prze ni ka niem or ga ni zmów szko dli wych,
	 ochro na upraw przed or ga ni zma mi szko dli wy -
mi oraz za po bie ga nie ich roz prze strze nia niu się,
	 nad zór nad pra wi dło wo ścią ob ro tu i sto so wa nia
środ ków ochro ny ro ślin,
	 oce na po lo wa i la bo ra to ryj na ma te ria łu siew ne -
go,
	 kon tro la ob ro tu i wy twa rza nia ma te ria łu siew-
ne go ro ślin;
a tak że pro wa dze nie re je strów przed się bior ców:
	 pro wa dzą cych ob rót środ ka mi ochro ny ro ślin,
	 pro wa dzą cych upra wę, wy twa rza nie, ma ga zy-
no wa nie okre ślo nych ro ślin, pro duk tów ro ślin-
nych i przed mio tów,
	 pro wa dzą cych ob rót ma te ria łem siew nym.

KA SA ROL NI CZE GO UBEZ PIE CZE NIA SPO ŁECZ NE GO (KRUS) 
– PLA CÓW KA TE RE NO WA W GLI WI CACH

Gli wi ce, ul. Pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go 11, tel. (032) 230 83 41, faks (032) 302 90 29, e -
-ma il: gli wi ce@krus.gov.pl, stro na www – www.krus.gov.pl. Go dzi ny pra cy: pon. – czw.
godz. 7.00 – 15.00, pią tek godz. 7.00 – 16.00. Kie row nik: Kry sty na Krę giel.

Pla ców ka Te re no wa KRUS w Gli wi cach
ob słu gu je rol ni ków za miesz ku ją cych na te -
re nie gmin Gli wi ce, Knu rów, Za brze, Ru -
dzi niec, So śni co wi ce, Pil cho wi ce, Py sko wi -
ce, To szek, Wie lo wieś i Gie rał to wi ce.

Do pod sta wo wych za dań KRUS wy ni -
ka ją cych z usta wy o ubez pie cze niu spo łecz -
nym rol ni ków na le żą:   
	 ob słu ga ubez pie czo nych rol ni ków

i świad cze nio bior ców Ka sy (eme ry tów
i ren ci stów) w spra wach do ty czą cych
obej mo wa nia ubez pie cze niem spo łecz-

nym rol ni ków i opła ca nia skła-
dek na to ubez pie cze nie, 
	 przy zna wa nie i wy pła ta świad-
czeń krót ko ter mi no wych w po sta -
ci: za sił ku cho ro bo we go, za sił ku
ma cie rzyń skie go, jed no ra zo we go
od szko do wa nia z ty tu łu wy pad ku
przy pra cy rol ni czej,

	 przy zna wa nie i wy pła ta świad czeń eme ry tal no -ren to wych w po sta ci: 
eme ry tur rol ni czych, rent rol ni czych z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy, rent 
rol ni czych szko le nio wych, rent ro dzin nych oraz świad czeń 
po za ubez pie cze nio wych,
	 przy zna wa nie i wy pła ta jed no ra zo wych za sił ków po grze bo wych po zmar łym ubez pie czo nym,

rol ni ku lub oso bie któ ra po bie ra ła z KRUS świad cze nie eme ry tal no -ren to we oraz zmar łym
człon ku ro dzi ny speł nia ją cym wa run ki do ren ty ro dzin nej, 

	 re ali za cja wła sne go, dwu in stan cyj ne go sys te mu orzecz nic twa le kar skie go w po stę po wa niu do-
wo do wym dla usta le nia pra wa ubez pie czo nych do świad czeń ren to wych i od szko do waw czych,
któ rych przy zna nie wy ma ga me dycz nej oce ny sta nu zdro wia lub oce ny na stępstw wy pad ku
w związ ku z pra cą rol ni czą,

	 dzia łal ność pre wen cyj na na rzecz za po bie ga nia wy pad kom przy pra cy rol ni czej i cho ro bom za-
wo do wym, 

	 pro wa dze nie nie od płat nej, do bro wol nej re ha bi li ta cji lecz ni czej dla osób upraw nio nych
do świad czeń w KRUS, za gro żo nych cał ko wi tą nie zdol no ścią do pra cy lub wy ka zu ją cych
okre so wo cał ko wi tą nie zdol ność do wy ko ny wa nia pra cy za wo do wej w go spo dar stwie rol nym.
Re ha bi li ta cję tę pro wa dzą cen tra i ośrod ki  KRUS oraz sa na to ria współ pra cu ją ce z Ka są.
W okre sie wa ka cyj nym Ka sa pro wa dzi tak że tur nu sy re ha bi li ta cyj ne dla dzie ci rol ni ków.
Na te re nie po wia tu gli wic kie go znaj du ją się 2 ga bi ne ty re ha bi li ta cyj ne (w Żer ni cy przy ul. Ol-
cho wej i w Py sko wi cach przy ul. Woj ska Pol skie go) do po sa żo ne w sprzęt re ha bi li ta cyj ny
przez KRUS, 

	 ob słu ga ubez pie cze nia zdro wot ne go, zgod nie z Usta wą z dnia 27 sierp nia 2004 r. o świad cze -
niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych. 

PAŃ STWO WA IN SPEK CJA PRA CY (PIP) W KA TO WI CACH –
OD DZIAŁ GLI WI CACH

Gli wi ce, ul. Mi trę gi 2, tel. (032) 332 45 03, faks (032) 332 45 02, e -ma il: gli wi ce@ka to wi -
 ce.oip.pl, stro na in ter ne to wa: www.ka to wi ce.oip.pl. Go dzi ny pra cy: pon. – pt. 7.30 – 15.30. Kie -
row nik: Ja cek Czech

PIP, ja ko or gan nad zo ru
nad wa run ka mi pra cy, zaj mu je się
dzia ła niem pre wen cyj nym wśród
rol ni ków i ich ro dzin. Po dej mu je
przed się wzię cia na rzecz bez pie -
czeń stwa i ochro ny pra cy na te re -
nach wiej skich. W ra mach dzia -
łal no ści pre wen cyj nej PIP uczest -
ni czy w wie lu ak cjach ma ją cych
na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy.

W szko łach pod sta wo wych
i gim na zjach pra cow ni cy PIP
prze pro wa dza ją z dzieć mi, przed roz po czę ciem wa ka cji, spo tka nia na te mat za gro żeń wy stę pu ją cych
pod czas nie bez piecz nych prac w go spo dar stwach wiej skich.

Aby zwięk szyć za in te re so wa nie tą te ma ty ką, or ga ni zu ją m.in. kon kur sy pla stycz ne, qu izy, te sty
oraz za ba wy pro pa gu ją ce bez piecz ne za cho wa nie się w go spo dar stwie pod czas żniw. 

W ra mach dzia łań pre wen cyj nych kie ro wa nych do rol ni ków wy mie nić moż na wi zy ta cje go spo -
darstw rol nych. Rol ni cy od wie dza ni są rów nież na po lach w cza sie prac żniw nych. Pra cow ni cy PIP
przy po mi na ją o za sa dach bez pie czeń stwa i hi gie ny. Po nad to, aby do trzeć do więk szej ilo ści rol ni -
ków, uczest ni czą w spo tka niach or ga ni zo wa nych w szko łach dla ro dzi ców, przy po mi na jąc ja kie pra -
ce i czyn no ści za bro nio ne są dzie ciom do lat 15. 

Aby pro pa go wać wie dzę wśród wszyst kich miesz kań ców wsi, pra cow ni cy PIP chęt nie uczest ni -
czą w do żyn kach, dniach otwar tych oraz pik ni kach ro dzin nych.

Ce lem pro pa go wa nia za sad bez pie czeń stwa wśród rol ni ków or ga ni zo wa nych jest sze reg kon kur -
sów np. „Bez piecz na pra ca pod czas żniw”, „Bez piecz na pra ca w rol nic twie” czy od by wa ją cy się cy -
klicz nie w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach dwu eta po wy kon kurs dla mło dzie ży „Pa mię taj pra -
cuj bez piecz nie!”. 

PIP pro wa dzi dzia łal ność pre wen cyj ną na te re nach wiej skich na wie lu płasz czy znach, dzię ki
współ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi się pro ble ma ty ką rol ni czą. Po nad to ofe ru je miesz -
kań com wsi sze reg bez płat nych wy daw nictw do ty czą cych pro ble ma ty ki bhp.

PO WIA TO WY IN SPEK TO RAT WE TE RY NA RII (PIW) W GLI WI CACH

Gli wi ce, ul. Ku Do łom 6, tel. (032) 231 23 50, faks (032) 231 23 50, e -ma il: gli wi ce.piw@we -
tgiw.gov.pl, stro na in ter ne to wa – www.we te ry na ria.gli wi ce.pl. Go dzi ny pra cy: pon. – pt. 7.30 –
15.30. Po wia to wy Le karz We te ry na rii – lek. wet. Szcze pan Bła chut.

dokończenie ze str. II

dokończenie na str. IV

Rolnicze ABC GGlliiwwiicckkii  --  ii  cc
oo

PPoowwiieecciiee  ??

� Upra wa gor czy cy. 

� Je sie nią 2007 r. Pla ców ka
Te re no wa KRUS prze nio sła się
do no wej sie dzi by w Gli wi cach
przy ul. Pry ma sa Ste fa na Wy-
szyń skie go 17. 

� Co ro ku w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach od by wa się kon kurs dla mło dzie ży „Pa mię taj pra cuj bez-
piecz nie!”, or ga ni zo wa ny przez KRUS w ra mach dzia łal no ści
pre wen cyj nej. Na gród – dzię ki licz nym współ or ga ni za to rom –
ni gdy nie bra ku je. 

� Go spo da rze mu szą ko rzy stać z no wo cze snych ma szyn rol-
ni czych. 



Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17
tel. 032 332 66 00, faks 032 231 08 22, www.po wiat gli wic ki.pl 

go dzi ny urzę do wa nia: pon., wt., śr. – 7.30-15.30; czw. – 7.30-17.30; pt. – 7.30-13.30

dokończenie ze str. III

Rolnicze ABC GGlliiwwiicckkii  --  ii  cc
oo

PPoowwiieecciiee  ??

Pań stwo wa jed nost ka bu dże to wa, wcho -
dzą ca w skład nie ze spo lo nej ad mi ni stra cji
rzą do wej w wo je wódz twie ślą skim. Dzia łal -
ność sta tu to wa PIW na te re nie po wia tu gli -
wic kie go obej mu je: 
1. zwal cza nie cho rób za kaź nych zwie rząt
oraz cho rób, któ re mo gą być prze no szo ne
na czło wie ka ze zwie rzę cia lub przez pro -
duk ty po cho dze nia zwie rzę ce go, 
2. mo ni to ro wa nie za ka żeń zwie rząt, 
3. ba da nie zwie rząt rzeź nych i pro duk tów
po cho dze nia zwie rzę ce go, 
4. prze pro wa dza nie we te ry na ryj nej kon tro li
w han dlu i wy wo zie zwie rząt oraz pro duk -
tów po cho dze nia zwie rzę ce go, 
5. spra wo wa nie nad zo ru nad: bez pie czeń -
stwem pro duk tów po cho dze nia zwie rzę ce -
go, w tym nad wy ma ga nia mi we te ry na ryj -
ny mi przy ich pro duk cji, wpro wa dza niu
na ry nek oraz sprze da ży bez po śred niej;
wpro wa dza niem na ry nek zwie rząt oraz nie -
ja dal nych i ubocz nych pro duk tów po cho -
dze nia zwie rzę ce go; wy twa rza niem, ob ro -

tem i sto so wa niem środ ków ży wie nia zwie rząt; zdro wiem zwie rząt prze zna czo nych do roz ro du
oraz ja ko ścią zdro wot ną ma te ria łu bio lo gicz ne go; prze strze ga niem prze pi sów o ochro nie zwie -
rząt; sto so wa niem pasz lecz ni czych; prze strze ga niem za sad iden ty fi ka cji i re je stra cji zwie rząt
oraz prze miesz cza niem zwie rząt; prze strze ga niem wy ma gań we te ry na ryj nych w go spo dar stwach
utrzy mu ją cych zwie rzę ta go spo dar skie.

6. Pro wa dze nie mo ni to ro wa nia sub stan cji nie do zwo lo nych, po zo sta ło ści che micz nych, bio lo gicz -
nych, pro duk tów lecz ni czych i ska żeń pro mie nio twór czych u zwie rząt, w pro duk tach po cho dze -
nia zwie rzę ce go, w wo dzie prze zna czo nej do po je nia zwie rząt i środ kach ży wie nia zwie rząt, 

7. pro wa dze nie wy mia ny in for ma cji w ra mach sys te mów wy mia ny in for ma cji, o któ rych mo wa
w prze pi sach Unii Eu ro pej skiej. 
W ra zie po trze by Po wia to wy Le karz We te ry na rii i pra cow ni cy PIW w Gli wi cach uczest ni czą

w szko le niach i kon fe ren cjach or ga ni zo wa nych w Sta ro stwie Po wia to wym oraz w gmi nach po wia tu
gli wic kie go, ma ją cych na ce lu np. po in for mo wa nie rol ni ków o wy stę pu ją cych za gro że niach cho ro -
bo wych zwie rząt. 

OKRĘ GO WA STA CJA CHE MICZ NO -ROL NI CZA (SCHR) W GLI WI CACH

Gli wi ce, ul. Ge ne ra ła So wiń skie go 26, tel. (032) 231 74 19, e -ma il: schr@schr.gli wi ce.pl, stro -
na in ter ne to wa:
www.schr.gov.pl. Go dzi ny pra -
cy: pon. – pt. 7.00 –15.00. Dy -
rek tor: Zyg munt Ad ria nek.

Do za dań Okrę go wej SChR
na le ży: 
1. ba da nie gleb dla po trzeb do -

radz twa na wo zo we go w za -
kre sie za kwa sze nia i za war to -
ści ma kro ele men tów,

2. ba da nie gleb, ziem, pod ło ży
ogrod ni czych, wód i po ży wek

w za kre sie za kwa sze nia, za so le nia,
za war to ści azo tu, fos fo ru, po ta su,
ma gne zu, wap nia i chlor ków,
3. ba da nie azo tu mi ne ral ne go w gle -
bie dla po trzeb na wo że nia i oce ny
za nie czysz cze nia śro do wi ska, 
4. kon tro la sta nu ży zno ści gleb
i skła du che micz ne go wód grun to -
wych, 
5. ba da nie za war to ści mi kro ele men -
tów w gle bach i ro śli nach (bo ru,
mie dzi, cyn ku, man ga nu i że la za), 

6. ba da nie osa dów ście ko wych i ko mu nal nych prze zna czo nych do wy ko rzy sta nia w rol nic twie, 
7. oce na ja ko ści pasz go spo dar skich, 
8. oce na ja ko ści na wo zów, 
9. oce na stop nia za nie czysz cze nia gleb me ta la mi cięż ki mi i siar ką, 
10. oce na ja ko ści pło dów rol nych pod wzglę dem za war to ści azo ta nów, me ta li cięż kich i siar ki, 
11. opra co wy wa nie za le ceń na wo zo wych dla upraw rol ni czych i ogrod ni czych, 
12. spo rzą dza nie map sta nu za kwa sze nia, po trzeb wap no wa nia oraz za sob no ści gleb w ma kro - i mi -

kro ele men ty, 
13. opi nio wa nie przy dat no ści grun tów w za kre sie ich rol ni cze go za go spo da ro wa nia, 
14. do radz two na wo zo we dla róż nych kie run ków pro duk cji ro ślin nej, 
15. szko le nia w za kre sie na wo że nia i wap no wa nia gleb. 

IN STY TUT OCHRO NY RO ŚLIN (IOR) – OD DZIAŁ W SO ŚNI CO WI CACH

So śni co wi ce, ul. Gli wic ka 29, tel. (032) 238 75 84, faks (032) 238 75 03, e -ma il: in fo@ior.gli -
wi ce.pl, stro na in ter ne to wa: www.ior.gli wi ce.pl. Go dzi ny pra cy: pon. – pt. 7.00 – 15.00. Kie row -
nik: Sta ni sław Sto biec ki. 

Od dział IOR w So śni co wi cach pro wa dzi dzia ła nia na uko wo -ba daw cze, upo wszech nie nio we,
wdro że nio we i usłu go we w za kre sie ochro -
ny ro ślin i ochro ny śro do wi ska. 

Dzia łal ność sta tu to wa. W Od dzia le IOR
pro wa dzo ne są pra ce ma ją ce na ce lu opra -
co wy wa nie pod staw na uko wych i prak -
tycz ne wdra ża nie oraz mo der ni zo wa nie

pro gra mów ochro ny ro ślin upraw nych
z uwzględ nie niem za sad rol nic twa zrów no -
wa żo ne go, me tod in te gro wa nych oraz ma -
jąc na uwa dze bez pie czeń stwo lu dzi i śro -
do wi ska. Dzia łal ność w za kre sie fi zy ko -
che mii i ana li ty ki środ ków ochro ny ro ślin

oraz opra co wy wa nie bez piecz nych me tod li kwi da cji od pa dów pe sty cy do wych to waż ne ele men ty
dzia łal no ści sta tu to wej Od dzia łu sta no wią ce je go spe cja li za cję.

Dzia łal ność kon tro l na i tech nicz na. Od dział two rzy, wdra ża i re ali zu je sys tem sta łe go mo ni to ro -
wa nia ja ko ści środ ków ochro ny ro ślin oraz uczest ni czy w re ali za cji mo ni to ro wa nia po zo sta ło ści
w ma te ria le ro ślin nym i w ba da niu sku tecz no ści pre pa ra tów sto so wa nych w ochro nie ro ślin wraz ze
stu dia mi nad efek ta mi to wa rzy szą cy mi pro wa dze niu za bie gów che micz nych. Ba da nie sku tecz no ści
środ ków ochro ny ro ślin jest przed mio tem prac za rów no w aspek cie re je stra cji no wych pre pa ra tów
jak i w pro ce sie do sko na le nia i wdra ża nia no wych pro gra mów ochro ny ro ślin.

Usłu gi:
– w za kre sie ochro ny ro ślin – re ali za cja zle ceń pod mio tów ze wnętrz nych, z za kre su, któ ry sta no wi

spe cja li za cję Za kła du Ba da nia Sku tecz no ści Środ ków Ochro ny Ro ślin IOR. Są to naj czę ściej zle -
ce nia na ba da nie sku tecz no ści bio lo gicz nej środ ków ochro ny ro ślin w wa run kach do świad czeń
po let ko wych ści słych – zwią za ne z mo der ni za cją lub opra co wy wa niem no wych pro gra mów
ochro ny upraw rol ni czych, ale rów nież eks per ty zy, opra co wa nia tech nicz ne i szko le nia,

– ana li ty ka che micz na – ana li ty ka środ ków ochro ny ro ślin jest spe cja li za cją ze spo łu Od dzia łu. Opra -
co wa nie me tod, ada pta cje ist nie ją cych i eks per ty zy z te go za kre su są ofe ro wa ne za rów no użyt -
kow ni kom, dys try bu to rom jak i pro du cen tom środ ków ochro ny ro ślin,

– ochro na śro do wi ska – In sty tut pro wa dzi dzia łal ność usłu go wą w za kre sie ochro ny śro do wi ska sku -
pia ją cą się głów nie na za gad nie niach zwią za nych z od pa do wy mi środ ka mi ochro ny ro ślin oraz in -
ny mi od pa da mi nie bez piecz ny mi. Ko rzy sta się tu z wie lo let nich do świad czeń w za kre sie ana li ty -
ki che micz nej oraz oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko od pa do wych środ ków ochro ny ro ślin
uzy ska nych pod czas prac pro wa dzo nych w tym za kre sie nie prze rwa nie od po cząt ku lat 90. 

– usłu gi tech nicz ne – IOR po sia da sprzęt tech nicz ny, któ ry mo że zo stać wy po ży czo ny do wy ko na -
nia okre ślo nych za dań przez pod mio ty ze wnętrz ne. Są to m.in. ko par ko -ła do war ka JCB
typ 3CX 4x4 SI TE MA STER, sa mo chód te re no wo -cię ża ro wy Ta tra oraz pod sta wo we ma szy ny
rol ni cze ro we ro we opry ski wa cze po let ko we, siew nik po let ko wy Oy ord Win ter ste iger oraz kom -
bajn po let ko wy Nur se ry -
ma ster Eli te. Opra co wa nie: RO MA NA GOZ DEK, 

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ, SŁA WO MIR GRUSZ KA
Zdję cia: Ar chi wum Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach

� Zwie rzę ta wy ma ga ją fa cho wej opie ki we te ry na-
ryj nej.

� Po la upraw ne w oko li cach
Py sko wic.

� Owo cu ją ce ja bło nie we wsi Pro bosz czo wi ce
(gmi na To szek).

� Upra wa wcze snych ziem nia ków. 

� Już nie ba wem na po lach po ja wią się
be le sło my…
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Dokończenie ze str. 1
To dzię ki nie mu świat na uki do wie -

dział się o uni ka to wym i bo ga tym sta -
no wi sku fau ni stycz nym. Zie liń ski ze -
brał i wstęp nie opi sał po kaź ną ko lek cję
zna ko mi cie za cho wa nych ko ści re pre -
zen tu ją cych róż ne ga tun ki zwie rząt
epo ki lo dow co wej, w tym Ma mu ta
wiel kie go. 

Szkie let ma mu ta z Py sko wic to je -
den z cie kaw szych eks po na tów w Pol -
sce. Znaj du je się obec nie w Mu zeum
Geo lo gicz nym Pań stwo we go In sty tu tu
Geo lo gicz ne go w War sza wie. Re kon -
struk cja szkie le tu po wia to we go ma -
mu ta ukoń czo na zo sta ła w le cie 1957 r.
Wy so ki na pra wie 3,5 m i dłu gi na oko -
ło 5,7 m szkie let, usta wio ny w sa li
głów nej Mu zeum Geo lo gicz ne go PIG,
do dziś bu dzi re spekt zwie dza ją cych.
Po tęż na czasz ka za opa trzo na jest
w 3,5 m dłu go ści cio sy, po pu lar nie
zwa ne kła mi. Są to wy ro śnię te gór ne
sie ka cze, osa dzo ne w wy dłu żo nych
ko ściach mię dzysz czę ko wych (ma ją -
cych po stać ru ry), któ re za ży cia zwie -

rzę cia mo gły wa żyć od 110 do 130 kg.
Słu ży ły do obro ny, ła ma nia ga łę zi oraz
wy ko py wa nia spod śnie gu po kar mu.

Ma mu ty wę dro wa ły w sta dach. Po -
dob nie jak to jest w zwy cza ju współ -
cze snych sło ni, zwie rzę ta te opie ko wa -
ły się za pew ne ran ny mi, cho ry mi, mło-
dy mi i sta ry mi człon ka mi gru py. Ma -
mu ty ja da ły du żo i ra czej „na zim no” –
ro śli ny twar de i w więk szo ści zmro żo -
ne. Do ro sły osob nik mógł po chło nąć
dzien nie oko ło 180 kg po ży wie nia oraz
po pić ca łość po nad 100 li tra mi wo dy.
W roz cie ra niu po kar mu po ma ga ły mu
im po nu ją ce zę by trzo no we, osią ga ją ce

u do ro słych osob ni ków wiel kość od 20
do 30 cm. 

Mam mu thus pri mi ge nius – wbrew
na zwie „Ma mut wiel ki” – był jed nym
z naj mniej szych re pre zen tan tów swo -
je go ga tun ku. Osią gał wy so kość po -
nad 4 m, miał ok. 5,7 m dłu go ści, a je -
go ma sa cia ła do cho dzi ła do 5 t. Prze -
cięt nie żył po nad 60 lat. Wi zu al nie po -
więk sza ło go dłu go wło se ru do bru nat -
ne fu tro (20-50 cm), pod ście lo ne gę stą
sier ścią. Ten re we la cyj ny sys tem ter -
micz ny świet nie współ grał ze znaj du -
ją cą się pod skó rą 8-cen ty me tro wą
war stwą tłusz czu, bę dą ca do dat ko wą
izo la cją przed zim nem. Ma mut po ru -
szał się na słu po wa tych no gach za koń -
czo nych sze ro ką, owal ną sto pą za opa -
trzo ną w mięk ką po de szwę, któ ra

chro ni ła przed ska le cze nia mi pod czas
wę dró wek po ostrych kra wę dziach lo -
du i za mar z nię tej zie mi.

Sze rzej o Ma mu cie wiel kim i je go
ko le dze z epo ki – No so roż cu wło cha -
tym na pi sze my w gru dnio -
wym do dat ku
do Wia do mo ści
P o  w i a  t u
Gli  wic -
k i e  -

go. Wte dy bę dą Pań stwo mo gli po czy -
tać rów nież o cie ka wych pre hi sto rycz -
nych zwie rzę cych miesz kań cach po -
wia tu gli wic kie go.
MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

Dla uważ nych Czy tel ni ków ma my nie spo dzian kę – trzy ze sta wy ma te ria łów
pro mo cyj nych z Ma mu tem wiel kim z po wia tu gli wic kie go. Wy lo su je my je spo -
śród pra wi dło wych od po wie dzi na de sła nych na py ta nie:

Gdzie obec nie znaj du je się szkie let Ma mu ta wiel kie go zna le zio ne go
w oko li cach Py sko wic w la tach 1952 – 1957?

Od po wie dzi (wraz z po da niem imie nia i na zwi ska oraz nu me ru te le fo nu
kon tak to we go) pro si my prze sy łać tra dy cyj ną pocz tą na ad res: Wy dział Roz wo -
ju i Pro mo cji, Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce lub ma ilem: pro mo cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl z do pi skiem „Ma mut
wiel ki z po wia tu gli wic kie go”.

Nie spo dzian ka dla na szych Czy tel ni ków

Po wró cił czas ma mu ta

De li kat ny brzęk sil ni ka oznaj mia
wszem i wo bec, że w pod nieb ne po -
dró że wy ru szy li py sko wic cy pa ra lot -
nia rze. Jest ich sie dem na stu, w tym
jed na ko bie ta – Ma ry sia 594 – ale chęt -
nych przy by wa. Bo kto raz spró bu je
pod nieb nych lo tów, wsią ka na ca łe go.
Pa ra lot niar stwo to pa sja, któ ra da je za -
strzyk ad re na li ny i po zwa la po czuć się
na praw dę wol nym, w ci szy pod nieb -
ne go świa ta. Naj więk si pa sjo na ci ży ją
we dług sche ma tu: ro dzi na – pra ca –
pa ra lot nia, spę dza jąc na py sko wic kim

lot ni sku każ dą wol ną chwi lę. Naj -
młod szy sta żem, ale za to naj star szy
wie kiem jest 71 – let ni peł no krwi sty
pa ra lot niarz o pseu do ni mie „Fo re st -
man”. 

Wszyst ko za czę ło się w 2003 ro ku,
kie dy to py sko wi cza nin Je rzy Wi cher
(na zwi sko ade kwat ne po pa sji!) wró cił
z Mię dzy bro dzia Ży wiec kie go po kil -
ku dnio wym wa ka cyj nym kur sie pa ra -
lot niar stwa. Za ra żo ny pa sją la ta nia,
ku pił kosz tow ny sprzęt i po sta no wił
la tać za wszel ką ce nę. Dłu go szu kał
od po wied nie go miej sca na lot ni sko.
Mu siał to być sto sun ko wo du ży skra -
wek zie mi, bez piecz ny, od da lo ny co
naj mniej o 300 m od za bu do wań i li nii
wy so kie go na pię cia, o od po wied nim
po ło że niu i „wła ści wych wia trach”.
Zna lazł wresz cie ta kie wy ma rzo ne
miej sce – bli sko hek ta ro wy ugór
po tru skaw ko wym po lu mię dzy Sro czą
Gó rą a Py sko wi ca mi przy dro dze
w kie run ku Łu bia. Po per tur ba cjach
zwią za nych z za le ga li zo wa niem lot ni -
ska, dziś pa ra lot nia rze ko rzy sta ją z te -
go grun tu, uży czo ne go przez Mia sto

Py sko wi ce. Ob szar ma sta ran nie wy -
ko szo ną tra wę i jest osło nię ty od świa -
ta po lem rze pa ku. Stąd wła śnie star tu -
ją i tu taj lą du ją py sko wic cy pa ra lot nia -
rze. Z cza sem za czę ło ich przy by wać.
Pod pa try wa li, pró bo wa li, ku po wa li
sprzęt, aż wresz cie za czę li go sa mi
kon stru ować i bu do wać, oszczę dza jąc
na tym kil ka ty się cy zło tych.

– Na lot ni sku obo wią zu ją od po -
wied nie prze pi sy. Każ dy pa ra lot niarz
mu si po sia dać Świa dec two Kwa li fi ka -
cji Pi lo ta Pa ra lot ni, ja kie wy sta wia
Urząd Lot nic twa Cy wil ne go po ukoń -
cze niu kur su i zda niu eg za mi nu. Bez -
pie czeń stwo jest dla nas naj waż niej -
sze, dla te go trzy ma my się prze pi sów
re gu lo wa nych przez Urząd Lot nic twa
Cy wil ne go. Sprzęt, wa żą cy ok. 30 kg
i skła da ją cy się z na pę du ple ca ko we go
oraz czę ści, któ ra nie sie, mu si być
na bie żą co prze glą da ny i kon tro lo wa -
ny. Każ dy pa ra lot niarz sto su je GPS
i wa rio metr, któ ry okre śla po ło że nie,
tem pe ra tu rę, od le głość i kil ka in nych
waż nych pa ra me trów, a do dat ko wo
„za pa mię tu je” sto ostat nich lo tów. Do -
zwo lo na wy so kość lo tu nad Py sko wi -
ca mi to mak sy mal nie 580 m n. p. m.,
wy żej za czy na się ko ry tarz dla Por tu
Lot ni cze go Py rzo wi ce. Pa ra lot nia le ci
ze śred nią pręd ko ścią ok. 40 km/h. Po -
jem nik na ben zy nę mie ści ok. 11 li -
trów (w za leż no ści od ty pu), co wy -
star cza na ok. 3 godz. lo tu – fa cho wo
opo wia da Je rzy Wi cher, pseu do nim
Glajt man, ucho dzą cy za pio nie ra py -
sko wic kie go pa ra lot niar stwa.

Za in te re so wa ni do wie dzą się jesz -
cze, że pierw szeń stwo w prze stwo -

rzach ma ba lon,
po tem pa ra lot -
niarz a do pie ro
po tem np. szy bo -
wiec, we dług za -
sa dy – kto wol -
niej szy, ten prze -
la tu je pierw szy!
Prze ciw wska za -
niem do lo tów jest
sil ny wiatr oraz
deszcz, bo skrzy -
dło pa ra lot ni na -
sią ka jak skrzy dła
mo ty la. Pa ra lot nia
star tu je i lą du je
za wsze pod wiatr.
Pa ra lot niarz mu si
mieć od po wied ni
strój, naj czę ściej
kom bi ne zon, ade -
kwat ny do wa run -
ków po go do wych
oraz wy god ne bu -
ty do ko stek.

– Przy za cho wa niu wszyst kich
środ ków ostroż no ści, pa ra lot niar stwo
to pięk ny sport. To cią gła na uka po ko -
ny wa nia stra chu, bo nie boi się tyl ko
wa riat. Aby la tać, trze ba być spraw -
nym fi zycz nie i mieć zdro wy roz są dek.
Zie mia bo wiem jest dla wszyst kich,
nie bo tyl ko dla od waż nych. Zie mia
z nie ba jest prze pięk na, na wet no cą, bo
i ta kie noc ne czy zi mo we lo ty ma my
za so bą – do da je Da niel Świ toń (ps.
Ma xi mus).

Py sko wic kie „mo ty le”, zwa ne
przez miesz kań ców cza sem tak że
„anioł ka mi” wy ko rzy sty wa ne są

przy róż nych oka zjach. Czę sto wy ko -
nu ją zdję cia „z lo tu pta ka” na zle ce nie,
na fe sty nach roz rzu ca ją „cu kier ki
z nie ba”, wo żą chęt nych na pa ra lot ni
w tan de mie (naj młod szy pa sa żer 3,5
ro ku – naj star szy 74 la ta). Każ dy
z nich ma swój lot ni czy pseu do nim,
a łą czy ich jed na pa sja – mi łość
do pod nieb nych po dró ży.

Za in te re so wa nych od sy ła my
na stro ny in ter ne to we: www.lot ni sko -
py sko wi ce.lua.pl lub www.lot ni -
sko.mxpo land.pl lub www.lot ni sko.py -
sko wi ce.org 
MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

Od kil ku lat nad Py sko wi ca mi wi dać ko lo ro we pa ra lot nie, któ re prze la tu ją nad po la mi ni czym barw ne mo ty le…

Wi dok z nie ba
War to 

zo ba czyć
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -

cach sta ło się bo gat sze o ko lej ną
atrak cyj ną sa lę – współ pra cy part -
ner skiej. Jest to dru gie, po sa li tra -
dy cji, miej sce, w któ rym zgro ma -
dzo no pa miąt ki zwią za ne z hi sto rią
po wia tu z oka zji ob cho dzo ne go
w bie żą cym ro ku ju bi le uszu 10 –
le cia Po wia tu Gli wic kie go. 

W sa li nr 119 na pierw szym
pię trze tuż obok sa li se syj nej zgro -
ma dzo ne zo sta ły pa miąt ki otrzy -
ma ne od part ne rów po wia tu: Po -
wia tu Mit tel sach sen (daw ne go Po -
wia tu Fre iberg), Hrab stwa Den bi -
gh shi re i Po wia tu Puc kie go. Nie
za bra kło tak że śladów kon tak tów
po wia tu m.in. z Aachen, Erft, Tir -
schen reuth i Calw w Niem czech,
okrę giem Lil le we Fran cji czy re -
gio nem Shan non w Ir lan dii. Zo ba -
czyć tu też moż na m.in. ko pie za -
war tych umów i po ro zu mień part -
ner skich oraz fla gi współ pra cu ją -
cych z po wia tem państw eu ro pej -
skich. Wśród eks po na tów naj wię -
cej jest ksią żek, wi do kó wek, al bu -
mów, fol de rów, bro szu rek, map
i ma te ria łów pro mo cyj nych. Uwa -
gę zwra ca ją ory gi nal ne in stru men -
ty mu zycz ne przy wie zio ne z Ka -
szub: „becz ka z gra ją cym ogo -
nem” i „dia beł – ba se tla”, jak rów -
nież prze pięk ny dzwo nek że glar ski
– pre zent od sta ro sty puc kie go.

Sa la nie peł ni je dy nie funk cji
wy sta wien ni czej, ale słu ży do nor -
mal nej pra cy urzę du, od by wa ją się
w niej m.in. licz ne spo tka nia i ze -
bra nia. 

(MFR) 

Re kon struk cja wi ze run ku
Ma mu ta wiel kie go z na sze -
go te re nu.

Rys.: K. Sa bath

Pod nieb ny lot da je nie sa mo wi tą fraj dę.
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27 czerw ca Za rząd Po wia to wy
Związ ku OSP RP zor ga ni zo wał
w Ru dziń cu Po wia to we Za wo dy
Węd kar skie oraz szko le nie dla
przed sta wi cie li gmin nych za rzą dów
OSP. 

W za wo dach udział wzię ło 27 za-
wod ni ków re pre zen tu ją cych za rzą dy
gmin ne OSP w Gie rał to wi cach, Ru dz-
iń cu, So śni co wi cach, Knu ro wie, Pil-
cho wi cach i Tosz ku, a tak że
przed sta wi cie le Za rzą du Po wia to we go
Związ ku OSP RP w Gli wi cach, Woj ska
Pol skie go i KWK Ma ko szo wy. W kla -
sy fi ka cji dru ży no wej I miej sce za ję ła
re pre zen ta cja Knu ro wa, II – Pil cho -
wic, III – Woj ska Pol skie go, a na ko lej -
nych po zy cjach upla so wa li się
przed sta wi cie le ZP ZOSP RP w Gli wi -
cach, Ru dziń ca, Gie rał to wic, KWK
Ma ko szo wi, So śni co wic i Tosz ka. In-
dy wi du al nie za wo dy wy grał Ja cek
Stęp niak z WP, któ ry zło wił ry by

o wa dze 4660 g. II miej sce za jął Eu ge -
niusz Do rnia (KWK Ma ko szo -
wy), III – Wa len ty Ze lent
(Knu rów), IV – Hen ryk Świń czak (ZP
ZOSP RP Gli wi ce), V – Ha rald Fa bisz
(Pil cho wi ce), a VI – Klau diusz Za rę -
ba (Gie rał to wi ce). Naj więk szą ry bę
zło wił Eu ge niusz Do rnia. Za wo dy od -
by wa ły się pod pa tro na tem prze wod ni -
czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
Ta de usza Ma mo ka.

– Po za wo dach zor ga ni zo wa li śmy
szko le nie na te mat form współ pra cy
za rzą du po wia to we go oraz za rzą dów
gmin nych na szej or ga ni za cji z Pań -
stwo wą Stra żą Po żar ną – mó wi An-
drzej Frej no, pre zes Za rzą du
Po wia to we go Z OSP RP w Gli wi cach.
– Po ru sza na tak że by ła te ma ty ka prze -
strze ga nia za sad BHP oraz wy ko rzy -
sta nia naj now sze go sprzę tu
do ra to wa nia ży cia i mie nia pod czas
pro wa dze nia ak cji ga śni czych. (RG)

Peł na atrak cji i nie za po mnia nych
wra żeń by ła Pil cho wic ka Noc Świę to -
jań ska. Za dba ło o to Sto wa rzy sze nie
„Pil cho wi cza nie Pil cho wi cza nom”,
któ re wspól nie z soł ty sem A. Wilcz -
kiem, Ra dą So łec ką i Gmin nym Ośrod-
kiem Kul tu ry przy go to wa ło ją
w Le bo szo wi cach dla miesz kań ców
gmi ny i ościen nych miej sco wo ści. 

Tra dy cyj ne zwy cza je so bót ko we
po prze dzi ły im pre zy dla dzie ci i mło -
dzie ży, na któ re zło ży ły się m.in. ple -

ner fo to gra ficz ny, wy sta wa psów i wy -
stęp ze spo łu Rif flect z Gli wic. Po tem,
po wy strza le ar mat nim przy go to wa -
nym przez Kor pus Ar ty le rii Na jem nej
z Knu ro wa, za czę ła się Noc Świę to jań -
ska. Do tań ca przy gry wał ze spół Zwil l-
ing Duo z Ostro py, by ło wi cie
wian ków, przy by ły też cza row ni ce
i cza row ni cy, a na ko niec – gdy noc za-
pa dła już na do bre – śmiał ko wie wy -
bra li się na po szu ki wa nie kwia tu
pa pro ci. (MK)

22 lip ca mi ja 60 lat ist nie nia Wo-
je wódz kie go Po go to wia Ra tun ko we -
go w Ka to wi cach i 52 la ta
dzia łal no ści py sko wic kiej sta cji.

Po go to wie Ra tun ko we w Py sko wi -
cach po wsta ło w 1957 ro ku, po cząt ko -
wo pod le ga jąc pod po go to wie
w Gli wi cach i Po wia to wy Wy dział
Zdro wia. Mie ści ło się wów czas w bu -
dyn ku przy ul. Wy szyń skie go 24 (obec-
nie Ko men da Miej ska Po li cji
w Py sko wi cach). 

– W 1978 ro ku po go to wie zmie ni ło
sie dzi bę i prze nio sło się do bu dyn ku
przy ul. Szpi tal nej 2 b, gdzie mie ści się
do dziś. W bie żą cym ro ku mi ja set na
rocz ni ca od mo men tu wy bu do wa nia
pa wi lo nu, któ ry wcze śniej na le żał
do Szpi ta la Miej skie go w Py sko wi cach
– opo wia da Bar ba ra Ko śmi der, pie lę -
gniar ka ko or dy nu ją ca Sta cji Po go to wia
Ra tun ko we go w Py sko wi cach.

Do 1975 ro ku py sko wic kie po go to wie
pod le ga ło pod Po wia to wy Wy dział Zdro -
wia, w la tach 1976 – 1993 mie ści ło się
w struk tu rach Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej

w Py sko wi cach, a od 1 stycz nia 1994 ro -
ku prze szło pod za rząd Wo je wódz kie go
Po go to wia Ra tun ko we go w Ka to wi cach,
któ re w br. ob cho dzi swe 60-le cie.

Py sko wic kie po go to wie ob słu gu je
nie tyl ko Py sko wi ce, ale rów nież pół -
noc ną część po wia tu gli wic kie go i pół -
noc ne dziel ni ce Gli wic. W prze cią gu
po nad pół wie ku dzia łal no ści pla ców -
ką za rzą dza ło je de na stu le ka rzy – kie -
row ni ków oraz sie dem pie lę gnia rek
– prze ło żo nych. Ka wał hi sto rii py sko -
wic kie go po go to wia to rów nież część
hi sto rii po wia tu gli wic kie go. (MFR)

In te gra cyj nie w „Ostoi”
Już po raz je de na sty ba wio no się na fe sty nie in te gra -

cyj nym w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co -
wi cach. Im pre za mia ła bo ga ty pro gram ar ty stycz ny,
zbie ra no też środ ki na do po sa że nie „Ostoi” w sprzęt re-
ha bi li ta cyj ny. 

Fe styn w tym ro ku prze bie gał pod ha słem „Przy ja cie le
za wsze ra zem”. W pro gra mie jak za wsze by ło du żo atrak cji,
m.in. po kaz sztu ki walk wschod nich, lo te ria fan to wa, prze-
jażdż ki brycz ką i qu adem, a tak że pięk ny mi za byt ko wy mi
sa mo cho da mi oraz wy stęp ze spo łu ar ty stycz ne go DPS „Os-
to ja”. Z re ci ta lem wy stą pi ła Da nu ta Mu cha, ka ba re to wy
re per tu ar za pre zen to wał Grze gorz Sta siak, show dał tak że
Hen ryk Bróg. Fe styn za koń czy ła za ba wa ta necz na, pod-
czas któ rej mu zy kę za pew nił ze spół Al fa.

Or ga ni za to rzy prze pro wa dzi li też li cy ta cję, z któ rej do -
chód prze zna czo no na do po sa że nie ośrod ka w sprzęt re ha -
bi li ta cyj ny. Wzię li w niej udział m.in. Grze gorz Sta siak,
któ ry za 250 zł ku pił ob raz „Ru da wy dra” na ma lo wa ny
przez te ra peut kę z „Ostoi” Wio let tę Ma nec ką oraz wi ce -
sta ro sta gli wic ki Sła wo mir Adam czyk, któ ry za 100 zł wy l-
i cy to wał ob rus wy ha fto wa ny przez jed ną w miesz ka nek te go
DPS -u, Ma ry się Krąb. Wła dze po wia tu na fe sty nie re pre -
zen to wał rów nież czło nek Za rzą du Mar cin Stron czek.

– Co ro ku do chód z fe sty nu po zwa la nam na po czy nie nie
do dat ko wych in we sty cji – mó wi Ja ro sław Menc fel, dy rek tor
„Ostoi”. – Im pre za ma też na ce lu in te gra cję na sze go DPS -
-u z lo kal ną spo łecz no ścią. Jest rów nież for mą po dzię ko wa -
nia za po moc i wspar cie oka zy wa ne w każ dej sy tu acji.

Fe styn zor ga ni zo wał DPS „Osto ja” oraz Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym „Na dzie ja”
przy wspar ciu licz nych spon so rów.   

(RG)

Far ski fe styn
W ogro dach pa ra fii p. w. Świę tych Cy ry la i Me to de go

w Knu ro wie od był się Fe styn Far ski. Po dob nie jak w la -
tach ubie głych, or ga ni za to rom i uczest ni kom przy świe cał
je den cel: zbiór ka pie nię dzy na or ga ni za cję pół ko lo nii dla
dzie ci z tam tej szej pa ra fii. 

– To już tra dy cja, że w pierw szą nie dzie lę lip ca w far skich
ogro dach od by wa się im pre za, w któ rej bio rą udział nie tyl -
ko na si pa ra fia nie – mó wi ks. An drzej Wie czo rek, pro boszcz

pa ra fii p. w. Św. Cy ry la i Me to de go. – W jej przy go to wa nie
za an ga żo wa ło się wie le osób, któ rym dzię ku ję. Ser decz nie
dzię ku ję rów nież fir mom i in sty tu cjom, któ re nam po mo gły
oraz miesz kań com, któ rzy przy szli, świet nie się ba wi li
i wspar li or ga ni za cję pół ko lo nii.

Naj więk szym po wo dze niem cie szy ło się sto isko z lo sa mi,
cia sta mi oraz ga stro no mią. Fe styn od daw na zna ny jest z kre -
pli od fa ro rza, w tym ro ku po ja wił się jed nak no wy przy smak
– swo ją piz zę ser wo wał ks. Se ba stian. Z ko lei wszyst kie cia -
sta na fe styn upie kły pa ra fian ki.

– Przy go to wa li śmy po nad ty siąc lo sów i wszyst kie zo sta -
ły sprze da ne. Ro ze szły się rów nież kre ple od fa ro rza, cia sta,
kieł ba sa, gro chów ka i piz za ks. Se ba stia na – re la cjo nu je Ma -
rian Grusz ka, pre zes pa ra fial ne go od dzia łu Ak cji Ka to lic -
kiej. – Po od li cze niu kosz tów zwią za nych z or ga ni za cją
fe sty nu na przy go to wa nie pół ko lo nii zo sta ło 10 ty się cy zło-
tych. Po dob nie jak w ze szłym ro ku, w dwóch tur nu sach weź -
mie udział gru pa 90 dzie ci z na szej pa ra fii. 

Wie czo rem na sce nie wy stą pi ła Or kie stra Dę ta KWK
„Knu rów” z Syl wią Go doj, Ja cek Kie rok oraz ze spół „Ka-
dosz”. Fe styn za koń czył się od śpie wa niem Ape lu Ja sno gór -
skie go. 

Im pre zę zor ga ni zo wał pa ra fial ny od dział Ak cji Ka to lic -
kiej przy pa ra fii p. w. Św. Cy ry la i Me to de go w Knu ro wie
oraz Cen trum Kul tu ry w Knu ro wie. (SG)

Au der Cup 
pa mię ci Ol ka 

Nie usta je w po pu la ry zo wa niu pił ki noż nej old bo jów
Her bert Ka schek z Kuź ni Nie bo row skiej. Nie daw no
po raz ko lej ny zor ga ni zo wał Tur niej Old bo jów „Au der
Cup”, roz gry wa ny na sta dio nie Gór ni ka Za brze. Tur niej po -
świę co ny jest pa mię ci Al fre da Ol ka, zna ne go za wod ni ka
Gór ni ka, któ ry z tą dru ży ną trzy ra zy zdo był mi strzo stwo
Pol ski (w 1967, 1971 i 1972 r.), a czte ry ra zy Pu char Pol ski.
Ostat ni okres swe go ży cia pił karz po świę cił na pra cę tre nin -
go wą w Vic to rii Pil cho wi ce. Zmarł w 2007 r. i jest po cho -
wa ny na cmen ta rzu w Pil cho wi cach. (RG)

Her bert Ka schek dzię ku je Sta ni sła wo wi Oślizło za po -
moc w zor ga ni zo wa niu tur nie ju „Au der Cup” im. Al fre -
da Ol ka. 

TA AAKA RY BA!

Zwy cięz ca za wo dów Ja cek Stęp niak od bie ra dy plom z rąk Mar ci na Stroncz ka,
człon ka Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, a pu char wrę cza An drzej Frej no.
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Noc peł na wra żeń

Tak dziew czę ta przy go to wy wa ły wian ki, któ re po tem pusz cza ły w nurt rze ki
Bie raw ski.

Fo
 to

: M
ag

da
le

na
 K

us

Na sy gna le

Im pre za sły nie z kre pli od fa ro rza. 

Fo
 to

: S
ła

w
om

ir 
G

ru
sz

ka

Grze gorz Sta siak świet nie śpie wał i opo wia dał dow ci py. 
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Dziś siódma z ośmiu czę ści

MA PA 
PEŁ NA
ATRAK CJI

Przed sta wia my ko lej ną – siód mą
już część ma py atrak cji przy rod ni -
czych i kra jo bra zo wych po wia tu gli -
wic kie go, tym ra zem za pra sza jąc tu -
ry stów do od wie dze nia gmi ny Pil cho -
wi ce oraz raz jesz cze gmi ny So śni co -
wi ce. 

Na po czą tek pro po nu je my le żą cy
na Ślą skim Szla ku Ar chi tek tu ry
Drew nia nej (w je go pę tli gli wic kiej): 

Drew nia ny ko ściół w Smol ni cy
Na cmen ta rzu pa ra fial nym

w Smol ni cy znaj du je się za byt ko wy
ko ściół p. w. św. Bar tło mie ja, wznie -
sio ny oko ło 1603 r. Jest to świą ty nia
drew nia na, orien to wa na, o zrę bo wej
kon struk cji ścian, na pod mu rów ce
z ka mie nia, kry ta gon tem. Pre zbi te -
rium i dzwon ni cę do bu do wa no
w XVIII wie ku. Za byt ko we wy po sa -
że nie ko ścio ła wraz z tryp ty kiem
z 1600 r. zo sta ło prze nie sio ne
do no we go ko ścio ła pa ra fial ne -
go.

„Cu dow ne” Źró deł ko 
w Sta ni cy

Kil ka ki lo me trów za Sta ni cą
(gmi na Pil cho wi ce) bi je le śne
źró dło. „Zim ny Sztok” – jak na -
zy wa ją stu dzien kę miej sco wi –
cie szy się du żą po pu lar no ścią.
Naj star si miesz kań cy Sta ni cy twier -
dzą, że pierw szą stu dzien kę wy bu do -
wa li w tym miej scu jesz cze cy ster si,
do któ rych w XIV wie ku na le ża ły po -
bli skie te re ny. Wo da bi je ze źró dła
z nie słab ną cą si łą, a – jak mó wi lo kal -
na fa ma – kto choć raz za czerp nie
z nie go wo dy, na pew no przy naj mniej
raz w ży ciu po czu je się na praw dę
szczę śli wy. Wo da po dob no po sia da
znacz ne wa lo ry sma ko we, orzeź wia
i ide al nie na da je się do pa rze nia pysz -
nej her ba ty i ka wy.
Ścież ka przy rod ni czo–edu ka cyj na

po mię dzy miej sco wo ścia mi 
Smol ni ca i Le bo szo wi ce

To za rzą dza na przez Nad le śnic two
Ryb nik nie zwy kle atrak cyj na tra sa
o dłu go ści 3,5 km, dzię ki któ rej po -
znać moż na szcze gól nie wa lo ry przy -
rod ni cze, ele men ty la su i do li ny po to -
ku. Ścież ka po wsta ła w 2002 ro ku.
Na tra sie znaj du ją się dwie wia ty edu -
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Ostatnia czę ść ma py w na stęp nym wy da nu WPG. Moż na je wy ci nać z ga ze ty i po tem skle ić zgod nie ze sche ma tem obok. 

ka cyj ne, gdzie moż na się schro nić, od -
po cząć, a cza sem wy słu chać opo wie -
ści miej sco we go le śni cze go. Spa ce ru -
jąc ścież ką war to prze czy tać in for ma -
cje o ota cza ją cej przy ro dzie, umiesz -
czo ne na ta bli cach dy dak tycz nych.

Jed nym z przy stan ków na ścież ce jest
oczysz czal nia ście ków ko mu nal nych,
gdzie moż na zo ba czyć, jak w po szcze -
gól nych eta pach tzw. ściek prze obra ża
się w czy stą wo dę. Frag ment duk tu
na ścież ce pro wa dzi wzdłuż hał dy gór -

ni czej, bę dą cej przy kła dem uda nej re -
kul ty wa cji ta kie go miej sca.

Pil cho wi ce – war to zo ba czyć:
– XVIII -wiecz ny dwór (obec nie Urząd
Gmi ny), 
– daw ny klasz tor oo. Bo ni fra trów

w Pil cho wi cach (obec nie szpi tal), 
– cmen tarz przy klasz tor ny za ło żo ny
w pierw szej po ło wie XIX w. z gro bem
ks. Kon stan te go Dam ro ta, 
– mu ro wa ny ko ściół pod we zwa niem św.
Ja na Chrzci cie la z XVIII w. (MFR)
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

W czas wa ka cji za miast tra dy cyj nej le gen -
dy z po wia tu gli wic kie go przed sta wia my opo -
wieść praw dzi wą, któ ra zda rzy ła się w jed nym
z py sko wic kich do mów…

Wy da rzy ło się to na prze ło mie lat 60. i 70. ub.
wie ku. Pew ne go je sien ne go wie czo ru, w jed nym
z ma łych dom ków w bocz nej ulicz ce nie da le ko
ryn ku, w swo im miesz ka niu sie dzia ły przy sto le
dwie ko bie ty. Na gle w jed nej ze ścian bu dyn ku
coś trza snę ło i za chro bo ta ło. Ko bie ty się prze stra -
szy ły. Za chwi lę skro ba nie się po wtó rzy ło, z głę -
bi ścia ny do cho dził też ci chy jęk. Ko bie ty sku lo -
ne z prze ra że nia sie dzia ły przy sto le, aż z pra cy,
z dru giej zmia ny, wró cił do do mu syn jed nej z
nich i jed no cze śnie mąż dru giej. Opo wie dzia ły
mu o po wta rza ją cym się chro bo ta niu w ścia nie

i stwier dzi ły, że w ich do mu stra szy. Męż czy zna
nie uwie rzył, na zy wa jąc swo je ko bie ty „głu pi mi
ba ba mi”. W tym sa mym mo men cie roz legł się
chro bot i prze cią gły jęk do cho dzą cy zza ścia ny.
Do pie ro wte dy męż czy zna uwie rzył w to, co opo -
wie dzia ły ko bie ty. 

We trój kę za czę li się za sta na wiać, czy to ptak
wpadł do prze wo du ko mi no we go, czy rze czy wi -
ście dom na wie dził ja kiś duch. W koń cu roz pa li -
li w pie cu, buch nął ogień i wte dy roz legł się
krzyk prze ra że nia do bie ga ją cy z ko mi na. Do -
mow ni cy po sta no wi li zgło sić ten fakt na mi li cję
(tak, wte dy jesz cze by ła mi li cja!). Mi li cjan ci
oczy wi ście rów nież nie chcie li uwie rzyć, jed nak
po go dzin nym prze ko ny wa niu wresz cie przy szli
na wi zję. Sko wyt z ko mi na do cho dził na dal. Po -

sta no wio no za dzwo nić po straż po żar ną. W ciem -
ną noc, si ła mi wie lu służb i przy po mo cy fa cho -
we go sprzę tu wy cią gnię to z ko mi na umo ru sa ne -
go i po tar ga ne go czło wie ka, któ ry w oczach prze -
ra żo nych ko biet wy glą dał jak przy bysz z pie kła:
„tyn chop wy glą doł cho by dio boł”. Jed na z nich
chcia ła go na wet po trak to wać po grze ba czem…
Miał szczę ście ów dio boł, bo dom był sta ry,
a prze wo dy ko mi no we sze ro kie, więc po myśl nie
uda ło się go uwol nić. 

Po cza sie oka za ło się, że umo ru sa nym męż -
czy zną był miesz ka niec jed ne go z ho te li ro bot ni -
czych, któ ry go ścił z wi zy tą u pew nej da my – są -
siad ki dwóch wspo mnia nych ko biet. Nie spo dzie -
wa nie wcze śniej do do mu wró cił jej mąż i nie -
szczę śli wy amant mu siał ucie kać po da chu, nie -
ste ty wpadł do ko mi na. Z do mu, w któ rym stra -
szy ło, de li kwen ta wy pro wa dzo no w kaj dan kach,
aby spraw dzić, czy nie jest przy pad kiem zło dzie -
jasz kiem. W ko mi nie zo sta ły jesz cze je go bu ty
i kurt ka – aby je wy do być, trze ba by ło kuć ścia -

nę. Naj bar dziej nie za do wo le ni z ca łej hi sto rii by -
li miesz kań cy fe ral ne go miesz ka nia, któ re „dio -
boł z krwi i ko ści” nie chcą cy im zruj no wał.

Hi sto rii o dio ble z ko mi na wy słu cha ła 
Mag da le na Fi szer -Rę bisz

Wa ka cyj ne opo wie ści dziw nej tre ści

Ki dio boł w ko mi nie?

RR OO ZZ RR YY WW KK OO WW YY KK ĄĄ CC II KK
Tra dy cyj nie na po cząt ku dzię ku -

je my za wszyst kie na de sła ne od po -
wie dzi. Po praw ne roz wią za nia
Roz ryw ko we go Ką ci ka z po przed -
nie go nu me ru brzmią: ha sło krzy -
żów ki – Pław nio wi ce, a zdję cie
przed sta wia ło za mek w Tosz ku. 

Na gro dy,
czy li trzy 6-
t o  m o  w e
k o m  p l e  t y
„Try lo  gi i”
H e n  r y  k a
Sien kie wi -
cza, ufun do -
wa ne przez
Mał go rza tę
H a n d z  l i k
otrzy mu ją:
Adam Bia -
łek, Mag da -
le na Kus
oraz Ja ro sław Że brow ski. Gra tu lu je -
my! W ce lu  us ta  le  n iu  spo  so  bu
od b io  ru  na  gro  dy  pro  s i  my
o kon takt  te  le  fo  n icz  ny,  nu  mer
tel . 032 332 66 65.  

Dziś za mie sza my kolejną krzy -
żów kę oraz zdję cie do roz po zna nia.
Przy po mi na my, że zo sta ło ono zro-
bio ne w na szym po wie cie. Jak za-
wsze dla uła twie nia roz wią za nia
krzy żów ki po le ca my na szą stro nę
in ter ne to wą www.po wiat gli wic -
ki.pl. Od po wie dzi pro si my prze sy -
łać do 31 sierp nia na ad res e -ma il:

re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub
pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg-
mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce,
do pi sek „Wia do mo ści Po wia tu Gli-
wic kie go”. (SG)

Pod pa tro -
na tem 

Mał go rza ty
Handz lik,

po sła
do Par la -

men tu
Eu ro pej -

skie go 

Ślą ska frasz ka

�Co przedstawia to
zdjęcie?

(...) Dar mo w re gi strze kla row nie
wy szło 
Ja ko durś w do ma go do my 
We kont et nicz ność na szo se wci sło 
Z cza sow Ha ka ty to mo my 

Ślon zok swoj jyn zyk mo 
ciyn gym w zo cy 
Choć wy śmiy wa ny łosz kli wie 
Łon mu we ży ciu do kło doł mo cy 
Toż pra wić idzie ło dzi wie 

Wy so ki Sej mie – zmiyń
to bez pra wie 
Et nicz ni my jyn zy ko wo 
Na prow zło ke re sie dzi w usta wie 
I uchwol ta ko na no wo 

Wiydz że ze krziw dy do bra 
niy by dzie 
Ma tac two grzy chym jest zow dy 
Zoc ność ze pra wym we po rze idzie 
A pe ty cy jo skiż prow dy.

Bro ni sław Wą tro ba

Opi sa ne wy da rze nie mia ło miej sce w ka mie nicz -
ce na jed nej z uli czek za py sko wic kim Ra tu szem.

Ukoń czy ła Wy dział Pe da go gi ki
i Psy cho lo gii na Uni wer sy te cie Ślą -
skim. Pierw sze 20 lat ży cia spę dzi ła
w Ru dzie Ślą skiej, dru gie ty le
w Gli wi cach, obec nie miesz ka
w Rud nie. Ma ro dzi nę, mę ża i dwo -
je do ro słych dzie ci. Swo je pi sar skie
pa sje za uwa ży ła dość wcze śnie, pi -
sząc przede wszyst kim dla wła snej
sa tys fak cji. Za wsze in te re so wał ją
czło wiek i to on głów nie jest bo ha -
te rem jej wier szy. Czło wiek – czę -
sto ob cią żo ny dwo istą na tu rą,
któ re mu przy cho dzi zma gać się
z wła sny mi sła bo ścia mi, do ko ny wać
trud nych wy bo rów i po dej mo wać
trud ne de cy zje oraz wy zwa nia…
Po et ka nie daw no zde cy do wa ła się
ujaw nić i 24 kwiet nia br. ogło si ła
swój de biut. Obec nie współ pra cu je
z Gra ży ną Dro bek – Bu kow ską,
re dak tor na czel ną pi sma „Ho ry zon -
ty”. Bie rze tak że udział w Warsz ta -
tach Li te rac kich w Cen trum
Or ga ni za cji Po za rzą do wych w Gli -
wi cach, w Klu bie „Pe reł ka”.

(MFR)

Li czę czas

Li czę czas od je sie ni 
do je sie ni do oko ła mnie nic 
tyl ko li ście dę bo we cu do wy ro sło 
na mej zie mi i roz bu cha ło się 
za ma szy ście ba ga te la dwie ście 
lat co za wiek chu cher ko 
z po cząt ku dziś nic go nie zmo że 
przy ta kim ma lut ki jest czło wiek 
ale ta kie zdro wie daj Pa nie Bo że 

Cze go by nie do tknąć 

Cze go by nie do tknąć o czym 
nie po my śleć wszyst ko opi sa ne 
wszyst ko już by ło po co wy wa żać 
drzwi otwar te za wsze cho dzi 
o mi łość   

Pe ty cjo Ślon sko, cz. 2

Okienko z poezją
Syl wia Si ko ra z Rud na
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1. Jak wg le gen dy na zy wa li się za ło ży cie le Py sko wic?
2. Jed no z so łectw gmi ny Pil cho wi ce
3. Na zwa pik ni ku od by wa ją ce go się w sierp niu w Wil czy
4. Od kry to tam pierw sze śla dy czło wie ka na zie miach obec -
ne go po wia tu gli wic kie go
5. Od bę dzie się 9 sierp nia na Zam ku w Chu do wie
6. Ilu jest wój tów w na szym po wie cie?
7. Na zwi sko pa tron ki Ze spo łu Szkół w Py sko wi cach

8. Na zwa pa gó rów na te re nach gmin To szek i Wie lo wieś
9. Ile jest ko biet w Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go?
10. Je go szcząt ki zna le zio no w Py sko wi cach
11. Na zwa klu bu spor to we go z Wie low si
12. Na zwi sko prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go
13. Naj waż niej sza na gro da przy zna wa na w Knu ro wie
14. Jed no z so łectw gmi ny Wie lo wieś


