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SPE CJAL NY:  

Je dy ny chy ba ta ki po dróż nik
w Pol sce. Sym pa tyk i piew ca sa mo -
rzą du. Je go pa sją jest nie usta ją ca
po dróż do… urzę dów miast, gmin,
po wia tów i wo je wództw na sze go
kra ju. Zna imio na i na zwi ska nie -
mal że wszyst kich wło da rzy, któ rych
od wie dził. Sy pie sa mo rzą do wy mi
aneg do ta mi jak z rę ka wa. Pa mięć
pra wie do sko na ła!

– Po dró żu ję od 20 lat. To mój spo -
sób na ży cie. Od wie dzam sa mo rzą -
dow ców, spi su ję te wi zy ty i two rzę
cie ka wą hi sto rię. Za wsze i wszę dzie
je stem przyj mo wa ny z sym pa tią. Wy -
ro bi łem już so bie pew ne go ro dza ju
„mar kę”. Kie dy wcho dzę do ga bi ne tu
pre zy den ta, sta ro sty, wój ta czy bur mi -
strza i po ka zu ję mu kro ni kę sprzed lat,
wspól ne zdję cie, wi zy tów ki i in ne ma -
te ria ły, któ ry mi nie gdyś mnie ob da ro -
wa no, wzbu dzam ra dość – opo wia da
To masz „Wę drow ni czek” Paw łow -
ski z Lesz na.

Po cho dzi z Eł ku. Kie dy skoń -
czył 18 lat do stał skie ro wa nie do do mu
po mo cy spo łecz nej. Nie chciał jed nak
żyć w sfor ma li zo wa nym świe cie. Wy -

brał ży cie wol ne go pta ka. Udał się
z wi zy tą do Su wałk, po tem od wie dził
Au gu stów, póź niej Sej ny… Spodo ba ło
mu się ta kie wę dro wa nie. Wsia dał
do po cią gu lub au to bu su i je chał co raz

da lej i da lej. Wresz cie osiadł w Lesz -
nie, gdzie u do brych lu dzi do dziś wy -
naj mu je po kój. Tam spę dza zi mę. Kie -
dy nad cho dzi wio sna, ru sza w świat.
Jeź dzi i skła da wi zy ty, opi su jąc te spo -

tka nia w ze szy tach opra wio nych w ko -
lo ro we okład ki. Tu do sta nie kil ka gro -
szy na buł kę, tam pa rę zło tych na bi let
i tak so bie ży je. 

Dokończenie na str. 5

Zakończył się dru gi etap bu do -
wy ścież ki edu ka cyj nej „Las Dą -
bro wa”. War to się tu wy brać
na spo tka nie z na tu rą. Ścież ka wie -
dzie przez re zer wat przy ro dy po ło -
żo ny na te re nie Gli wic i po wia tu
gli wic kie go – kon kret nie gmi ny So -
śni co wi ce. Jej bu do wę wspie ra
m.in. Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach. 

W ra mach II eta pu na tra sie ścież ki
zbu do wa na zo sta ła m. in. drew nia na
kład ka o dłu go ści po nad 20 m oraz
roz le gły za da szo ny ła wo stół. Na za da -
nie pn. „Do po sa że nie ścież ki edu ka -
cyj nej Las Dą bro wa II” Nad le śnic two
Ru dzi niec, któ re jest go spo da rzem te -
go te re nu, otrzy ma ło do fi nan so wa nie
z Po wia to we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Gli wi cach. Kwo ta do fi nan so wa nia
wy no si ła 7 300 zł. Rów no cze śnie nad -
le śnic two wraz mia stem Gli wi ce sfi -
nan so wa ło bu do wę wi szą ce go most ka

(któ ry – po dob nie jak kład ka – umoż li -
wia przej ście nad lo kal ny mi za ba gnie -
nia mi cha rak te ry stycz ny mi dla te go re -
zer wa tu), po sta wie nie dwóch ta blic in -
for ma cyj nych, usta wie nie dwóch gła -
zów pa miąt ko wych wraz z ta blicz ka mi
(po świę co nych ślą skim bo ta ni kom –
Ka ba tho wi i Spri bil le mu, któ rzy sto lat
te mu po raz pierw szy ozna czy li wła -
śnie w Le sie Dą bro wa dwa ga tun ki ro -
ślin: je ży nę gli wic ką i ko zł ka ca ło list -
ne go) oraz wy ko na nie prac po rząd ko -
wych.

– Nad le śnic two Ru dzi niec za bie ga -
ło od bli sko 15 lat o to, by te ren ten zy -
skał mia no re zer wa tu przy ro dy – przy -
po mniał nad le śni czy Ta de usz Ma -
mok. – Na stą pi ło to 25 lip ca 2008 ro -
ku, kie dy to wo je wo da ślą ski wy dał
roz po rzą dze nie, na mo cy któ re go „Las
Dą bro wa” ob ję ty zo stał ochro ną re zer -
wa to wą. Już wcze śniej jed nak pod ję li -
śmy dzia ła nia pro wa dzą ce do te go, by
ten in te re su ją cy przy rod ni czo te ren

udo stęp nić zwie dza ją cym. Dzię ku ję
wła dzom Gli wic, po wia tu oraz So śni -
co wic za wspar cie, ja kie go nam w tym
udzie la ją. 

I etap prac za koń czo ny zo stał
w 2006 r. Obej mo wał po sta wie nie ta -
blic in for ma cyj nych do ty czą cych tu -
tej szych zbio ro wisk le śnych, ak tyw -
nych form ochro ny przy ro dy oraz za -

gro żeń, ja kie nie sie eks pan sja ga tun -
ków ob cych geo gra ficz nie. II etap
for mal nie za mknię to 23 lip ca br., kie -
dy to pod pi sa ny zo stał pro to kół do ty -
czą cy wy ko rzy sta nia środ ków z Po -
wia to we go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Gli wi -
cach. 

Dokończenie na str. 6

„Nie sa mo wi te sta ty sty ki, cią gle w po dró ży, uśmiech nię ty To mek, wol ny wę drow ny ptak” –
tak pi sa no o nim w na głów kach wie lu pol skich ga zet. Część je go zbio rów – ory gi nal nych
kro nik z po dró ży po Pol sce sa mo rzą do wej zna la zła na le ży te miej sce w Mu zeum w py sko -
wic kim Ra tu szu

TO MASZ WĘ DROW NI CZEK

Atrak cyj ny re zer wat

W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach To ma sza (na zdję ciu w środ ku) przy ję li sta ro sta Mi chał Nie szpo rek (pierw szy
z le wej) oraz wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk. 
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Wy ciecz ka do „La su Dą bro wa” to praw dzi wa fraj da.
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Za na mi już XXVIII se sja Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go. Od by ła się 27 sierp nia i za pa dło
na niej kil ka waż nych de cy zji do ty czą cych za -
rów no sa mej Ra dy, jak i spraw po wia tu.

Jed nym z naj waż niej szych punk tów po rząd ku
ob rad był wy bór no we go wi ce prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ rym zo stał Hen ryk
Sza ry. Za stą pił on Lesz ka Ku bia ka, któ ry po -
przed nio peł nił tę funk cję, ale zło żył man dat
w ubie głym mie sią cu, bo wiem 1 sierp nia zo stał dy -
rek to rem Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach.
O zmia nie tej sze rzej prze czy tać moż na w ar ty ku le
po ni żej, ja tyl ko dla po rząd ku do dam, że za kan dy -
da tu rą Hen ry ka Sza re go opo wie dzia ło się pod czas
gło so wa nia 10 rad nych, a 7 by ło prze ciw ko. Wi ta -
jąc no we go wi ce prze wod ni czą ce go w Pre zy dium
Ra dy ży czę mu du żo suk ce sów i za do wo le nia
z peł nio nej funk cji. 

Zmian per so nal nych do ty czy ła jesz cze jed na
z przy ję tych na se sji uchwał. W miej sce Lesz ka
Ku bia ka, któ ry wcho dził po przed nio w skład Ra dy
Spo łecz nej SP ZOZ Szpi ta la Po wia to we go w Py -
sko wi cach, ale zrzekł się te go człon kow stwa

w związ ku z ob ję ciem sta no wi ska dy rek to ra, po -
wo ła na zo sta ła Elż bie ta Ko ło dziej. Rad na Ko ło -
dziej jest le kar ką, prze wod ni czą cą Ko mi sji Zdro -
wia Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Zo sta ła wy bra na
z okrę gu wy bor cze go obej mu ją ce go gmi ny Py sko -
wi ce i To szek, do brze zna spra wy służ by zdro wia
na tym te re nie. 

Du ża część sierp nio wej se sji po świę co na by ła
spra wom fi nan so wym. Rad nym przed sta wio ne zo -
sta ły in for ma cje na te mat wy ko na nia pla nu fi nan -
so we go za I pół ro cze 2009 ro ku przez trzy jed nost -
ki or ga ni za cyj ne po wia tu. Da ne do ty czą ce Ze spo łu
Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie przed sta wi ła
głów na księ go wa tej jed nost ki, Ma ria Ło wisz. In -

for ma cje na te mat Szpi ta la Po wia to we go w Py sko -
wi cach prze ka zał rad nym dy rek tor Le szek Ku biak.
O wy ko na niu pla nu przez Po wia to wą Bi blio te kę
Pu blicz ną w Gli wi cach mó wi ła dy rek tor tej pla -
ców ki, Kry sty na Wo łoch. Rad ni za po zna li się tak -
że z in for ma cją na te mat prze bie gu wy ko na nia bu -
dże tu Po wia tu Gli wic kie go za ten okres, przed sta -
wio ną przez Ma rię Owcza rzak -Siej ko, skarb ni ka
po wia tu. Wszyst kie te in for ma cje za miesz czo ne są
na stro nie in ter ne to wej www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu, gdzie od sy -
łam za in te re so wa nych po bliż sze szcze gó ły. Tam
tak że znaj du ją się tek sty uchwał. 

Rad ni przy ję li wszyst kie sie dem pro jek tów
uchwał przy go to wa nych na se sję. Jed na z nich do -
ty czy ła przy zna nia na gro dy „Be ne Me ri tus”, któ rą
co rocz nie ho no ro wa ne są oso by i in sty tu cje szcze -
gól nie za słu żo ne dla po wia tu. W tym ro ku otrzy -
ma ją je: za słu żo ny ho no ro wy daw ca krwi i dłu go -
let ni dzia łacz czer wo no krzy ski Sta ni sław Bo gu -
mił oraz Lo ka tor sko -Wła sno ścio wa Spół dziel nia
Miesz ka nio wa z Knu ro wa. Wrę cze nie na gród od -
bę dzie się na na stęp nej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic -

kie go, któ ra za pla no wa na zo sta ła na 24
wrze śnia. Ja, ja ko prze wod ni czą cy Ka -
pi tu ły Na gro dy „Be ne Me ri tus” cie szę
się, że rad ni wy ka za li się pod czas gło -
so wa nia du żą zgod no ścią z na szym wy -
bo rem. 15 z nich po par ło wska za ne
przez Ka pi tu łę kan dy da tu ry, tyl ko je den
z rad nych był prze ciw ko, zaś 2 wstrzy -
ma ło się od gło so wa nia. 

Ko lej na uchwa ła do ty czy ła bie żą -
cych zmian w te go rocz nym bu dże cie
po wia tu. Do cho dy po wia tu po więk szy -
ły się w su mie o bli sko 267 tys. zł, m.in.
o dwie po zy cje, któ re szcze gól nie cie -
szą. Pierw sza to bli sko 135 tys. zł, przy -
zna ne po wia to wi w ra mach zwięk sze -

nia czę ści oświa to wej sub wen cji ogól nej – kwo ta ta
prze zna czo na zo sta nie na wy ko na nie prac re mon -
to wych we wnątrz bu dyn ku Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie, w któ rym obec nie
trwa re mont. Dru gą po zy cję sta no wi po nad 29 tys.
zł, któ re po wiat otrzy mał z Fun du szu Ochro ny
Grun tów Rol nych na do fi nan so wa nie za ku pu mo -
du łu ma py gle bo wo -rol ni czej w elek tro nicz nej
ewi den cji grun tów i bu dyn ków oraz wy peł nie nie
no wo  pow sta łej ba zy. Pie nią dze te za si lą więc
oświa tę i eko lo gię - dwie dzie dzi ny, któ re wciąż
wy ma ga ją na kła dów. 

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

Wi a  d o  m o  ś c i
Po wia tu Gli wic -
kie go: Wrze sień
w tym ro ku ma
szcze gól ny cha -
rak ter – roz po czę -
ły go ob cho dy 70.
rocz ni cy wy bu -
chu II woj ny
świa to wej. W po -
wie cie to wa rzy -

szy ła nam w tym de le ga cja z za przy jaź nio ne -
go Po wia tu Mit tel sach sen z Nie miec.

Mi chał Nie szpo rek: Wi zy ta ta mia ła sym -
bo licz ny cha rak ter. Niem cy bar dzo chcie li
przy je chać na uro czy sto ści or ga ni zo wa ne
pod Ra dio sta cją Gli wic ką dla upa mięt nie nia
tzw. „pro wo ka cji gli wic kiej”, któ ra by ła
dla III Rze szy pre tek stem do roz po czę cia dzia -
łań wo jen nych. Do Gli wic przy je cha ła de le ga -
cja na cze le ze sta ro stą Po wia tu Mit tel sach sen,
Vol ke rem Uhli giem, któ ra spo tka ła się z przed -
sta wi cie la mi władz Po wia tu Gli wic kie go. Pod -
czas uro czy sto ści pod Ra dio sta cją Gli wic ką na -
si przy ja cie le mie li też oka zję do od by cia krót -
kiej roz mo wy z prze wod ni czą cym Par la men tu
Eu ro pej skie go Je rzym Buz kiem oraz pre zy den -
tem Gli wic Zyg mun tem Fran kie wi czem. By li
wzru sze ni i za chwy ce ni wi do wi skiem ar ty -
stycz nym „Dzień Świa tła dla Po ko ju”, któ re
obej rze li póź nym wie czo rem 31 sierp nia.
W roz mo wach z przed sta wi cie la mi Po wia tu
Gli wic kie go wy ra zi li w imie niu swych ro da -
ków wia rę w to, że obec ne kon tak ty mię dzy
part ner ski mi po wia ta mi oraz ich współ dzia ła -
nie wy ni ka ją ze szcze rej chę ci współ pra cy i po -
ko jo we go współ ist nie nia w jed nej, zjed no czo -
nej Eu ro pie. 

WPG: Wcze śniej na to miast de le ga cja na -
sze go po wia tu go ści ła w Niem czech.

MN: Ta wi zy ta rów nież mia ła rocz ni co wy
cha rak ter, choć był to ju bi le usz o zu peł nie in -
nym wy mia rze. By li śmy w Niem czech od 21
do 23 sierp nia, kie dy to Po wiat Mit tel sach sen
ob cho dził pierw szą rocz ni cę swe go ist nie nia.
Po wstał bo wiem przed ro kiem z po łą cze nia
trzech po wia tów – Fre iberg, Mit twe ida i Be dln.
Był to wy nik re for my ad mi ni stra cyj nej prze -
pro wa dza nej w Niem czech. Po ro ku moż na już

by ło po ku sić się o pew ne pod su mo wa nia. Jak
stwier dził sta ro sta Uhlig, choć każ da zmia na
bu dzi nie po kój, oka za ło się, że re for ma ta
wzmoc ni ła sa mo rząd lo kal ny, a obec ny po wiat
jest te raz sil ny si łą trzech po przed nich po wia -
tów. 

WPG: Mi nę ło też już pięć lat od chwi li
pod pi sa nia przez na sze po wia ty De kla ra cji
Współ pra cy.

MN: Pod pi sa li śmy ją 22 sierp nia 2004 ro ku
z ów cze snym Po wia tem Fre iberg, a Po wiat
Mit tel sach sen jest na tu ral nym kon ty nu ato rem
te go po ro zu mie nia. De kla ra cja zo sta ła pod pi sa -
na na Zam ku w Au gu stus bur gu, gdzie też go -
ści li śmy pod czas sierp nio we go po by tu w tym
ro ku. Niem cy zor ga ni zo wa li w tym pięk nym
miej scu pierw szy Som mer fest (Fe styn Let ni),
na któ rym wspól nie ba wi li się miesz kań cy
trzech daw nych po wia tów, a obec nie jed ne go.
Mie li śmy też oka zję po znać atrak cyj ne miej sca,
któ re w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej we -
szły w skład no we go po wia tu. Prze ko na li śmy
się, że środ ko wa Sak so nia mo że przy cią gać tu -
ry stów – jest tu wie le sta rych, do sko na le za cho -
wa nych zam ków, są obiek ty tu ry sty ki po prze -
my sło wej, jest za chwy ca ją ca przy ro da. To
wszyst ko za chę ca do roz wi ja nia na szej współ -
pra cy z my ślą o wspól nie re ali zo wa nych pro -
jek tach tu ry stycz nych.

WPG: By li śmy tak że obec ni na Dniach
Sak so nii, a z ko lei Niem cy – na X Do żyn kach
Po wia tu Gli wic kie go „To szek 2009”.

MN: De le ga cja Po wia tu Gli wic kie go go ści -
ła na Dniach Sak so nii w dniach od 5 do 6 wrze -
śnia. Przed sta wi cie le na sze go po wia tu mie li
oka zję roz mo wy z pre mie rem Sak so nii Sta ni -
sla wem Til li chem, obej rze li też barw ny świą -
tecz ny po chód or ga ni zo wa ny przez miesz kań -
ców Sak so nii. Niem cy zre wan żo wa li się przy -
jeż dża jąc na na sze ju bi le uszo we do żyn ki. Po za
przed sta wi cie la mi Mit tel sach sen go ści li śmy
tak że na po wia to wym świę cie plo nów de le ga -
cję z Po wia tu Calw, z któ rym kon tak ty na wią -
za li śmy wła śnie dzię ki na szym przy ja cio łom
z Sak so nii. Wszyst kie te wy da rze nia po zwa la ją
się cie szyć, że współ pra ca pol sko -nie miec ka,
mi mo wie lu bo le snych do świad czeń w prze -
szło ści, obec nie ukła da się w tak do bry spo sób.

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek
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Wielkie i mniejsze
rocznice
Roz mo wa ze sta ro stą gli wic kim MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM

Od 27 sierp nia funk cję wi ce prze wod ni czą ce -
go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go peł ni Hen ryk Sza -
ry. Za stą pił Lesz ka Ku bia ka, któ ry od szedł z Ra -
dy w związ ku z ob ję ciem sta no wi ska dy rek to ra
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach. Obok
prze wod ni czą ce go Ta de usza Ma mo ka i Ewy
Jur czy gi wcho dzi w skład Pre zy dium Ra dy. 

Hen ryk Sza ry uro dził się 18 sierp nia 1955
ro ku w Pa niów kach, gdzie miesz ka do dziś.
Skoń czył Tech ni kum Sa mo cho do we w Gli wi -
cach, a na stęp nie Wyż szą Szko łę In ży nier ską
w Opo lu, gdzie stu dio wał na Wy dzia le Bu do wy
Ma szyn – Sa mo cho dy i Cią gni ki. Ab sol went
stu diów po dy plo mo wych: na Uni wer sy te cie Ślą -
skim z za kre su sa mo rzą du te ry to rial ne go
i na Po li tech ni ce Ślą skiej w dzie dzi nie za rzą dza -
nie i mar ke ting w przed się bior stwie. Pierw szą
pra cę pod jął w 1980 ro ku w Trans gó rze Za brze,
na stęp nie w la tach 1990-97 był za stęp cą wój ta

w Gie rał to wi cach. Od 1997 ro ku dy rek tor,
a od 1998 ro ku do chwi li obec nej pre zes Za rzą -
du Przed się bior stwa Ko mu ni ka cji Miej skiej
w Gli wi cach. 

Po sia da dłu go let nie do świad cze nie sa mo rzą -
do we. W la tach 1980-97 był rad nym Ra dy Gmi -
ny w Gie rał to wi cach, a od 1998 ro ku nie prze rwa -
nie jest rad nym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, gdzie
peł nił m.in. funk cję prze wod ni czą ce go. Re pre -

zen tu je okręg wy bor czy obej mu ją cy gmi ny Gie -
rał to wi ce i Pil cho wi ce. Jest prze wod ni czą cym
Klu bu Rad nych Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we
Zie mi Gli wic kiej. Na gro dzo ny sta tu et ką „Za słu -
żo ny dla Gmi ny Gie rał to wi ce”, przy zna wa ną
przez Ra dę Gmi ny Gie rał to wi ce, a tak że Me da -
lem „Za słu żo ny dla Ko mu ni ka cji Miej skiej
w Kra ju”, nada wa nym przez Izbę Go spo dar czą
Ko mu ni ka cji Miej skiej. 

Żo na Kry sty na nie pra cu je. Ma ją trzech do ro -
słych sy nów: Piotr ukoń czył Wy dział Au to ma ty -
ki i Ro bo ty ki na Po li tech ni ce Ślą skiej, Pa weł –
Wy dział Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa na tej sa mej
uczel ni, a An drzej jest astro fi zy kiem po Uni wer -
sy te cie Zie lo no gór skim, gdzie obec nie ro bi dok -
to rat. W wol nych chwi lach Hen ryk Sza ry gra
w siat ków kę, lu bi też ama tor sko wspi nać się
w pol skich i sło wac kich Ta trach, a zi mą – jeź dzić
na nar tach. (RG)

Zmia ny w Pre zy dium Ra dy

Prze wod ni czą cy Ra dy Ta de usz Ma mok po że gnał
Lesz ka Ku bia ka…

… a przy wi tał w Pre zy dium Hen ry ka Sza re go.
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W bu dyn ku Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach od da na zo sta ła
do użyt ku win da dla osób nie peł no -
spraw nych. Dzię ki tej in we sty cji
obiekt urzę du stał się w peł ni do -
stęp ny dla osób po ru sza ją cych się
na wóz ku.

Win da wy ko na na zo sta ła w ra mach
za da nia in we sty cyj ne go pn. „Ada pta -
cja po miesz czeń Sta ro stwa”, któ re go
koszt wy niósł 162 138 zł. Urzą dze nie
za mon to wa ła w bu dyn ku fir ma „Art -
Med” z sie dzi bą w To ma szo wie Ma zo -
wiec kim. Wej ście do win dy znaj du je
się od stro ny par kin gu przy ul. Kró lo -
wej Bo ny. Nie peł no spraw nych klien -
tów in for mu ją o dro dze do win dy spe -
cjal nie usta wio ne zna ki, po tem ma ją
oni do dys po zy cji in struk cję, po zwa la -
ją cą na bez piecz ne i kom for to we do -
tar cie na pierw sze pię tro bu dyn ku. Tu
przy go to wa no dla nich punkt ob słu gi
z te le fo nem, słu żą cym do we zwa nia
urzęd ni ka, któ ry w ra zie po trze by po -
mo że im przy za ła twia niu spraw
w urzę dzie. 

Pod czas ofi cjal ne go od da nia win dy
do użyt ku 27 sierp nia wstę gę prze cię li
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go Ta de usz Ma mok i sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. Pierw -

szą oso bą, któ ra z niej sko rzy sta ła, był
Bro ni sław Pin dzio ła z Wil czy. –
Od pię ciu lat po ru szam się na wóz ku

in wa lidz kim i wiem, ja kim utrud nie -
niem jest nie do sto so wa nie wie lu bu -
dyn ków do po trzeb nie peł no spraw -
nych – mó wi. – Oby wię cej bu dyn ków
mia ło ta kie win dy, jak ta, któ ra wy bu -
do wa na zo sta ła w sta ro stwie. 

Od da na do użyt ku win da umoż li -
wia nie peł no spraw nym oso bom swo -
bod ny i kom for to wy do stęp do wy -
dzia łów urzę du, mo gą też one do stać
się bez utrud nień na sa lę, gdzie od by -

wa ją się se sje Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go. Już wcze śniej w sta ro stwie
do po trzeb nie peł no spraw nych do sto -
so wa no par ter bu dyn ku. W tym ce lu
prze bu do wa ne zo sta ło wej ście głów ne
i pro wa dzą cy do nie go chod nik oraz
pod jazd, gdzie zli kwi do wa no scho dy
i in ne utrud nie nia ar chi tek to nicz ne.
Miesz czą ce się na par te rze Biu ro Ob -
słu gi Klien ta oraz to a le ty tak że speł -
nia ją wszel kie wy mo gi, ja kie okre ślo -
no dla po trzeb osób nie peł no spraw -
nych. 

(RG)

20 sierp nia w Gie rał to wi cach od -
by ła się uro czy stość wmu ro wa nia
ka mie nia wę giel ne go w po wsta ją cy
obiekt, do któ re go prze nie sio ny zo -
sta nie Ośro dek Zdro wia. 

– Cie szę się, że bu do wa prze bie ga
zgod nie z pla nem – po wie dział wójt
Gie rał to wic Jo achim Bar giel. – Wi -
dzi my już mu ry, w któ rym bę dzie się
mie ścił no wy ośro dek zdro wia.
Na pierw szym pię trze na to miast znaj -
dzie swą sie dzi bę Gmin ny Ośro dek
Po mo cy Spo łecz nej. Mam na dzie ję, że
już w kwiet niu przy szłe go ro ku bę dą
one słu ży ły miesz kań com. 

Ka mień wę giel ny zo stał po świę co -
ny przez księ dza
Lesz ka Fli sa
z pa ra fii p. w.
Mat ki Bo skiej
Szka plerz nej, na -
stęp nie ze bra ni
(m. in. sta ro sta
Mi chał Nie szpo -
rek i dy rek tor SP
ZOZ Knu rów
Mi chał Ek kert)
wmu ro wa li go
w ścia nę bu dyn -

ku. Obiekt po wsta je kosz tem 4,7 mln
zł, wy asy gno wa nych z bu dże tu gmi ny.
Mie ści się u zbie gu ulic Po wstań ców
Ślą skich i Kor fan te go. Na par te rze,
któ ry prze zna czo ny zo sta nie na dzia -
łal ność Ośrod ka Zdro wia, cen tral ną
część two rzyć bę dzie prze szklo ny
hall, w któ rym znaj dą się re je stra cja
i po cze kal nia dla do ro słych oraz wy -
dzie lo na od niej po cze kal nia dla dzie -
ci. W czę ści po łu dnio wej mie ścić się
bę dą ga bi ne ty le kar skie. Bu dy nek bę -
dzie miał dwa wej ścia. Oba po zio my
bę dą w peł ni do stęp ne dla osób nie peł -
no spraw nych. 

(SG, RG)

Wo je wo da ślą ski wy dał bez ter mi -
no wą de cy zję ze zwa la ją cą na pro -
wa dze nie przez Po wiat Gli wic ki Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach. DPS osią gnął już
bo wiem wszel kie stan dar dy, któ re
obo wiąz ko wo wy ma ga ne bę dą
od 2011 ro ku. 

„Osto ja” prze zna czo na jest dla 124
osób do ro słych oraz mło dzie ży i dzie -
ci nie peł no spraw nych in te lek tu al nie.
De cy zja wo je wo dy po twier dza, że
ośro dek osią gnął stan dar dy do ty czą ce
za rów no usług by to wych, jak i opie -
kuń czych i wspo ma ga ją cych. Jest to
pierw szy pro wa dzo ny przez Po wiat
Gli wic ki DPS, któ ry już speł nił wy mo -
gi, spre cy zo wa ne w mi ni ste rial nym

roz po rzą dze -
niu wy ni ka ją -
cym z za pi sów
usta wy o po -
mo cy spo łecz -
nej.

– Nie by ło
to ła twe, tym
bar dziej że
nasz ośro dek
mie ści się
w sta rym za -
byt ko wym pa -
ła cu – mó wi
dy rek tor DPS „Osto ja” Ja ro sław
Menc fel. – Przy go to wa li śmy się do te -
go od 1999 ro ku, kie dy to okre ślo ny zo -
stał pro gram na praw czy, ma ją cy na ce lu

do sto so wa -
nie ośrod ka
do przy -
s z ł y c h
s t a n  d a r  -
dów. Ko -
niecz ne by -
ło wy ko na -
nie in we -
sty cji, któ re
ł ą c z  n i e
kosz to wa ły
bli sko mi -
lion zł,
a sfi nan so -
wa ne zo sta -

ły przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach i Ślą ski Urząd Wojewódzki.
W pierw szej ko lej no ści prze bu do wy
wy ma ga ły po miesz cze nia, za rów no po -
ko je, jak i ła zien ki. Na stęp nie zli kwi do -
wa ne zo sta ły ba rie ry ar chi tek to nicz ne
w bu dyn ku i w je go oto cze niu. Stan dar -
dy okre śla ją bar dzo do kład nie, jak ma
wy glą dać obiekt i w ja ki spo sób ma być
spra wo wa na opie ka nad miesz kan ka mi.
Ich speł nie nie wy ma ga ło du że go za an -
ga żo wa nia ze stro ny pra cow ni ków. 

W wo je wódz twie ślą skim do tej po -
ry wy ma ga ne stan dar dy osią gnę ło
ok. 50 proc. do mów po mo cy spo łecz -
nej. Wie le z sa mo rzą dów w ca łym kra -
ju za po wia da jed nak, że ze wzglę dów
fi nan so wych nie jest ich w sta nie speł -
nić do koń ca 2010 ro ku. 

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

16 września w Starostwie Powia-
towym w Gliwicach podpisane
zostały umowy, dotyczące realizacji
dwóch projektów, prowadzonych
przez Powiat Gliwicki. Pierwszy to
„PIAP-y dla mieszkańców Ziemi
Gliwickiej”, a drugi nosi nazwę
„Zaplecze aktywnej turystyki rowe-
rowej dla mieszkańców zachodniej
części Subregionu Centralnego”. 

Oby dwa pro jek ty re ali zo wa ne są
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie -
go na la ta 2007-2013. Pierw szy,
o ogól nej war to ści bli sko 1,5 mln zł,
za kła da stwo rze nie na te re nie po wia tu
sie ci mi ni mum 68 PIAP -ów (czyli
publicznych punktów dostępu do
Internetu) – wol no  sto ją cych oraz
w bu dyn kach pu blicz nych. Dru gi ma
do pro wa dzić do wy bu do wa nia, zmo -

der ni zo wa nia i ozna ko wa nia 203 km
sie ci tras ro we ro wych na te re nie po -
wia tu oraz utwo rze nia dwóch cen trów
tu ry sty ki ro we ro wej i dwóch za go spo -
da ro wa nych miejsc po sto jo wych. Je go
war tość wy no si po nad 4,7 mln zł.
W obu pro jek tach wy ma ga ny jest
wkład wła sny w wy so ko ści 15 proc. 

Pod pi sa ne 16 wrze śnia umo wy do -
ty czą za sad fi nan so wa nia do ku men ta -
cji tech nicz nej i stu dium wy ko nal no ści
tych dwóch pro jek tów. Wszyst kie 8
gmin wcho dzą cych w skład po wia tu
oraz Po wiat Gli wic ki bę dą w rów nych
czę ściach po kry wać ich kosz ty. Pod pi -
sy pod umo wa mi zło ży li przed sta wi -
cie le władz Po wia tu Gli wic kie go
i gmin: Gie rał to wi ce, Knu rów, Pil cho -
wi ce, Py sko wi ce, Ru dzi niec, So śni co -
wi ce, To szek i Wie lo wieś.

(RG)

Ro śnie ośrodek zdrowia
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Ka mień wę giel ny wmu ro wał m.in. wójt Jo achim Bar giel.

W po wie cie po wsta nie sieć PIAP -ów i tras ro we ro wych

Wspól nie z gmi na mi

Pod pi sa nie umów jest ko lej nym kro kiem do zre ali zo wa nia in we sty cji, któ re
ma ją być go to we do koń ca 2010 r.
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Jako pierwszy skorzystał z windy Bronisław Pindzioła z Wilczy. 
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„Osto ja” do sto so wa na
do przy szłych wy mo gów

W przy tul nych po ko jach miesz ka ją naj wy żej czte ry oso by.

Dla miesz ka nek or ga ni zo wa ne są licz ne za ję cia i warsz ta ty. 

Z myślą o niepełnosprawnych
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Wzbu dze nie w uczniu po sta wy
przed się bior czej ozna cza ją cej zdol -
ność do wcie la nia wła snych po my -
słów w czyn, kre atyw ność i in no wa -
cyj ność to wy zwa nie współ cze snej
pe da go gi ki i je den z prio ry te tów wy -
cho waw czych. Re ak cją na ta kie za -
po trze bo wa nie są pro po zy cje ofe ro -
wa ne uczniom w Ze spo le Szkół im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.

Skła da się na nie wie le czyn ni ków,
ta kich jak: po dej mo wa nie przez
uczniów funk cji wo lon ta riu szy w ce lu
zdo by wa nia pierw szych do świad czeń
za wo do wych, an ga żo wa nie się w mię -
dzy na ro do we pro jek ty oraz udział
w wi zy tach stu dyj nych pro wa dzo nych
w za kła dach pra cy na te re nie na sze go
po wia tu. 

Mło dzież sku pio na wo kół Szkol ne -
go Ko ła Wo lon ta ria tu, w mi nio nym ro -
ku szkol nym przy stą pi ła do ko lej nej
edy cji pro gra mu „Ma ke a Con nec -
tion”. Za ło że nia pro jek tu opar te zo sta -
ły o dwa pod sta wo we kie run ki. Pierw -
szy do ty czył two rze nia co mie sięcz -
nych eks po zy cji po ru sza ją cych róż no -
rod ne pro ble my spo łecz ne, dru gi kie -
ru nek to pra ca z dzieć mi w świe tli cy
so cjo te ra peu tycz nej i pro wa dze nie dla
nich edu ka cyj nych za jęć wy rów naw -
czych. Two rzo ne w ra mach pro jek tu,
ar ty stycz ne in sta la cje, pod po rząd ko -
wa ne ko lej nym, waż nym dniom od -
zna czo nym w ka len da rzu, mia ły za za -

da nie kształ to wa nie opi nii od bior ców
w za kre sie ta kich pro ble mów jak: ni -
ko ty nizm, sie cio ho lizm, cy ber prze -
moc, pra wa czło wie ka. Pierw sza, zor -
ga ni zo wa na w lu tym eks po zy cja do ty -
czy ła „Dnia Bez piecz ne go In ter ne tu”.
W mar cu in sce ni za cja po ha słem
„Dzień Lu dzi Nie peł no -
spraw nych” mia ła zwra cać
uwa gę od bior ców na pro -
ble my osób nie peł no -
spraw nych. W kwiet niu ob -
cho dzo no „Dzień Zie mi”.
In sce ni za cja zo sta ła po -
dzie lo na na dwie czę ści,
z któ rych pierw sza w po -
sta ci ma py świa ta od zwier -
cie dla ła zie mię w ko lo ro -
wych od cie niach, a dru ga
część w po nu rej ko lo ry sty -
ce ob ra zo wa ła świat,
na któ ry wpły wa ją nie wła -
ści we na wy ki eko lo gicz ne
spo łe czeń stwa. Z ko lei 31
ma ja w szko le był ob cho -
dzo ny „Świa to wy Dzień
bez Pa pie ro sa” – spe cjal nie
przy go to wa ny ma ne kin ob -
ra zo wał za gro że nia wy ni -
ka ją ce z pa le nia pa pie ro -
sów. W czerw cu ucznio wie
uczci li Dzień Dzie ci Bę dą -

cych Ofia ra mi Agre sji, eks po nu jąc
w sce no gra fii pra wa dziec ka. De ko ra -
cje sta no wi ły ma te riał do wy da nia ka -
len da rza na rzecz Świe tli cy So cjo te ra -
peu tycz nej dzia ła ją cej przy Pa ra fii
Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy
w Py sko wi cach. Pro jekt za ty tu ło wa ny

„Ma gia Ka len da rza” był re ali zo wa ny
dzię ki Pol skiej Fun da cji Dzie ci i Mło -
dzie ży w War sza wie i Fir mie No kia
w ra mach pro gra mu „Ma ke a Con nec -
tion”.

Rów no le gle od by wa ły się wi zy ty
stu dyj ne w for mie spo tkań mło dzie ży

z przed sta wi cie la mi róż -
nych za kła dów pra cy
w miej scu ich za trud nie nia.
Pierw sza wi zy ta, zor ga ni -
zo wa na w Po rad ni Psy cho -
lo gicz no -Pe da go gicz nej
w Py sko wi cach, umoż li wi -
ła mło dzie ży zro zu mie nie
spe cy fi ki pra cy lo go pe dy,
pe da go ga i psy cho lo ga.
Dru ga wi zy ta w Gli wic kim
Ośrod ku Ada pta cyj no -Re -
ha bi li ta cyj nym dla Dzie ci
i Mło dzie ży Nie peł no -
spraw nej da ła uczniom
moż li wość za po zna nia się
z pra cą o cha rak te rze me -
dycz nym i psy cho edu ka -
cyj nym (re ha bi li tan ci, le -
ka rze neu ro lo dzy, le ka rze
pe dia trzy, fi zy ko te ra peu ci,
neu ro lo go pe dzi, oli go fre -
no pe da go dzy, psy cho lo -
dzy). Trze cia wi zy ta,
w trak cie któ rej ucznio wie

po zna li dro gę po wsta wa nia cza so pi -
sma – od kon cep cji do dru kar ni, zo sta -
ła zor ga ni zo wa na w re dak cji Ty go dni -
ka Oby wa tel skie go „No wi ny Gli wic -
kie”. Miej scem ostat niej wi zy ty by ła
fir ma EU RO CO LOR, przed się bior -
stwo pro du ku ją ce wy so kiej ja ko ści
okna i drzwi przy wy ko rzy sta niu no -
wo cze snych, ste ro wa nych kom pu te ro -
wo li nii pro duk cyj nych. Zadania te
realizowano w ramach projektu
prowadzonego przez Starostwo Po-
wiatowe – „Współczesny Michał
Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie
szans uczniów szkół powiatu
gliwickiego o profilu ogólnym”,
współfinansowanego ze środków
unijnych.

Za rów no pra ca w cha rak te rze wo -
lon ta riu sza, jak i udział w wi zy tach
stu dyj nych umoż li wia ją uczniom roz -
wój po sta wy przed się bior czej po przez
orien ta cję w sy tu acji na lo kal nym ryn -
ku pra cy i sa mo dziel ne dzia ła nie
na rzecz lo kal ne go śro do wi ska. W ten
spo sób mło dzież jest le piej przy go to -
wa na do po dej mo wa nia peł nych in -
wen cji dzia łań i roz wi ja nia ak tyw no ści
spo łecz nej, a w przy szło ści rów nież
za wo do wej. Uzy ska ne w ten spo sób
kom pe ten cje spo łecz ne po mo gą
uczniom w osią ga niu doj rza ło ści emo -
cjo nal nej, pew no ści sie bie, a tak że
pod nie sie niu mo ty wa cji do dal sze go
kształ ce nia i oso bi stych aspi ra cji. 

Jak roz wi jać przed się bior czość uczniów?

Mło dzież przed re dak cją „No win Gli wic kich”, gdzie po zna wa -
ła taj ni ki po wsta wa nia ga ze ty. 

Od kil ku na stu dni szko ły w po -
wie cie gli wic kim zno wu tęt nią ży -
ciem. Po wa ka cyj nych pod bo jach
i wy po czyn ku wró ci li do niej ucznio -
wie i ka dra pe da go gicz na. 

Naj wię cej emo cji by ło wi dać
na twa rzach uczniów klas pierw szych.
Dla nich wszyst ko by ło no we. Ko le -
żan ki i ko le dzy, na uczy cie le, przed -
mio ty oraz bu dyn ki. Jed nym sło wem
wie le nie wia do mych. – Wy bra łam tę
szko łę z wie lu po wo dów, przede
wszyst kim ze wzglę du na cie ka wą
ofer tę pro fi lów klas, wy so ką zda wal -
ność ma tur i ogól nie do brą opi nię – po -
wie dzia ła nam Mar ty na Wolsz tyń -
ska, uczen ni ca kla sy 1e (o pro fi lu eu -
ro pej skim) Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie. – Pierw sze dni
po twier dzi ły mój wy bór. Jest wie le kół

za in te re so wań, faj ne ko le żan ki, ko le -
dzy i sym pa tycz ni na uczy cie le. 

Okres wa ka cji to czas, kie dy zwy -
kle w szko łach pro wa dzo ne są in we -
sty cje i re mon ty. Tak też by ło w nie -
któ rych pla ców kach po wia to wych.
W „Pa de rew skim” wy ko na no re mont
sa li gim na stycz nej i wy ma lo wa no sa le
lek cyj ne. Na ukę roz po czę ło tu 193 no -
wych uczniów. Cze ka ją na nich no we
roz wią za nia edu ka cyj ne i or ga ni za cyj -
ne, m.in. więk sza ilość ję zy ków ob -
cych. 

– Naj więk szym wy zwa niem na ten
rok szkol ny jest zmie nio na for mu ła eg -
za mi nu ma tu ral ne go, na któ rym po ja -
wi się obo wiąz ko wa ma te ma ty ka –
mar twi się dy rek tor Do ro ta Gu mien -
ny. – Ucznio wie oprócz 3 obo wiąz ko -
wych przed mio tów ma ją pra wo wy -
brać aż 6 przed mio tów do dat ko wych,

na po zio mie pod sta wo wym lub roz sze -
rzo nym, któ re w isto cie są eg za mi na mi
wstęp ny mi na wyż sze uczel nie. 

Ucznio wie Tech ni kum nr 1 w tym
ze spo le szkół przy wi ta li no wy rok
szkol ny w wa run kach dłu go ocze ki wa -
ne go re mon tu. Pierw szy etap ter mo -
mo der ni za cji bu dyn ku w szyb kim tem -
pie do bie ga koń ca. Wy mie nio no ca łą
sto lar kę okien ną i drzwio wą, wy ko na -
no grun tow ny re mont i ocie ple nie stro -
po da chu, za ło żo no no wą in sta la cję od -
gro mo wą. Obiekt zmie nił się nie
do po zna nia. 

Re mont ten od czu li rów nież
ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie, któ ra mie ści się w tym
sa mym bu dyn ku. We wrze śniu w szko -
le po ja wi ło się 13 no wych uczniów,
któ rzy zo sta li do łą cze ni do ist nie ją -
cych klas

– Roz po czę cie ro ku szkol ne go zor -
ga ni zo wa li śmy na bo isku Za sad ni czej
Szko ły Za wo do wej nr 2 w Knu ro wie –
po wie dzia ła dy rek tor Gra ży na Gó ral -
czyk. – W pierw sze dni wrze śnia lek -
cje od by wa ły się czę ścio wo w ZSZ
nr 2, czę ścio wo w na szej szko le. Te raz
prze bie ga ją już nor mal nie. Za mo ment
za po mni my o utrud nie niach i uczyć się
bę dzie my w o wie le lep szych wa run -
kach.

W Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie rok szkol ny roz po czę -
ło 169 no wych uczniów – w 2 kla sach
tech ni kum oraz 4 kla sach wie lo za wo -
do wych. Nie zmien nie naj więk szą po -
pu lar no ścią wśród mło dzie ży cie szy
się kształ ce nie w za wo dzie gór nik eks -
plo ata cji pod ziem nej. 

– Z ca łą pew no ścią wpły wa na to

fakt, że roz po czę cie na uki jest rów no -
znacz ne z tym, iż ab sol wen ci ma ją za -
pew nio ną pra cę w jed nej z ko palń
kom pa nii wę glo wej – wy ja śnia dy rek -
tor Gra ży na Dą brow ska. 

Po za pra cow nia mi kom pu te ro wy mi
na uczniów cze ka no wa pra cow nia wy -
po sa żo na pod ką tem eg za mi nu na elek -
try ka. Po nad to szko ła współ pra cu je
z Ko pal nią Wę gla Ka mien ne go Knu -
rów, gdzie od by wa ją się warsz ta ty. 

W Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach rok szkol ny roz po czę -
ło 22 no wych uczniów w 2 kla sach:
pod sta wo wej i gim na zjum. W okre sie
wa ka cyj nym wy mie nio no tu ogro dze -
nie i za go spo da ro wa no te ren wo kół
szko ły. 

Z ko lei w Ze spo le Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej na po cząt ku mie sią ca od da -
no do użyt ku bo isko do pił ki pla żo wej.
Wcze śniej wy ma lo wa no sa le i wy re -
mon to wa no wej ście do szko ły.
Przy szko le po wsta je też kom pleks bo -
isk i bież ni, na któ rych ucznio wie bę dą
ćwi czyć w przy szłym ro ku. 

– Rok szkol ny roz po czę li śmy uro -
czy ście świę tu jąc 70 rocz ni cę wy bu -
chu II woj ny świa to wej – mó wi dy rek -
tor El wi ra Der sie wicz. – Ma my 159
no wych uczniów. Uru cho mi li śmy no -
wy pro fil – tech nik agro biz ne su, naj -
więk szym za in te re so wa niem cie szy ła
się jed nak szko ła wie lo za wo do wa. 

We wszyst kich szko łach
na uczniów cze kać bę dą prócz za jęć
obo wiąz ko wych ko ła za in te re so wań
i za ję cia na ba se nie. Część z nich re ali -
zo wa na jest we współ pra cy ze Sta ro -
stwem Po wia to wym w Gli wi cach
w ra mach pro jek tu pn. „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”,
współfinansowanego przez Unię Eu ro -
pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go. Po zwa la on sfi -
nan so wać za ję cia po za lek cyj ne, wy -
jaz dy stu dyj ne oraz wy ciecz ki dla
uczniów. Sła wo mir Grusz ka 

Za peł ni ły się kla sy i szkol ne ko ry ta rze. Na zdję ciu Ze spół Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie. 

Wi taj szko ło! Rządowe wsparcie
Szko ły pro wa dzo ne przez Po -

wiat Gli wic ki otrzy ma ły do dat ko -
we środ ki, prze zna czo ne na wy ko -
na nie re mon tów oraz za pew nie nie
bez piecz nych wa run ków na uki.

Do bu dże tu po wia tu wpły nę ło
w sierp niu 134 853 zł, przy zna ne
z ty tu łu zwięk sze nia czę ści oświa -
to wej sub wen cji ogól nej na 2009
rok. Pie nią dze po cho dzą z re zer wy
usta wo wej i prze zna czo ne zo sta ną
na do fi nan so wa nie re mon tu, wy -
ko ny wa ne go przez Ze spół Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w bu dyn ku
przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie. 

Na to miast 9780 zł po wiat otrzy-
mał w ra mach Rzą do we go pro gra -
mu wspie ra nia w la tach 2007-2009
or ga nów pro wa dzą cych w za pew -
nie niu bez piecz nych wa run ków
na uki, wy cho wa nia i opie ki w pu -
blicz nych szko łach i pla ców kach
„Mo ni to ring wi zyj ny w szko łach
i pla ców kach”. Pie nią dze te sta no -
wią do ta cję, któ ra wes prze two rze -
nie po wsta ją ce go obec nie mo ni to -
rin gu w Ze spo le Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie. 

(RG)
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Dokończenie ze str. 1
Przez 20 lat swo ich po dró ży

po Pol sce od wie dził 389 bur mi -
strzów, 273 wój tów, 298 sta ro stów
i 196 pre zy den tów (stan na 1 sierp -
nia 2009 ro ku!). Naj go rzej wspo mi na
zda rze nie sprzed dzie wię ciu lat, kie -
dy to na dwor cu w War sza wie skra -
dzio no mu dzie sięć kro nik… W su -
mie za pi sał ich 102. Po nad sto to -
mów re la cji z od wie dzin w sta ro -
stwach, urzę dach, ma gi stra tach.
Barw ne zdję cia, ko lo ro we wi zy tów -
ki, pa miąt ko we wpi sy wło da rzy skła -
da ją się na cie ka wą opo wieść Tom ka
– kro ni ka rza. Spe cy ficz nym „li stem
po le ca ją cym” do ko lej nych sa mo rzą -
dów są wi zy tów ki tych, któ rych już

od wie dził. Czę sto otrzy mu je tak że
pa miąt ko we ko szul ki i in ne drob ne
ma te ria ły pro mo cyj ne, jak ku becz ki,
smy cze, fol der ki.

– By wa i tak, że przy jeż dżam
do ja kie goś mia sta i do wia du ję się, że
bur mistrz zmarł. Idę wte dy na cmen -
tarz i za pa lam świecz kę na je go gro -
bie. Za cho wu ję pa mięć o wszyst kich
do brych lu dziach, któ rzy mi w ży ciu
po mo gli – do da je To mek Wę drow ni -
czek.

Kie dy po raz ko lej ny w lip cu br.
przy je chał do Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach, ob ła do wa ny kro ni -
ka mi, wzbu dził sym pa tycz ne uczu -
cia. Wi ce sta ro sta gli wic ki Sła wo mir
Adam czyk za pro po no wał, aby przy -

naj mniej część za pi sków Tom ka zło -
żyć i udo stęp nić w py sko wic kim Mu -
zeum. Je go ku stosz Wła dy sław Ma -
co wicz przy jął tę pro po zy cję z za in -
te re so wa niem. 

– To rze czy wi ście bar dzo cie ka we
kro ni ki. Z pew no ścią wy ko rzy sta my
część z nich przy oka zji róż nych wy -
staw te ma tycz nych, zwłasz cza tę
część, w któ rej znaj du ją się no tat ki
o sa mo rzą dow cach po wia tu gli wic -
kie go – mó wi Wła dy sław Ma co wicz,
hi sto ryk i twór ca py sko wic kie go Mu -
zeum.

Wę drow ny To masz obie cał, że
do na sze go po wia tu jesz cze po wró -
ci…
MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

Wśród kil ku go spo darstw agro tu ry stycz nych, ja kie
dzia ła ją na te re nie po wia tu gli wic kie go, ostat nio gło śno
zro bi ło się o „Ran cho u Mar ka” w Bar głów ce, za spra -
wą… jaz dy kon nej w sty lu we stern i ro deo!

Wszyst ko za czę ło się oczy wi ście od… mi ło ści do ko ni.
Na Ran cho w Bar głów ce w gmi nie So śni co wi ce pro wa dzo -
nym przez Mar ka Czer wiń skie go miesz ka ich obec nie kil -
ka na ście. Po raz pierw szy wy star to wa ły na za wo dach jeź -
dziec kich w 2004 ro ku. Krok po kro ku przy go da z jeź dziec -
twem na bie ra ła tem pa, dzię ki mło dym i uta len to wa nym za -
wod ni kom, któ rych pod swo je skrzy dła wziął wła ści ciel go -
spo dar stwa. Jed ną z niech jest Sa bi na Wi de ra, szes na sto -
lat ka z Bar głów ki, ab sol went ka Gim na zjum im. Unii Eu ro -
pej skiej w So śni co wi cach, człon ki ni Pol skiej Li gi We stern
i Ro deo oraz Sto wa rzy sze nia Spor to we go „We stern Ri -
ders”. 

– Sa bi na od za wsze ko cha ła ko nie. Swo ją przy go dę
z jeź dziec twem spor to wym roz po czę ła sto sun ko wo nie daw -
no, bo w 2008 ro ku, star tu jąc od ra zu w kil ku kon ku ren -
cjach na dwóch ko niach. Pierw szy z nich to Dra gon – wa -

łach ra sy ślą skiej, a dru gi – Bat man jest wa ła chem czy stej
krwi arab skiej. Sa ma je ukła da ła pod wszyst kie kon ku ren -
cje i od ra zu zdo by ła cał kiem do bre czo ło we miej sca.
Dziew czy na ma ta lent jeź dziec ki, a my pró bu je my jej po -
móc w osią gnię ciu spor to wych suk ce sów – opo wia da Ma -
rek Czer wiń ski.

Do naj waż niej szych osią gnięć Sa bi ny Wi de ry (a przez
dwa la ta na gro ma dzi ło się ich na praw dę bar dzo du żo!) trze -
ba za li czyć m.in. zdo by cie I miej sca w kon ku ren cji Po le
Ben dig (wy ścig mię dzy tycz ka mi) pod czas III Je sien ne go
Po ka zu Ko ni Czy stej Krwi Arab skiej w Ja no wie Pod la skim
we wrze śniu 2008 ro ku, I miej sce w kon ku ren cji Po le Ben -
ding Ju nior na So wio gór skim We stern Show w Lu dwi ko wi -
cach Kłodz kich we wrze śniu 2008 ro ku oraz te go rocz ne
suk ce sy, m.in. pod czas III Otwar tych Mi strzostw Dol ne go
Ślą ska we Wro cła wiu, Mię dzy na ro do we go Pu cha ru Pol ski
w Kłodz ku, czy pod czas zna czą cych za wo dów jeź dziec kich
w Niem czech i Cze chach. 

– Wy ni ki spor to we osią ga ne przez na sze mło de za wod -
nicz ki – bo oprócz Sa bi ny star tu ją rów nież jej ko le żan ki,

m.in. czter na sto lat ka z Ostro py Pau li na Woj tu -
lek – prze ro sły na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia,
ale mo ty wu ją nas do dal szej pra cy. Przed na mi
ko lej ne star ty, m.in. na Wę grzech i w Au strii.
Cie szy nas za an ga żo wa nie w zdro wą spor to wą
ry wa li za cję, sta łe pod no sze nie umie jęt no ści jeź -
dziec kich oraz po ka za nie nie kwe stio no wa ne go
ta len tu na szych za wod ni czek, już na mia rę eu ro -
pej ską – do da je Ma rek Czer wiń ski.

Dzia łal ność spor to wa jed nak spo ro kosz tu je,
po wo li za czy na prze ra stać moż li wo ści fi nan so we
go spo dar stwa agro tu ry stycz ne go. Dla te go Ran -
cho chęt nie przyj mie każ dą po moc za in te re so wa -
nych spon so rów. Do daj my, że w swo jej ofer cie
„Ran cho u Mar ka” ma rów nież za ję cia hi po te ra -
pii dla osób nie peł no spraw nych – ko rzy sta ją
z niej m.in. miesz kan ki Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Osto ja” w So śni co wi cach. W go spo dar stwie
moż na też szko lić jaz dę kon ną w sty lu kla sycz -
nym oraz na tu ral nie we stern i ro deo.

Wia do mość z ostat niej chwi li – pod czas Mi -
strzostw Eu ro py Cen tral nej, któ re od by ły się
12-13 wrze śnia br. w miej sco wo ści Izsak na Wę -
grzech Sa bi na Wi de ra za ję ła II miej sce i srebr ny
me dal w kon ku ren cji Po le Ben dig i III miej sce
oraz brą zo wy me dal w kon ku ren cji Bar rel Ra -
cing. Ser decz nie gra tu lu je my! Do daj my, że
w mi strzo stwach udział wzię li przed sta wi cie le

Au strii, Czech, Sło wa cji, Wę gier i Pol ski.
Mag da le na Fi szer -Rę bisz

Część swych kro nik To masz prze ka zał Wła dy sła wo wi Ma co wi czo wi, ku sto szo -
wi Mu zeum w Py sko wi cach.
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To masz Wę drow ni czek

Dzi ki Za chód w Bar głów ce 

Sa bi na Wi de ra pod czas po ka zu w Ja no wie Pod la skim. 
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Ochot ni cza straż po żar na w po -
wie cie po tę gą jest i ba sta! Świad czy
o tym za rów no licz ba uczest ni ków
Po wia to wych Za wo dów Spor to wo -
-Po żar ni czych, któ re od by ły się 12
wrze śnia w Ru dziń cu, jak i pa sja,
z ja ką ochot ni czy stra ża cy zma ga li się
w ro ze gra nych tam kon ku ren cjach –
szta fe cie i ćwi cze niach bo jo wych. 

W za wo dach wzię ło udział 18 dru -
żyn OSP z te re nu po wia tu – za rów no
mło dzie żo wych, jak i do ro słych. Licz -
nie re pre zen to wa ne by ły przed sta wi -
ciel ki płci pięk nej, bo aż 6 z nich sta -
no wi ły dru ży ny dziew cząt i ko biet.
Za wod ni cy pod czas szta fe ty mu sie li
po pi sać się szyb kim bie giem, po łą czo -
nym z po ko ny wa niem róż nych prze -
szkód, na to miast w tzw. bo jów ce –
wie lo ma umie jęt no ścia mi nie zbęd ny -

mi pod czas ak cji ra tow ni czych. I miej -
sce w gru pie dziew cząt za ję ła dru ży na
OSP Świe bie, II – OSP Pa niów ki I,
a III – OSP Pa niów ki II. Wśród chłop -
ców naj lep sza by ła dru ży na OSP Dą -
brów ka, a da lej – OSP Świ bie, OSP
Cio cho wie, OSP Pa niów ki, OSP Wil -
cza, OSP Wi dów. W gru pie ko bie cych

dru żyn za wo dy wy gra ło OSP Świ bie –
przed OSP To szek i OSP Ła ny, zaś

w gru pie dru żyn mę skich ko lej ność
by ła na stę pu ją ca: OSP Świ bie, OSP
To szek, OSP Wi dów, OSP Pa niów ki,
OSP Smol ni ca i OSP Dą brów ka. Zwy -
cięz cy ode bra li dy plo my, na gro dy
i pu cha ry, któ re wrę czy li im: Mar cin
Stron czek – czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go, An drzej Hosz –za stęp ca
wój ta Gmi ny Ru dzi niec, Ja nusz
Przy byl ski – ko men dant miej ski Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Gli wi cach
i An drzej Frej no – pre zes Za rzą du
Po wia to we go Związ ku OSP RP w Gli -
wi cach. Stra ża kom do sko na łych wy ni -
ków gra tu lo wał tak że rad ny po wia to -
wy Ma riusz Po lo czek.

Za wo dy zor ga ni zo wał Za rząd Po -
wia to wy ZOSP RP w Gli wi cach
przy współ udzia le Klu bu Spor to we go
LKS „Ama tor” Ru dzi niec, OSP Ru -
dzi niec, OSP Wi dów, soł tys Ru dziń ca
Te re sy He ler oraz fir my DAX z Ru -
dziń ca. Im pre za by ła współ fi nan so wa -
na przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach.

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

Szta fe ta i bo jów ka
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Dokończenie ze str. 1
Te go dnia re zer wat wi zy to wa li

przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych
na cze le ze sta ro stą Mi cha łem Nie -
szpor kiem, wi ce sta ro stą Sła wo mi rem
Adam czy kiem, za stęp cą bur mi strza
So śni co wic Jo achi mem Sko ru pą i se -
kre ta rzem mia sta Gli wi ce An drze jem
Ka ra siń skim. Pla no wa ny jest jesz -
cze III etap, obej mu ją cy wy bu do wa nie
par kin gu umoż li wia ją ce go bez piecz ny
do jazd do ścież ki oraz wy da nie fol de ru
pro mu ją ce go „Las Dą bro wa” i po zo -
sta łe obiek ty edu ka cyj ne na te re nie
Nad le śnic twa Ru dzi niec. 

Jak pod kre śla ją le śni cy, ob szar „La -
su Dą bro wa” jest bo ga ty w sta ro drzew,
po to ki i te re ny pod mo kłe, co da je nie -
po wta rzal ną struk tu rę śro do wi ska
przy rod ni cze go. Moż na tu na po tkać
rzad kie ga tun ki zwie rząt i ro ślin, m.in.
gi ną cy w Pol sce ga tu nek dzię cio ła bia -
ło grz bie to we go czy chro nio ny waw -
rzy nek wil cze ły ko. Re zer wat ma po -

wierzch nię 76,6 ha i ota cza go otu li na
li czą ca 232,48 ha. To sta ry las, któ ry
po zo stał nie na ru szo ny od pra wie 200
lat. Ro sną tu m.in. 150-let nie dę by,

nie co młod sze li py, bu ki, ol chy oraz
brzo zy, two rzą ce las grą do wy. Jed nym
z naj cie kaw szych po mni ków przy ro dy
jest dąb szy puł ko wy o śred ni cy 1,5 m
i wy so ko ści 14 m. Przy rod ni cy na zy -
wa ją to miej sce le śną wy spą, bo wko ło
są tyl ko po la i łą ki. Sta no wi en kla wę

la su grą do wo -łę go we go, czy li z do mi -
na cją drzew li ścia stych. W ob ję tym
ochro ną kom plek sie le śnym wy stę pu je
pięć ze spo łów le śnych: ols po rzecz ko -
wy, lęg je sio no wo -ol szo wy, pod gór ski
łęg je sio no wy, łęg wią zo wo -je sio no wy

oraz grąd sub kon ty nen tal ny. Re zer wat
po ło żo ny jest w bez po śred nim są siedz -
twie Gli wic, co czy ni go miej scem bar -
dzo atrak cyj nym tu ry stycz nie.

Tekst i fo to: 
Romana Gozdek

Za koń czo na zo sta ła mo der ni za -
cja sta wu Po rę ba w Le śnic twie Świ -
bie. Jest to obec nie naj więk szy
w kra ju zmo der ni zo wa ny zbior nik
re ten cyj ny na te re nach le śnych, słu -
żą cy rów nież ce lom prze ciw po ża ro -
wym.

30 lip ca od był się od biór koń co wy
in we sty cji, za prze pro wa dze nie któ rej
od po wia da ło Nad le śnic two Ru dzi niec.
Uczest ni czy li w nim przed sta wi cie le

władz sa mo rzą do wych, La sów Pań -
stwo wych oraz wy ko naw ców prac.
Do po ło żo ne go w głę bi la su zbior ni ka
do tar li m.in. sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek, wójt Gmi ny Wie lo wieś
Gin ter Skow ro nek, Pa weł Mro ziń ski
i Piotr Sko lud z Ge ne ral nej Dy rek cji
La sów Pań stwo wych w War sza wie, dr
Ka zi mierz Sza bla – dy rek tor Re gio -
nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Ka to wi cach, nad le śni czy Nad le śnic -
twa Ru dzi niec Ta de usz Ma mok oraz
pro jek tant Emil Idzik i sze fo stwo
Przed się bior stwa Wie lo bran żo we go
FRAN SŁAW w Gro dzi sku Wiel ko pol -
skim, któ re pro wa dzi ło tu ro bo ty mo -
der ni za cyj ne. 

Koszt za da nia, sfi nan so wa ne go
w ca ło ści przez La sy Pań stwo we, wy -

niósł 570 tys. zł. W je go ra mach sta ry
za nie dba ny i za ra sta ją cy staw le śny
za mie nił się w no wo cze sny zbior nik
re ten cyj ny. – Zbior nik ma wiel kie zna -
cze nie dla tych te re nów, ubo gich w za -
so by wod ne – mó wi nad le śni czy Ta -
de usz Ma mok. – Jest to je dy ny ta ki
akwen na te re nie gmi ny Wie lo wieś.
Gro ma dzi po nad 36 tys. me trów sze -
ścien nych wo dy. W ra zie po trze by słu -
żyć bę dzie też stra ża kom, w czym po -

moc ne są m.in. pro wa dzą ce do nie go
dro gi prze ciw po ża ro we i roz le gły plac
ma new ro wy. Nie za po mnia no

przy tym o wa lo rach przy rod ni czych
te go te re nu. Zbior nik jest hi sto rycz -
nym miej scem lę go wym pta ków wod -
nych i ro ślin no ści wod nej, le ży w nie -
wiel kiej od le gło ści od re zer wa tu przy -
ro dy „Hubert”. Za rów no zwie rzę ta jak
i ro śli ny ma ją tu te raz do sko na łe wa -
run ki do roz mna ża nia i by to wa nia. 

Obiekt ma łącz ną po wierzch -
nię 5,05 ha, na któ rą skła da ją się dwa
po łą czo ne spu sta mi sta wy, oto czo ne
umoc nio ny mi skar pa mi z pia sku. Za si -
la ją je wo dy z ro wów me lio ra cyj nych
i le śnych. Po ło żo ne są w le śnym uro -
czy sku, do któ re go pro wa dzi sta ra ale -
ja dę bo wa.

– Jest to naj więk szy, pod da ny ta kiej
kom plek so wej mo der ni za cji zbior nik
re ten cyj ny na te re nach le śnych w kra -
ju – po in for mo wał Pa weł Mro ziń ski,
na czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki Le -
śnej w Dy rek cji Ge ne ral nej La sów
Pań stwo wych pod czas czwart ko wej
uro czy sto ści. – Obec nie przy mie rza -
my się do bu do wy sys te mu ta kich
akwe nów w ca łej Pol sce w ra mach
pro gra mu unij ne go. Ten w Świ biu jest
pod tym wzglę dem pio nier ski. 

Tekst i fo to: 
Ro ma na Goz dek

W pierw szą nie dzie lę wrze śnia
uro czy sta msza św. od pra wio na zo -
sta ła w Ka pli cy św. Ma rii Mag da -
le ny, po ło żo nej wśród la sów na po -
la nie w po bli żu Two ro gu Ma łe go.
Na bo żeń stwo upa mięt ni ło po -
wstrzy ma nie wiel kie go po ża ru,
któ ry w 1992 ro ku ob jął 10 tys. ha
la sów w oko li cy Kuź ni Ra ci bor -
skiej. 

Ka pli ca, zwa na po tocz nie „Mag da -
len ką”, cu dow nie oca la ła pod czas tej
po żo gi – ogień kil ka krot nie pod nią
pod cho dził, lecz na gle się co fał i osta -
tecz nie oszczę dził to oto czo ne ze
wszyst kich stron drze wa mi miej sce.
Od tej po ry co ro ku dla upa mięt nie nia
tych wy da rzeń oraz ofiar po ża ru od -
pra wia na jest w ka pli cy msza świę ta.
6 wrze śnia ce le bro wał ją ks. bp Ge -

rard Kusz w to wa rzy stwie ka pe la na
stra ża ków ks. Pio tra Fa liń skie go oraz
pro bosz cza pa ra fii w So śni co wi cach,
ks. Mar ci na Gaj dy. 

Bp Kusz przy po mniał, że stra ża -
cy, le śni cy i miesz kań cy po bli skich
miej sco wo ści gro ma dzą się w tym
miej scu, by po dzię ko wać za cu dow -
ne oca le nie. Po dzię ko wał wszyst kim
za ogrom ny trud, ja kim by ło po -
wstrzy ma nie po ża ru, któ ry w bły ska -
wicz nym tem pie ogar nął ogrom ne
prze strze nie le śne i spo wo do wał
śmierć trzech osób, w tym dwóch
stra ża ków. Ka plicz ka od cza su po ża -
ru oto czo na jest szcze gól ną opie ką
miesz kań ców Two ro ga Ma łe go,
przy by wa ją też w to miej sce licz ni
wier ni. 

(RG)

Atrak cyj ny re zer wat

Po wiat sfi nan so wał bu do wę kład ki, dzię ki któ rej su chą sto pą moż na przejść
po na tu ral nych mo kra dłach…

Staw nie tyl ko słu ży prak tycz nym wzglę dom, ale jest też le śnym uro czy skiem.

Pod czas od bio ru koń co we go in we sty cji. 

… i za da szo ne go ła wo sta łu, gdzie moż na przy siąść i schro nić się przed desz -
czem. 

Pa mięć 
Mag da len ki

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k

Po mszy św. od pra wio nej w rocz ni cę wiel kie go po ża ru. 

PIERW SZY W POL SCE
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W 1875 ro ku nie miec ka Spół ka
„Ge sel l schaft der re re inig ten Rhe -
insch -Westäli schen Pu lver fa bri ken”
za ku pi ła ob szar 10,3 ha tak zwa nych
dóbr ry cer skich, bę dą cych do tej po ry
w po sia da niu dwóch osób – Gu ra dze
i Prin she im – aby na tym te re nie
przy stą pić do bu do wy fa bry ki pro -
chu. 

Ob szar ten był po ło żo ny w ob wo -
dzie dwor skim Szczy gło wi ce, zwa nym
Kry wałd. Do koń ca XIX wie ku zmie -
nia li się ko lej ni wła ści cie le, jed nak
kry wałdz ka pro chow nia by ła sta le roz -

bu do wy wa na.
Od po cząt ku wy bu do wa nia pro -

chow ni jej za ło ga na ra żo na by ła
na nie bez pie czeń stwo. Pierw szy
śmier tel ny wy pa dek wy da rzył się
w 1895 ro ku. Do szło wte dy do eks plo -
zji ma ga zy nu, pod czas któ rej je den
pra cow nik po niósł śmierć. W 1903 ro -
ku eks plo do wa ła mie szal nia – zgi nę ła
jed na oso ba. Pięć lat póź niej, w 1908
ro ku, do szło do po ża ru bu dyn ku pro -
chow ni. Pięć pra cu ją cych tam osób
zmar ło.

W 1911 ro ku w fa bry ce roz po czę to
pro duk cję ma te ria łów wy bu cho wych
sa le trza no -amo no wych, zaś w cza -
sie I woj ny – ma te ria łów wy bu cho -
wych chlo ra no wych. Po za koń cze niu
woj ny przy stą pio no do pro duk cji czar -
ne go pro chu.

W 1913 ro ku spa lił się bu dy nek,
w któ rym wy ra bia no kar to ny. Je den
pra cow nik po niósł śmierć, dru gi od -
niósł cięż kie ra ny. W 1916 ro ku na li -

nii pro duk cyj nej I i II do szło do ko lej -
nej eks plo zji w cza sie prze ra bia nia
pro chu ka ra bi no we go. Dzie się ciu pra -
cow ni ków zo sta ło śmier tel nie ran nych.
W 1918 ro ku śmierć po niósł ko lej ny
ro bot nik fa bry ki pro chu. 

NAJ WIĘK SZY WY PA DEK
NA ŚWIE CIE

W nie miec ko ję zycz nym ty go dni -
ku „Kle ine Knu ro wer Na chrich ten”
z 29 lip ca 1921 ro ku czy ta my: „21
lip ca 1921 ro ku oko ło go dzi ny 11.00
do szło do sil nej eks plo zji. Słup dy -

mu uno szą cy się na wy so ko ści oko -
ło 100 me trów dał znać, że w są sied -
nim Kry wał dzie sta ło się strasz ne
nie szczę ście. Nie przy pusz cza no, że
oka że się ono tak wiel kie i tak roz le -
głe. Stra ty ma te rial nej wy nio sły wie -
le mi lio nów ma rek. Eks plo zja po cią -
gnę ła za so bą 19 ofiar śmier tel -
nych”. 

To wła śnie na li nii pro duk cyj nej,
wy twa rza ją cej ma te ria ły sa le trza no -
-amo no we do szło do naj więk sze go
wy pad ku, ja ki zda rzył się w tym cza sie
na świe cie. Dzię ki in for ma cji za miesz -
czo nej w „Kle ine Knu ro wer Na chrich -
ten” – mi mo upły wu 88 lat – zna my
ich na zwi ska. By li to: Lu dwik Ba luch,
Izy dor Bi skup, Igna cy Bonk, Agniesz -
ka Czu ga, Fran ci szek Grze lak, Fran ci -
szek He nel, Fran ci szek Jen dry ka, Jan
Ka pol, Fran ci szek Ko wal ski, Pa weł
Mal che rek, Hu go Nosz ka, Ra fał Pion -
tek, Lu dwik Pod le śny, dr Je rzy Pon n -
dorf, Jan Schmidt, Jó zef Ska ro dek, Ka -

ta rzy na Śmie ja, Wik tor Szen dzie lorz
i Jó zef Za ik. Część bu dyn ków fa bry ki
zo sta ła kom plet nie znisz czo na. 

Te go sa me go ro ku (13 grud nia) do -
szło do dru giej eks plo zji, w któ rej
śmierć po nio sło ko lej nych pię ciu pra -
cow ni ków: Fran cisz ka Ba wo ła, Jan
Cu pok, Syl we ster Fa ber, Ju liusz Kro -
czek i Jó zef Roz ina. Eks plo do wa ły
wte dy dwa bęb ny mie szal ni cze. 

W okre sie II woj ny świa to wej kry -
wałdz ka pro chow nia prze mia no wa na
zo sta ła na Spring stof fwer ke Obe -
rschle sien GmbH. Mu sia ło w tym cza -
sie do cho dzić w niej do wy pad ków, bo
był to przez sześć lat woj ny za kład
na wskroś pa ra mi li tar ny. Jed nak nie
zo sta ły one ni gdzie od no to wa ne. 

Po za koń cze niu II woj ny do szło
do ko lej nej zmia ny w na zew nic twie.
Fa bry ka otrzy ma ła na zwę „Wy twór nia
Che micz na w Kry wał dzie”. W okre sie
wła dzy pe ere low skiej dość czę sto zda -

rza ły się w Kry wał dzie po je dyn cze
czy na wet zbio ro we wy pad ki. Prze -
śledź my ich prze bieg. W 1946 ro ku
zgi nę ło trzech pra cow ni ków – je den
na sku tek wy bu chu, dru gi spa lił się
żyw cem w trak cie wy bu chu czar ne go
pro chu w la bo ra to rium, z ko lei trze ci
zo stał ran ny. W 1959 ro ku do szło
do za pa le nia się mie szan ki, zwa nej
kar dok sem (ma te riał po trzeb ny w gór -
nic twie). Dwie pra cow ni ce zgi nę ły,
zaś trze cia ko bie ta do zna ła cięż kich
uszko dzeń cia ła. Bu dy nek prze zna -
czo ny do pro duk cji kar dok su oraz
znaj du ją ce się tam urzą dze nia zo sta ły
znisz czo ne. 

PO PA RZE NIA, 
ZMIAŻ DŻE NIA, ZA TRU CIA…

W 1961 ro ku jed na z pra cow nic do -
zna ła po pa rze nia II stop nia gło wy
i rąk. W tym sa mym ro ku pra cow nik
kry wałdz kiej wy twór ni do znał zmiaż -
dże nia le wej rę ki, w re zul ta cie cze go

do szło do jej am pu ta cji na wy so ko ści
po ło wy ra mie nia. Ko lej ny wy pa dek
miał miej sce w ko tłow ni przy pra cach
trans por te rek ta śmo wych. 

Wy twór nia Che micz na w Kry wał -

dzie w la tach 50. i 60. ubie głe go wie ku
by ła jed nym z nie licz nych w kra ju
przed się biorstw, któ re zaj mo wa ło się
pro duk cją środ ków pi ro tech nicz nych.
W le cie 1967 ro ku za pa lił się ma ga zyn.

W cza sie je go ga sze nia po waż ne mu
za tru ciu uległ je den stra żak. W tym sa -
mym ro ku je den z pra cow ni ków od -
niósł po pa rze nia obu rąk prą dem. 30
stycz nia 1968 ro ku męż czy zna za trud -
nio ny na od dzia le za płon ni ków do znał
opa rze nia twa rzy i szyi, dło ni oraz
koń czyn dol nych. Z ko lei 20 lip -
ca 1968 ro ku pra cow nik (w trak cie
pro duk cji gra nu lek sty ro pia no wych)
uległ po pa rze niu I i II stop nia. 13 li sto -
pa da 1968 ro ku do szło do śmier tel ne go
wy pad ku – pra cow ni ca udu si ła się
w zbior ni ku spie nio nych gra nu lek sty -
ro pia no wych. 23 li sto pa da 1968 ro ku
na od dzia le za płon ni ków je den z pra -
cu ją cych zo stał po pa rzo ny... 

Na po cząt ku lat 70. ubie głe go stu le -
cia do szło do ko lej nej zmia ny na zwy
za kła du. Od tąd kry wałdz ka fa bry ka to
„Za kła dy Two rzyw Sztucz nych Erg –
Kry wałd”. Kry wałdz ki „Erg” do ko nał

zmia ny li nii pro duk cyj nej, zaś od 1989
ro ku na stę po wa ło ogra ni cze nie pro -
duk cji i znacz na re duk cja za ło gi.
W grud niu 1999 ro ku za kład uległ li -
kwi da cji. 

Tekst: MA RIA GRZE LEW SKA
Fo to: Sła wo mir Grusz ka

Hi sto ria kry wałdz kiej fa bry ki ob fi to wa ła w wie le tra gicz nych eks plo zji i wy pad -
ków, w któ rych gi nę li pra cow ni cy

ŚMIERĆ PRZY PRA CY

Do dziś, mi mo że za kład nie ist nie je już od 10 lat, na dal stoi ta bli ca, któ ra by -
ła je go wi zy tów ką. 

Ru iny bu dyn ków kry ją hi sto rię… …któ rą z ro ku na rok co raz bar dziej za ra sta zie leń.

Bu dy nek daw nej dy rek cji fa bry ki.

To przez dłu gie la ta był zna czą cy za kład prze my -
sło wy, któ ry od ci snął pięt no na hi sto rii Knu ro wa.
Ist niał po nad 120 lat i pra co wa ło w nim wie le po ko -
leń ro bot ni ków za rów no pol skie go, jak i nie miec -
kie go po cho dze nia. Opi sa ne tu eks plo zje i wy pad -
ki po raz pierw szy uka zu ją oko licz no ści tra gicz -
nych wy da rzeń, do ja kich do cho dzi ło w cza sie dłu -
giej hi sto rii ist nie nia za kła du. 
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– To był mo ment – wspo mi -
na ją miesz kań cy miej sco wo ści,
nad któ ry mi w sierp niu ub. ro -
ku prze szła trą ba po wietrz na.
Pa trzy li na zbli ża ją cy się ży -
wioł i nic nie mo gli zro bić.
Wie lu z nich w jed nej chwi li
stra ci ło do ro bek ży cia. Do dziś
– gdy tyl ko nad cho dzi bu rza –
prze ży wa ją strach, czy nie
zmie ni się w ta ką na wał ni cę,
jak przed ro kiem.

17 sierp nia sta ro sta gli wic -
ki Mi chał Nie szpo rek od wie -
dził go spo dar stwa, któ re ucier -
pia ły pod czas ubie gło rocz nej
trą by po wietrz nej, ja ka prze -
szła nad po wia tem gli wic kim.
Naj więk sze szko dy od nio sły wów czas na na -
szym te re nie trzy so łec twa: Ko tu lin i Pro bosz -
czo wi ce w gmi nie To szek oraz Dą brów ka
w gmi nie Wie lo wieś. Na wał ni ca, któ ra roz po -
czę ła się 15 sierp nia 2008 ro ku tuż
po godz. 17.00, w cią gu kil ku mi nut do ko na ła
po tęż nych spu sto szeń. W trzech po szko do wa -
nych miej sco wo ściach znisz cze niu ule gły łącz -
nie 22 bu dyn ki miesz kal ne i 65 bu dyn ków go -
spo dar czych, przy czym w 26 z nich ze rwa ne
zo sta ły da chy. Je den z bu dyn ków miesz kal -
nych i 6 go spo dar czych by ły tak znisz czo ne, że
nie nada wa ły się do re mon tu. Łącz nie po szko -
do wa ne zo sta ły 32 ro dzi ny li czą ce w su -
mie 122 oso by. 

Znisz cze niu uległ m.in. dom Te re sy Gla gli
w Ska łach, przy siół ku wsi Ko tu lin. Ży wioł ze -
rwał w nim dach, któ ry obec nie jest już wy re -
mon to wa ny. Po dob nie jak czte ry bu dyn ki w go -
spo dar stwie Fran cisz ka Dan cha w Na kle, dru -
gim z przy siół ków Ko tul na. – Łącz nie na no wo
po ło żyć trze ba by ło u mnie pra wie ty siąc me -
trów kwa dra to wych da chów – pod su mo wu je
go spo darz. – Ostat nie pra ce za koń czy łem w ma -
ju, bo wcze śniej trud no by ło o fir mę bu dow la ną. 

Sta ro sta pod czas wi zy ty 17 sierp nia
wspo mi nał tra gicz ne chwi le wraz z po szko -
do wa ny mi z tych dwóch przy siół ków we wsi
Ko tu lin. – By łem tu przed ro kiem, tuż
po przej ściu na wał ni cy, gdy po trą bie po -
wietrz nej lał deszcz, nie by ło łącz no ści ani
prą du – mó wił. – Cie szę się, że pra wie nie
wi dać już śla dów znisz czeń, któ re wte dy po -
wsta ły. Po wiat ze swej stro ny po krył po na -
wał ni cy kosz ty ak cji ra tow ni czej, jak rów -
nież wspo mógł fi nan so wo po przez gmi ny
go spo dar stwa, w któ rych do szło do strat.
Nic jed nak nie zre kom pen su je miesz kań com
do zna nych przez nich nie szczęść i stre sów,
kie dy to w cią gu kil ku mi nut stra ci li do ro -
bek swe go ży cia.

Trą ba po wietrz na po czy ni ła też ogrom ne
stra ty w oko li cy Czę sto cho wy, Lu bliń ca i Strze -
lec Opol skich. Z po mo cą ru szył wów czas Ca ri -
tas dwóch Ar chidie ce zji – Czę sto chow skiej
i Ka to wic kiej oraz dwóch Die ce zji – Gli wic kiej
i Opol skiej, któ ry łącz nie na po moc dla po szko -
do wa nych z tych te re nów prze zna czył po -
nad 4,5 mln zł. 

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

Or ga ni za to rzy ak cji „Szla -
chet na Pacz ka” w Knu ro wie
i Gie rał to wi cach za pra sza ją
do współ pra cy. Szu ka ją osób,
któ re chcą – po ma ga jąc in -
nym – roz wi nąć swo je umie -
jęt no ści, po sze rzyć kom pe -
ten cje i prze żyć nie sa mo wi tą
przy go dę. 

Szla chet na po moc tra fi
do po trze bu ją cych do pie ro
w grud niu, ale już te raz za czy -
na ją się przy go to wa nia do ak -
cji. Krok pierw szy to re kru ta cja

osób od po wie dzial nych
za spraw ną i pra wi dło wą or ga -
ni za cję pra cy. Aby w grud niu
pacz ki mo gło otrzy mać – jak
w ubie głym ro ku – 5 ty się cy
ubo gich ro dzin, po trzeb ni są lu -
dzie, któ rzy zor ga ni zu ją tę ak -
cję w swo ich lo kal nych spo -
łecz no ściach na te re nie ca łej
Pol ski. – W ubie głym ro ku
„Szla chet na Pacz ka” za wi ta ła
do Knu ro wa. Dzię ki po mo cy
wo lon ta riu szy, któ rych w szta -
bie ak cji by ło 15, wspar cie

otrzy ma ło 26 ro dzin. W tym ro -
ku po trze ba mi ni mum 35 wo -
lon ta riu szy, a na wet wię cej, aby
po móc oko ło 50– ciu ro dzi nom.
Bę dzie my dzia łać nie tyl ko
w Knu ro wie, ale rów nież
w Gie rał to wi cach – mó wi Ane -
ta No wak, jed na z or ga ni za to -
rek ak cji. 

Wię cej in for ma cji: Ane ta
No wak, e -ma il: ane ta no wa -
k1988@o2.pl, tel. 609 108 694,
www.knu rowsz la chet na pacz -
ka gie ral to wi ce.blox.pl. 

17 wrze śnia rozpoczął się na bór wnio sków
o przy zna nie sty pen diów w ra mach pro jek tu
„Na uka dro gą do suk ce su na Ślą sku” w ra mach
Pod dzia ła nia 9.1.3 PO KL, któ ry po trwa do 16
paź dzier ni ka br. O sty pen dium mo gą się sta rać
ucznio wie szcze gól nie uzdol nie ni w za kre sie na -

uk ma te ma tycz no – przy rod ni czych i tech nicz -
nych, uczęsz cza ją cy do szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych znaj du ją cych się na te re -
nie po wia tu gli wic kie go. Szcze gó ły na stro nie
www.po wiat gli wic ki.pl oraz pod nr.
tel. 032 332 66 52. (SzB)

� Sta ro sta Po wia tu Mit tel sach sen, Vol ker Uhlig oraz
wi ce sta ro sta gli wic ki Sła wo mir Adam czyk przed wi do wi -
skiem ar ty stycz nym „Dzień Świa tła dla Po ko ju” roz ma w-
ia li z wie lo ma zgro ma dzo ny mi tam oso bi sto ścia mi, m.in.

z prze wod ni -
czą cym Par la-
men tu
Eu ro pej skie go
Je rzym Buz -
kiem. Na zdję -
ciu
z go spo da rzem
tej uro czy sto -
ści, pre zy den-
tem Gli wic
Zyg mun tem
Fran kie wi -
czem. 

� Była też okazja do wie lu roz mów
na te mat współ pra cy na szych po wia -
tów i pol skich oraz nie miec kich re gio -
nów. Na zdję ciu przed sta wi cie le
Po wia tu Gli wic kie go z pre mie rem
Sak so nii, Sta ni sla wem Til li chem. 

NASI PRZYJACIELE
Ostat nie ty go dnie za owo co wa ły kil ko ma istot ny mi spo tka nia mi z na szy mi przy ja ciół -
mi z Nie miec. O więk szo ści z nich wię cej prze czy tać moż na na 2 stro nie w tym wy da -
niu WPG oraz w Do dat ku spe cjal nym, w miej scu po świę co nym do żyn kom po wia to -
wym. Po ni żej w fo to gra ficz nym skró cie przed sta wia my mi gaw ki z kil ku uda nych spo -
tkań pol sko -nie miec kich. 

Tekst: (RG); foto: Archiwum Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Wojciech Baran

� Za mek w Au gu stus bur gu, w któ rym 5
lat te mu pod pi sa na zo sta ła De kla ra cja
Współ pra cy po mię dzy Po wia tem Gli wic kim
i ów cze snym Po wia tem Fre iberg – a obec -
nym Po wia tem Mit tel sach sen. Ten no wy
nie miec ki po wiat ob cho dził w sierp niu pier-
w szą rocz ni cę po wsta nia, co uczczo no wiel -
kim Fe sty nem Let nim, zor ga ni zo wa nym
wła śnie na Zam ku w Au gu stus bur gu,
a Niem cy z tej oka zji za pro si li do sie bie de l-
e ga cję Po wia tu Gli wic kie go.

� Wzru sza ją cy prze bieg mia ło spo tka nie
pod Gli wic ką Ra dio sta cją. Przed sta wi cie le Po -
wia tu Mit tel sach sen chcie li wziąć udział w uro -
czy sto ści upa mięt nia ją cej 70-le cie wy da rzeń
po prze dza ją cych wy buch II woj ny świa to wej. 

� To szek, jed na z gmin Po wia tu Gli wic kie go,
od 5 lat utrzy mu je przy ja ciel skie kon tak ty
z Gmi ną Ho he nau w Ba wa rii, na le żą cą do Po -
wia tu Frey ung -Gra fe nau. W lip cu Wal de mar
Do mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go,
uczest ni czył w spo tka niu z wła dza mi te go nie -
miec kie go po wia tu, do ja kie go do szło pod czas
wi zy ty de le ga cji Tosz ka w Ho he nau. Na zdję ciu
wśród pol sko -nie miec kiej gru py w środ ku sto ją
Wal de mar Do mbek i sta ro sta Po wia tu Frey ung -
-Gra fe nau, Lu dwig Lankl.

� W dniach 5-6 wrze śnia na za pro sze nie sta ro sty
Vol ke ra Uhli ga de le ga cja Po wia tu Gli wic kie go
bra ła udział w ob cho dach Dni Sak so nii. W skład
de le ga cji wcho dzi li Mar cin Stron czek oraz Wal -
de mar Do mbek – człon ko wie Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go, a tak że Elż bie ta Ko ło dziej – rad na

Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. To zdję cie zo sta ło
zro bio ne na jed nej z uro czych uli czek Sta re go
Mia sta we Fre iber gu.

�Przed sta wi cie le na sze go po wia tu mie li oka -
zję po znać atrak cje tu ry stycz ne Po wia tu Mit tel-
sach sen, w tym m.in. udo stęp nio ną
do zwie dza nia sta rą ko pal nię sre bra we Fre -
iber gu. 

II edy cja sty pen diów dla uzdol nio nych uczniów 

„Szla chet na Pacz ka” po trze bu je wo lon ta riu szy

Rok po na wał ni cy

Za bu do wa nia Fran cisz ka Dan cha są już wy re mon to wa ne, ale
go spo darz do dziś z nie po ko jem śle dzi pro gno zy po go dy. 
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Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na (PBP) w Gli -
wi cach or ga ni zu je kon fe ren cję pt. „Bi blio te karz
i re gio na li sta – ra zem czy osob no”. Od bę dzie się
ona 29 paź dzier ni ka na Zam ku w Tosz ku.

– Kon fe ren cja bę dzie po świę co na pro ble ma -
ty ce sze ro ko po ję te go re gio na li zmu – mó wi Kry -
sty na Wo łoch, dy rek tor PBP w Gli wi cach. –
Prze zna czo na jest dla bi blio te ka rzy, ani ma to rów

kul tu ry i re gio na li stów. Bę dzie my sta ra li się od -
po wie dzieć na sze reg py tań, m.in. ta kich: Ja ki
cha rak ter ma dzi siej szy re gio na lizm? Kto dzi siaj
zaj mu je się re gio nal ną dzia łal no ścią? Jak wy glą -
da re gio nal na dzia łal ność bi blio tek pu blicz nych
i szkol nych? Czy i w ja kim stop niu bi blio te ki po -
win ny być re gio nal ny mi ośrod ka mi? Zbio ry re -
gio nal ne, do ku men ty ży cia spo łecz ne go – ja kie

jest ich zna cze nie dla re gio na li zmu lo kal ne go? 
Kon fe ren cja or ga ni zo wa na jest pod pa tro na -

tem ho no ro wym sta ro sty gli wic kie go. Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach współ fi nan su je ją w ra -
mach re ali za cji za da nia pu blicz ne go „Kul tu ra
i ochro na dzie dzic twa na ro do we go”.

– Za pra sza my do udzia łu w kon fe ren cji chęt -
ne oso by i in sty tu cje – do da je Kry sty na Wo łoch.
– Przyj mu je my zgło sze nia od tych, któ rzy chcą
za pre zen to wać wy stą pie nia lub pre zen ta cje mul -
ti me dial ne, a tak że pre zen ta cje ar ty stycz ne lub
wy sta wić sto isko re gio nal ne.

Bliż sze szcze gó ły i kar ty zgło szeń zna leźć
moż na na stro nie www.sta ro stwo.gli wi ce.pl/bi -
blio te ka/. 

(RG)

26 wrze śnia o godz. 11.00 na po la nie w Ba -
ru cie ko ło Dą brów ki (gmi na Wie lo wieś) od -
pra wio na zo sta nie msza św.

To miej sce zbrod ni, do ko na nej we wrze -
śniu 1946 ro ku. Zgi nę ło tu ok. 200 żoł nie rzy Pol -
skie go Pań stwa Pod ziem ne go, zwa bio nych obiet -
ni cą wy jaz du na Za chód przez agen tów UB

i NKWD. Umiesz czo no ich w ba ra ku, któ ry zo -
stał wy sa dzo ny w po wie trze i spa lo ny. Miej sce to
upa mięt nio ne mo gło zo stać do pie ro po pol skich
prze mia nach ustro jo wych w 1989 ro ku – stoi tu
krzyż, pod któ rym co ro ku w każ dą ostat nią so bo -
tę wrze śnia od pra wia na jest msza św. i od by wa
się Apel Po le głych. (RG) 

Ślą ski Ka tyń

Bi blio te karz i re gio na li sta

WSPO MNIE NIE LA TA
Do bie ga koń ca la to, a za na mi słod ki wa ka cyj ny czas. Mo że my już tyl ko po -
wspo mi nać ten je dy ny w ro ku okres. W po wie cie gli wic kim nie bra ko wa ło im -
prez, na któ rych moż na by ło mi ło spę dzać czas. 

�  Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Pil -
cho wi cach po raz pierw szy w tym ro ku
zor ga ni zo wał wa ka cyj ne za ję cia dla
dzie ci i mło dzie ży. By ły wy ciecz ki, gry
i za ba wy, wy pra wy ro we ro we i in ne
atrak cje. Uczest ni cy za jęć zwie dzi li
m.in. Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy
w Pław nio wi cach i Za mek w Tosz ku,
by li w Za to rze i Pław nio wi cach, mie li
swo ją „zie lo ną noc” i… po że gnal ne
ogni sko. Na zdję ciu w Di no Par ku
w Za to rze.

� In te gra cyj ny mecz na sta dio nie
Con cor dii Knu rów ro ze gra ły dru ży ny
re pre zen tu ją ce pod opiecz nych Sto wa -
rzy sze nia Ro dzin i Przy ja ciół Osób
z Nie peł no spraw no ścią In te lek tu al ną
i Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me -
czek” w Kuź ni Nie bo row skiej. By ła to
jed na z im prez zor ga ni zo wa nych w ra -
mach pro jek tu „Przez współ pra cę
do suk ce su”, a Eu ge niusz Jur czy ga,
wi ce pre zes KS Con cor dia za po wie dział
ry chły re wanż.

� Przy ja cie le Jur ka Owsia ka z Knu -
ro wa po raz szó sty zor ga ni zo wa li Mię -
dzy na ro do wą Szta fe tę Bie go wą
Knu rów -Ko strzyn nad Od rą -Przy sta -
nek Wo od stock. Pod Sta ro stwem Po -
wia to wym w Gli wi cach bie ga czy,
do któ rych do łą czy li pod opiecz ni Sto-
wa rzy sze nia „Fa mi lia”, po że gna li wi -
ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk
i czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
Mar cin Stron czek.

� Wiel ką po pu lar no ścią
cie szą się nie zmien nie licz ne
im pre zy, or ga ni zo wa ne przez
Fun da cję Za mek w Chu do -
wie. Przy by wa ją na nie tłu -
my. Na zdję ciu ma ła prób ka
te go, co zo ba czyć moż na by -
ło pod czas X Jar mar ku Śre -
dnio wiecz ne go. Cykl
„Spo tkań na Zam ku w Chu -
do wie” od by wa się pod pa -
tro na tem sta ro sty
gli wic kie go.

� 23 sierp nia wy stę pem Da mia na Ho lec kie go
za koń czy ło się Pa ła co we La to Mu zycz ne
w Pław nio wi cach, wspie ra ne fi nan so wo m.in.
przez Po wiat Gli wic ki. 

� Z uczest ni ka mi po -
że gna li się też już or-
ga ni za to rzy „La ta
z Me ta mor fo za mi”,
pod czas któ re go moż -
na by ło na ro we rze
zwie dzić Zie mię Gli-
wic ką. I tę im pre zę
wspie ra ło Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi -
cach. 

�15 sierp nia Wil cza roz brzmie wa ła ślą ską mu -
zy ką i śpie wem, na sto łach do mi no wa ły zaś da nia
przy rzą dzo ne z ogór ków. Wszyst ko za spra -
wą VIII Wil czań skie go Pik ni ku Ogór ko we go,
zor ga ni zo wa ne go przez soł ty sa i Ra dę So łec ką
Wil czy – przy wspar ciu
fi nan so wym Po wia tu
Gli wic kie go.

Tekst (RG);foto: Archiwum Starostwa Powiatowego w Gliwicach,
Romana Gozdek, Ewa Hordyniak

W pią tek 11 wrze śnia bo isko spor to we KS
„Zam ko wiec” w Tosz ku za mie ni ło się w praw -
dzi wy nie mal że olim pij ski sta dion, na któ rym
roz brzmie wa ły okrzy ki wal ki, en tu zja zmu, do -
pin gu i spor to wej ry wa li za cji w ra mach I In te -
gra cyj nej Spar ta kia dy im. dr. Lu dwi ka Gut t -
man na. Pomysłodawcą to szec kiej In te gry by ło
Ko ło Te re no we Sto wa rzy sze nia na Rzecz Roz -
wo ju Gmin Po wia tu Gli wic kie go „Mo ja Gmi -
na Nasz Po wiat”. 

Na otwar cie spar ta kia dy w gó rę po fru nę ły go -
łę bie – sym bol po ko ju i spor to wej ry wa li za cji.

– W za wo dach wy star to wa ło po nad 100 za -
wod ni ków ze wszyst kich gmin nych szkół gmi ny
To szek: Gim na zjum w Tosz ku, SP w Tosz ku, SP
w Ko tu li nie, SP w Pa czy nie i SP w Pnio wie oraz
na si mi li go ście z Py sko wic z Ze spo łu Szkół
z i Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej „Tę cza” – wy -
ja śnia Ma ria Bu kow ska, rad na Ra dy Miej skiej
w Tosz ku, or ga ni za tor im pre zy. – Dzie ci, mło -
dzież i do ro śli zmie rzy li się w kil ku dys cy pli -
nach spor to wych, m.in. pił ce noż nej, pił ce siat -
ko wej, bie gach oraz to rach prze szkód za rów no
in dy wi du al nych i gru po wych. Każ dy za wod nik
otrzy mał pa miąt ko wy me dal i pacz kę sło dy czy,
a naj lep si zdo by li pu cha ry, dy plo my i cen ne na -
gro dy. 

Im pre zie to wa rzy szył ple ner ma lar ski
pod opie ką Re na ty Ci bis oraz wy stę py ta necz ne

uczniów z gim na zjum w Tosz ku oraz Ze spo łu
Szkół w Py sko wi cach. Do wal ki pro fe sjo nal nie
za grze wa li kon fe ran sje rzy z Biu ra Pro mo cji
i Współ pra cy Part ner skiej Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach – Mag da le na Fi szer – Rę bisz
i Sła wo mir Grusz ka.

Zwy cięz ca mi by li wszy scy bio rą cy udział
w In te grze. Spor tow cy gra li we dług za sad fa ir
play, ale przede wszyst kim do sko na le się ba wi li,
wspól nie ki bi cu jąc, śpie wa jąc i bio rąc udział
w mi ni qu izach rów nież ze zna jo mo ści po wia tu
gli wic kie go. Pa tro nem im pre zy był nie ży ją cy już
dr Lu dwik Gut t man – uro dzo ny w Tosz ku zna -
ko mi ty neu ro chi rurg, uwa ża ny za oj ca igrzysk
pa ra olim pij skich. Je go za słu gi pod kre ślił obec ny
na spar ta kia dzie prof. Jó zef Opa ra z Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go, któ ry na zam ku
w Tosz ku wy gło sił cie ka wy wy kład o oso bie Lu -
dwi ka Gut t man na.

– Na to rze prze szkód osią gną łem rezultat 1,20
mi nu ty. To do bry wy nik jak na mnie. Bar dzo mi
się po do ba ło na bo isku w Tosz ku. Zdo by łem me -
dal, to już ko lej ny w mo jej ko lek cji – cie szył się
za wod nik An drzej Hanke, uczest nik Warsz ta -
tów Te ra pii Za ję cio wej „Tę cza” z Py sko wic.

Współ or ga ni za to ra mi to szec kiej im pre zy by li:
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, któ re udzie li -
ło do ta cji na or ga ni za cję spar ta kia dy, bur mistrz
Tosz ka, Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”, KS

„Zam ko wiec”, Bar
„ Z a m  k o  w i e c ” ,
Spół ka „Re mon -
dis” w Tosz ku,
Ire na i Ra fał In -
got, Nie pu blicz ny
Za kład Opie ki
Zdro wot nej „Puls”
w Tosz ku, OSP
To szek, Po li cja
To szek oraz Miej -
sko – Gmin na Ko -
mi sja Roz wią zy -
wa nia Pro ble mów
Al ko ho lo wych.

(MFR, SG)

Ro ze gra li me cze… in te gra cyj nie
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Ewa M. z Knu ro wa ku pi ła na gry -
war kę DVD mar ki LG, mo del

RH277H, ko lor obu do wy srebr ny me -
ta lik, w ce nie 920,00 zł. Za ku pu do ko -
na ła w Knu ro wie pod ko niec ro -
ku 2007. Na gry war ka od po cząt ku
wy ka zy wa ła wa dli wość – fil my prze -
gry wa ne z twar de go dys ku na płyt kę
by ły w bar dzo złym sta nie. Po czte -
rech nie sku tecz nych na pra wach do -
szło do wy mia ny na gry war ki na no wą,
przy czym pod sta wą wy mia ny by ła
kar ta gwa ran cyj na oraz wa run ki po da -
ne przez gwa ran ta LG Elec tro nics Pol -
ska z War sza wy. 

Wy mie nio na na gry war ka by ła in -
nym mo de lem niż mo del za ku -

pio ny przez kon su ment kę – mia ła
sym bol RH387H i obu do wę ko lo ru
czar ne go. Rów nież ce na by ła in na, bo
wy no si ła 720,00 zł. No wa na gry war ka
tak że jed nak oka za ła się nie spraw na,
bo nie czy ta ła pły tek. Po pierw szej
wy mia nie do szło do ko lej nych wy -
mian, ale bez po wo dze nia – trze cia
ko lej na na gry war ka w ogó le się na wet
nie za łą cza ła. 

W tej sy tu acji kon su ment ka 25 li -
sto pa da 2008 r. pocz tą ku rier ską ode -
sła ła na gry war kę do ser wi su cen tral -
ne go LG Elec tro nics w War sza wie,
z żą da niem zwro tu ce ny za ku pu
w kwo cie 920,00 zł. Gwa rant nie re -
ago wał na mo ni ty i nie zwra cał ani re -
kla mo wa ne go sprzę tu ani pie nię dzy. 

O pro ble mie kon su ment ka po wia -
do mi ła mnie, prze sy ła jąc ko pię pi sma
skie ro wa ne go przez nią do pro gra mu
„Uwa ga” w TVN. Po nie waż wsku tek
póź niej szej ko re spon den cji z kon su -
ment ką nie otrzy ma łem kse ro ko pii
kar ty gwa ran cyj nej na gry war ki, zwró -
ci łem się w tej spra wie do LG Elec tro -
nics Pol ska. W cza sie roz mo wy te le fo -
nicz nej z sze fem Dzia łu Ob słu gi
Klien ta uzy ska łem za pew nie nie, że
na gry war ka zo sta nie wy mie nio na
na no wą (czwar tą z ko lei) bądź zo sta -
nie zwró co ny re kla mo wa ny eg zem -
plarz, we dle wy bo ru kon su ment ki, na -
to miast zwrot ce ny za ku pu nie jest
moż li wy, bo tak sta no wią za pi sy kar ty
gwa ran cyj nej. 

Nie cze ka jąc na otrzy ma nie
ogól nych wa run ków kar ty

gwa ran cyj nej, wy stą pi łem do gwa -
ran ta z proś bą o wy ra że nie zgo dy
na zwrot ce ny za ku pu, o ile kar ta
gwa ran cyj na prze wi du je ta kie roz -
wią za nie, al bo wiem in ten cją kon su -
ment ki nie jest ko lej na wy mia na,
lecz żą da nie zwro tu ce ny za ku pu.
Wy sy ła jąc pi smo do gwa ran ta, skie -
ro wa łem wy stą pie nie rów nież
do sprze daw cy wy mie nio nej na gry -
war ki, fir my RA DIO – TECH NIK
z Knu ro wa. Sprze daw ca, usto sun ko -
wu jąc się do te go pi sma po in for mo -
wał, że kon su ment ka nie zgło si ła się
do nich z pro ble mem, że nie po sia da
żad nej do ku men ta cji w przed mio to -

wej spra wie, na to miast brak re kla -
mo wa ne go sprzę tu unie moż li wia
uzy ska nie zwro tu go tów ki. Kon su -
ment ka za prze czy ła wer sji sprze -
daw cy, mó wiąc że ta kie roz wią za nie
wska zał jej RA DIO -TECH NIK, jed -
nak że for mal nie re kla ma cji nie
zgło si ła do sprze daw cy. 

Gdy otrzy ma łem kar tę gwa ran cyj -
ną wy mie nio nych mo de li na gry wa -
rek, po twier dzi ło się to, co wcze śniej
po wie dział szef Dzia łu Ob słu gi
Klien ta LG. Punkt 10 gwa ran cji
na pro duk ty LG sta no wi, że: je że li
w okre sie gwa ran cji do ko na no czte -
rech na praw, a sprzęt na dal wy ka zu je
wa dy unie moż li wia ją ce je go użyt ko -
wa nie zgod nie z prze zna cze niem,
klien to wi przy słu gu je pra wo wy mia -
ny sprzę tu na no wy, mo del ten sam
lub mo del o lep szej spe cy fi ka cji tech -
nicz nej we dług de cy zji gwa ran ta.
Klien to wi przy słu gu je zwrot ce ny za -
ku pu je że li wy mia na na no wy jest
nie wy ko nal na”. 

Zuwa gi na to, że gwa rant pro po no -
wał ko lej ną wy mia nę na gry war ki,

for mal nie żą da nie zwro tu ce ny za ku pu
– na pod sta wie kar ty gwa ran cyj nej –
by ło nie moż li we. Po mi mo te go, jak

rów nież słow ne go sta no wi ska za ko -
mu ni ko wa ne go rzecz ni ko wi w roz mo -
wie te le fo nicz nej przez pra cow ni ka
LG Elec tro nics Pol ska Spół ka z o. o.,
gwa rant osta tecz nie zmie nił swo je sta -
no wi sko i zgo dził się na zwrot ce ny
za ku pu na gry war ki w kwo -
cie 920,00 zł. Pie nią dze zo sta ły prze -
la ne na ra chu nek ban ko wy kon su -
ment ki. Nie za wsze jed nak po dob ne
spra wy koń czą się tak po myśl nie, na -
wet gdy klient tra ci już cier pli wość,
re kla mu jąc po raz ko lej ny za ku pio ny
to war.

Ry szard Kow ry go

W po przed nim nu me rze „Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie go” ogło si li -
śmy kon kurs dla na szych Czy tel ni ków.
Py ta li śmy, 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.

Pra wi dło wa od po wiedź brzmi: zre -
kon stru owa ny szkie let Ma mu ta wiel -
kie go zna le zio ny w oko li cach Py sko -
wic w la tach 1952 – 1957 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.

Na de szło bar dzo du żo pra wi dło -
wych od po wie dzi. Spo śród nich wy lo -
so wa li śmy trzy. Na gro dy, w po sta ci
za baw nych ma te ria łów pro mo cyj nych
z wi ze run kiem ma mu ta z po wia tu gli -

wic kie go, otrzy mu ją: Ur szu la Ko zu -
bek, Je rzy Ma ty ja i Nad ia Bie niek.
Zwy cięz com gra tu lu je my, a po zo sta -
łym uczest ni kom kon kur su ser decz nie
dzię ku je my za wzię cie w nim udzia łu.
Na gro dy moż na ode brać w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach (w go dzi -
nach pra cy urzę du) w po ko ju 366
na III pię trze, tel. (032) 332 66 53. 

Do cie kli wi Czy tel ni cy zwró ci li
uwa gę, że bar dzo pięk ny i oka za ły
szkie let Ma mu ta wiel kie go stoi w Mu -
zeum – Zam ku Pia stow skim w Gli wi -
cach. Tak rze czy wi ście jest. Ma mut
z gli wic kie go mu zeum rów nież po -
cho dzi z te re nu po wia tu gli wic kie go,
a je go ko ści zna le zio ne zo sta ły w tym
sa mym miej scu, w któ rym od ko pa no
do cze sne szcząt ki ma mu ta z war szaw -

skie go mu zeum, czy li w oko li -
cach obec nych zbior ni ków
Dzierż no Ma łe i Dzierż no
D u  ż e

( R z e  -
c z y  c e ) ,
ty le że jesz cze
przed II woj ną świa to wą! Fakt
ten po twier dza, że daw no te mu
do stoj ne ma mu ty ży ły w po wie cie
gli wic kim w większej liczbie.  

(MFR)

Każ de go dnia je ste śmy za sy py -
wa ni nie po ko ją cy mi in for ma cja mi
na te mat ja ko ści spo ży wa nych przez
nas pro duk tów spo żyw czych.
W pro duk tach, któ re co dzien nie zja -
da my, oprócz skład ni ków od żyw -
czych utrzy mu ją cych nas przy ży ciu
spo ży wa my „po wol ne tru ci zny”. 

Pod czas za ku pów zwy kle wy bie ra -
my naj tań sze pro duk ty, nie pa trząc
na ich po cho dze nie. Ta nia żyw ność
naj czę ściej po cho dzi z go spo darstw
rol nych, w któ rych upra wia się od mia -
ny ro ślin da ją ce naj więk szy plon. Czę -
sto te ro śli ny są ma ło od por ne na cho -
ro by, nie są przy sto so wa ne do na sze go
kli ma tu. Aby utrzy mać zdro we upra -
wy, uży wa się che micz nych środ ków
zwal cza ją cych cho ro by i szkod ni ki.
W ce lu mak sy ma li za cji zy sku sto su je
się du że daw ki na wo zów sztucz nych
i che micz ne środ ki chwa sto bój cze.
Dla te go każ de go dnia spo ży wa my po -
chod ne związ ków che micz nych na wo -
zów oraz środ ków ochro ny ro ślin, któ -
re mię dzy in ny mi są przy czy ną no wo -
two rów, aler gii oraz osła bie nia na sze -
go ukła du od por no ścio we go. War to
rów nież wspo mnieć, że ma ła róż no -
rod ność od mian ro ślin i ras zwie rząt
utrzy my wa na w ta kich go spo dar -
stwach jest przy czy ną bra ku wła ści wej
ilo ści mi kro ele men tów i wi ta min
w na szym po ży wie niu. 

CZY TAK BY ŁO ZA WSZE? 

Jesz cze do nie daw na po ży wie nie
do star cza ły nam go spo dar stwa tra dy -
cyj ne. W ta kich go spo dar stwach nie

sto su je się środ ków
che micz nych, tyl ko
na tu ral ne na wo zy
i pre pa ra ty po cho -
dze nia ro ślin ne go.
Ta ki spo sób pro wa -
dze nia go spo dar stwa
rol ne go jest moż li -
wy dzię ki wy ko rzy -
sta niu w rol nic twie
tzw. róż no rod no ści
bio lo gicz nej. Prze ja -
wia się ona w sto so -
wa niu ma łych po -
wierzch ni upraw,
sto so wa niu wie lu
od mian i ras ga tun -
ków ro ślin i zwie rząt
(bar dzo czę sto od -
por nych na cho ro -
by), wpro wa dza niu
za drze wień śród pol -
nych i miedz bę dą cych kry jów ka mi
dla zwie rząt wspo ma ga ją cych czło -
wie ka w wal ce ze szkod ni ka mi (od ży -
wia ją cych się ni mi). 

Żyw ność po cho dzą ca z ta kich go -
spo darstw jest wol na od po chod nych
che micz nych środ ków sto so wa nych
w rol nic twie oraz za wie ra wie le mi -
kro ele men tów i wi ta min.

CZY TAK MU SI BYĆ?

To od na szych wy bo rów kon su -
menc kich za le ży to, co się znaj dzie
na na szych sto łach i to, co bę dą sprze -
da wać w skle pach. Na każ dym pro -
duk cie żyw no ścio wym mo że my zna -
leźć in for ma cje o je go po cho dze niu.

Mo że my wy brać pro duk ty cer ty fi ko -
wa ne ja ko eko lo gicz ne. Nie tyl ko cer -
ty fi ka ty świad czą o do brym po cho dze -
niu żyw no ści. Ku pu jąc pro duk ty po -
cho dzą ce z te re nów uzdro wi sko wych
lub ob sza rów Na tu ra 2000 ma my
więk sze praw do po do bień stwo, że spo -
ży wa my pro duk ty wy so kiej ja ko ści.
Wy znacz ni kiem ja ko ści pło dów rol -
nych jest rów nież kra jo braz. Je śli wi -
dzi my wiel ko ob sza ro we upra wy jed -
ne go ga tun ku, ma my do czy nie nia
z rol nic twem in ten syw nym, w któ rym
sto su je się du żo środ ków che micz -
nych. Je śli wi dzi my zróż ni co wa ny
kra jo braz (po la po prze dzie la ne mie -
dza mi, za drze wie nia śród pol ne, oczka
wod ne, stru my ki, ob ser wu je my róż ne
ga tun ki pta ków) mo że my przy pusz -
czać, że żyw ność stąd po cho dzą ca jest
dla nas bez piecz na. 

Ma my wy bór, więc ko rzy staj my
z nie go.

Mag da le na Ki ta

Ra dy po wia to we go rzecz ni ka kon su men tów

Waż ne za pi sy 
gwa ran cyj ne

Bio róż no rod ność na ta le rzu

Uwa żaj, co jesz!

Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło Miej skie w Gli wi cach pro wa dzi do fi nan so -
wa ny ze środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej pro jekt ma ją cy na ce lu zwięk sze nie wie dzy na te mat bio róż no rod no ści
i jej zna cze nia w na szym ży ciu. Chcesz wie dzieć wię cej na te mat bio róż no rod -
no ści? – za pra sza my do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej www.pke gli wi ce.pl. 
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Roz wią za nie kon kur su 
„Po wró cił czas ma mu ta”



Dziś ostania czę ść

MA PA 
PEŁ NA
ATRAK CJI

Przed sta wia my ostat nią już –
ósmą 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 na po łu dnie po wia tu,
do od wie dze nia gmin Knu rów
i Gie rał to wi ce.

Praw dzi wą pe reł ką tych ziem jest
od re stau ro wa ny ZA MEK W CHU -
DO WIE wraz z roz wi ja ją ca się pręż -
nie in fra struk tu rą. Ja ko czas po wsta -
nia zam ku naj czę ściej przyj mu je się
la ta 30. XVI w., moż li we jed nak, że
ist nia ła wcze śniej sza bu dow la, któ rej
wte dy nada no no wy re ne san so wy
kształt za spra wą Ja na Gie rał tow skie -
go, któ ry w 1537 r. ku pił wieś Chu -
dów. Gie rał tow scy – je den z naj moż -
niej szych ro dów ów cze sne go Ślą ska
– wła da li Chu do wem przez po -
nad 100 lat. W cią gu ko lej nych wie -
ków za mek czę sto zmie niał wła ści -
cie li. Do naj zna mie nit szych na -
le że li ba ro no wie von Fo glar, któ -
rzy zmo der ni zo wa li za mek,
przy wra ca jąc mu jed no cze śnie
daw ną świet ność i ma je stat,
a by li je go wła ści cie la mi
do 1767 r. Po tem obiekt pod -
upadł, by wresz cie spło nąć
w noc syl we stro wą 1847 r. Ru iny
zam ku zna la zły się w 1848 r.
w gra ni cach po sia dło ści Ka ro la
Go du li, jed ne go z naj więk szych ma -
gna tów prze my sło wych Gór ne go Ślą -
ska. Nie dłu go póź niej prze szedł
na wła sność je go wy cho wan ki, Jo an -
ny Gry zik von Schom berg Go dul la
i jej mę ża Han sa Ulri cha Go thar da
von Schaf fgotsch. Od 1995 r. dzia ła
fun da cja „Za mek Chu dów”, któ rej
ce lem jest czę ścio wa od bu do wa ru in
zam ku, po prze dzo na szcze gó ło wy mi
ba da nia mi ar che olo gicz no -ar chi tek -
to nicz nym, re wi ta li za cja przy zam ko -
we go par ku i od no wa po ło żo ne go
w po bli żu spi chle rza. Od je sie ni ubie -
głe go ro ku czyn na jest sty lo wa Obe -
rża Pod Św. Je rzym.

IZBA ŁOD STAR KI – bę dąc
w Chu do wie nie wy pa da nie od wie -
dzić Izby łod Star ki, bo ta ką na zwę
no si tu tej sza Izba Re gio nal na. Zgro -
ma dzo no w niej licz ne eks po na -
ty XIX - i XX -wiecz nych przed mio -
tów użyt ko wych słu żą cych na szym
pra dziad kom i pra bab ciom. Izba mie -
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POWIATU GLIWICKIEGO

SSPPEECCJJAALLNNIIEE  DDLLAA  NNAASSZZYYCCHH  CCZZYYTTEELLNNIIKKÓÓWW  NNRR  99  ((3300))  WWRRZZEESSIIEEŃŃ  22000099  

21

3 4
6

ści się przy ul. Szkol nej 1, czyn na jest
przez ca ły rok, zwie dzać moż na ją bez -
płat nie, po wcze śniej szym uzgod nie -
niu ter mi nu od wie dzin z ku stosz ką
Mo ni ką Or ga ni ściok pod nr tel.
(032) 238 69 75.

W Knu ro wie war to od wie dzić
IZBĘ TRA DY CJI GÓR NI CZEJ,
któ ra od 1997 r. dzia ła w bu dyn ku knu -

row skie go NOT -u przy ul. Dwor co -
wej 3a. Zgro ma dzo no tu taj stro je,
sprzę ty, me ble, a tak że sce no gra fie
z ży cia knu row skich gór ni ków. Zwie -
dzać ją moż na przez ca ły rok, po wcze -
śniej szym uzgod nie niu ter mi nu pod nr
tel. (032) 239 61 54 lub 506 599 168.

War to zwró cić uwa gę rów nież
na po zo sta łe za byt ki w Knu ro wie: bu -

dy nek Klu bu NOT (daw ny dwór)
z lat 1853/1914, bu dy nek Dy rek cji
i por tier ni KWK Knu rów z 1912, ze -
spół bu dyn ków szpi ta la miej skie go
w 1912 r., ra tusz z lat 1925 – 1929,
daw ny Dom Kul tu ry KWK Knu rów
(pier wot nie ho tel) wraz z sa lą wi do wi -
sko wą z 1905 r., cmen tarz za byt ko wy
przy ul. Ks. Ko zieł ka, ko ściół pa ra fial -

ny p. w. świę tych Cy ry la i Me to de go,
ka plicz ki przy droż ne – z 1909 r.
przy ul. Dwor co wej i z 1889 r. przy ul.
Zwy cię stwa, oraz w gmi nie Gie rał to -
wi ce: dwór kla sy cy stycz ny z XIX w.
w Gie rał to wi cach, ko ściół pa ra fial ny
z ok. 1534 r. w Gie rał to wi cach, dwór
z koń ca XIX w. w Przy szo wi cach.

(MFR)
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Oto ostatnia część mapy. Można ją wyciąć z gazety i skleić z poprzednimi częściami zgodnie ze schematem obok. 



5 ja jek, 1 szklon ka cu -
kru, 1 wa ni lien cu ker, 3 łyż ki
że la ty ny, sok z 2 ci tri now
abo 3 łyż ki ka ka ła roz -
pusz czo ne noj -
le pi w pięć -
d z i e  s i ą t  c e
szpy ry tu su,
k o ł  k o s  f l o  -
ki, szo ko la -
da i szlag sa -
na do ude ko riy -
ro wa nia

Żółt ka od dzie lić od bio łek
i do po rzond ku ubić z cu krym
i cu krym wa ni lo wym na pa rze.
Roz pu ścić trzi łyż ki że la ty ny,

wy mie szać z żółt ka -
mi. Na ko niec dać

ubi te bioł ka, sok
z ci tri now abo
ka ka ło, wszyst -
ko do po rzond ku

ale de li kat nie wy -
mie szać i wloć

do sro gich kom pot szi sli.

Jak
zgynst nie -
je, po suć koł kos flo ka mi abo szo -
ko la dom i ude ko ri ro wać szlag sa -
nom. 

Pysz ny de ser po le ca ją
Mar tin Zientz i Mar ti na

Mi gu na z Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go w Świ biu,

lau re aci IX Kon kur su Wie dzy
o Po wie cie Gli wic kim „10-le cie
Po wia tu Gli wic kie go, czy li ślą -
skie przy sma ki na ju bi le uszo -
wym sto le”.
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Dzię ku je my za wszyst kie na de sła -

ne od po wie dzi. Po praw ne roz wią za nia
wa ka cyj ne go Roz ryw ko we go Ką ci ka
wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło krzy -
żów ki – Po wia to wy ma mut, z ko lei
zdję cie przed sta wia ło Ry nek w So śni -
co wi cach. 

N a  g r o  d y ,
czy li trzy 6-to -
mo we kom ple ty
„Try lo gii” Hen -
ry ka Sien kie wi -
cza, ufun do wa -
ne przez Mał go -
rza tę Handz lik,
po seł do Par la -
men tu Eu ro pej -
skie go otrzy mu -
ją Ja nusz Siej -
ka oraz Alek -
san dra Miś -
ków. Gra tu lu je -
my! W ce lu usta le niu spo so bu od bio ru
na gro dy pro si my o kon takt te le fo nicz -
ny, nu mer tel. 032 332 66 65
lub 513 177 633. 

Dziś za mie sza my ko lej ną 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 5 paź dzier ni ka

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?

Pon bo czek w świa ta po czont ku
Ciź ba we tym ra ju mioł
Szkryf na – niy po skom pia wont ku
Jak sie za anio łow broł:

Licz ba je jich wiel ko by ła
Czyńść sie na wet bun to wa ła
W har dych zło sie dzia ła siy ła
Dyć w tym mia ra sie prze bra ła

Pe dzioł w koń cu – „Z ra ju fo ra”!
Tym co mu sie prze ciw ia li
Ta ko przi szła na nich po ra
Be stoż prynd ko ucie ka li

Noj gor si do pie kła
wde pli
Bo pod pa dli aż na amynt
Mie li te roz rich tig cie pli
Dyć sie na nic zdoł ich la mynt

In k si po szli se na bo ry
Tam ich spo tkosz prze ca dzi sioj
Du chy złe – tyż ja keś zmo ry
Pew nie ło nich żeś usły szoł

Wie la tyż nurk ny ło w mo rze
Sta wy rze ki i je zio ra
To utop ce – broń cie Bo że
Z niy mi zow dy ciynż ko po ra. 

Bro ni sław Wą tro ba

Ar tyst ka ma lar ka, pi sar ka, po et ka.
Każ dą ulot ną chwi lę sta ra się uwiecz -
nić  w for mie ob ra zu lub ja ko wiersz.
Jest oso bą wy jąt ko wo ra do sną i po -
god ną, umie w ży ciu do strze gać sa me
po zy tyw ne stro ny. Cie szy się każ dą
chwi lą i swo im opty mi zmem i uśmie -
chem za ra ża in nych. Zaj mu je się de -
ko ra cją wnętrz, ma lu je ob ra zy na za -
mó wie nie, por tre ty, fre ski i ma lo wi dła
na ścia nach. Jej  in ne wier sze i na ma -
lo wa ne ob ra zy moż na zo ba czyć
na stro nie in ter ne to wej 
www.bacz kow ska.net ga le ria.pl.

BLI SKOŚĆ
Kie dy mnie tu lisz – czu ję jak pach nie
po wie trze
Gdy mnie obej mu jesz – ra zem od dy -
cha my
Kie dy je steś bli sko mnie – tyl ko wte -
dy je stem so bą.
Ra do sna i smut na w jed nej chwi li
Śmie ję się i pła czę

Gdy do mnie mó wisz – słu cham cię
uważ nie
Chcę wie dzieć gdzie by łeś i co ja dłeś.
Tyl ko Ty słu chasz mnie 
Ro zu miesz cze go chcę i cze go pra gnę
Chcę być z to bą już na za wsze

Chcę ko chać cię wie ki i dzi siej szy
kwa drans
Wiem jak pach niesz i jak sma ku jesz
Gdy za my kam oczy, czu ję że je steś
bli sko
Nie waż ny czas i od le głość

WOL NE  DRZE WA 

Na wzgó rzu ro sną drze wa. Opla ta ją je
zło te ko ro ny. 
Ko le bie ni mi wiatr, da jąc im sen spo -
koj ny.
Pro mie nie słoń ca tu lą je i grze ją,
głasz cząc de li kat nie nie bo.
Trosz czy się o nie zie mia. Ży wi je
i pić da je. 
Trzy ma w uści skach ko rze nie, so bą
poi.
Wol ne i ra do sne są ich li ście. 
Bez sze lest nym po wie wem drga ją
na wie trze.
Źdźbła traw śpie wem zie mi roz pły wa -
ją się w bez mia rze. 

Po bu dza ją drze wa do ży cia, da ją wy -
tchnie nie.

Jako było na poczontku

Okienko z poezją
Ka ta rzy na Bącz kow ska z Py sko wic

1. Na zwa ka mie ni, któ re w XVIII i XIX w. wy zna cza ły
gra ni cę ob sza rów ko pal nia nych 
2. Na zwa rze ki prze pły wa ją cej przez Py sko wi ce
3. Czer wo na w her bie gmi ny To szek
4. Przy go to wy wa ne zwy kle przez Ko ła Go spo dyń Wiej s-
kich na do żyn ki
5. Zwy kle czer wo na, zdo bi je sien ne drze wa
6. Barw ny, tra dy cyj nie for mo wa ny w cza sie do ży nek

7. Fe sti wal pi wa ob cho dzo ny w paź dzier ni ku na Zam ku
w Tosz ku
8. Ko lor ko nia w her bie Pil cho wic
9. Jed no z so łectw gmi ny Wie lo wieś
10. Przy pi na na do ubrań w trak cie do ży nek 
11. In na na zwa do ży nek
12. Po ra ro ku, któ ra roz po czy na się we wrze śniu

Daw niej miesz kań cy po wia tu gli wic kie go cho dzi li do la -
su po chrust i szysz ki, że by pa lić ni mi w pie cu. Pew na ko -
bie ta – miesz kan ka gmi ny Pil cho wi ce, wy bra ła się do la su
z dwoj giem dzie ci. Kie dy uszli spo ry ka wa łek, dzie ci po -
pro si ły ją o chleb. Za trzy ma li się, ko bie ta wy ję ła z tor by
dwie krom ki i da ła dzie ciom. 

W tym mo men cie po ja wił się przy nich ma ły chłop czyk
i rów nież po pro sił o chleb. Ko bie ci na je mu też da ła krom kę.
Chłop czyk, za miast po dzię ko wać, na brał w rę ce su chych li ści
i rzu cił je na ko bie tę, a sam uciekł w stro nę rze ki. Usły sze li tyl -
ko plusk. Ko bie tę to tro chę zde ner wo wa ło: ,,Ład na mi za pła ta
za chleb” – po my śla ła. Li ście zsu nę ły się na zie mię, a ko bie ta
z dzieć mi po szła da lej. Kie dy zno wu się ga ła po chleb, w tor bie
zo ba czy ła dwa list ki. Chcąc je ze zło ścią wy rzu cić, wzię ła li -
ście do rę ki i po czu ła, że trzy ma w dło ni dwie szcze ro zło te mo -
ne ty. Zro zu mia ła wte dy, że mia ła do czy nie nia z utop cem i że
źle oce ni ła je go za cho wa nie. (MFR)
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W kręgu legend

Zapłata utopka

Jubileuszowe przysmaki
Szpaj za – ślon ski masz kyt po do brym ło bie dzie


