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Na gro dą Be ne Me ri tus (z łac. „Do -
brze za słu żo ny”) co ro ku ho no ro wa ne
są oso by i in sty tu cje szcze gól nie za słu -
żo ne dla Po wia tu Gli wic kie go. W tym
ro ku otrzy mał ją w ka te go rii in dy wi -
du al nej Sta ni sław Bo gu mił – dłu go -
let ni krwio daw ca i dzia łacz czer wo -
no krzy ski, zaś w ka te go rii zbio ro wej
Lo ka tor sko -Wła sno ścio wa Spół dziel -
nia Miesz ka nio wa w Knu ro wie.

Jak za pi sa no w re gu la mi nie na gro -
dy, ustanowiona ona zo sta ła dla wy -

róż nie nia cnót oby wa tel skich, wy bit -
nych osią gnięć, ak tyw no ści spo łecz -
nej, cha ry ta tyw nej, go spo dar czej, kul -
tu ral nej, na uko wej, ar ty stycz nej, spor -
to wej i in nej ma ją cej wpływ na pod -
nie sie nie po zio mu ży cia miesz kań ców
po wia tu, a tak że w uzna niu za sług
na rzecz Po wia tu Gli wic kie go. Na gro -
da przy zna wa na jest od 2005 r.,
a o tym, ko mu przy pad nie de cy du je
Ka pi tu ła, w skład któ rej wcho dzą
przed sta wi cie le Ra dy Po wia tu Gli wic -

kie go oraz Za rząd Po wia tu. Ma cha -
rak ter sym bo licz ny i nie wią że się
z żad ną gra ty fi ka cją fi nan so wą – każ -
dy lau re at na gra dza ny jest pa miąt ko wą
sta tu et ką i dy plo mem, któ re ma ją du że
zna cze nie ho no ro we.

Wrę cze nie na gród od by ło się
na wrze śnio wej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. Sym bo licz ną sta tu et kę
Sta ni sław Bo gu mił ode brał z rąk prze -
wod ni czą ce go Ka pi tu ły, a za ra zem
prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli -

wic kie go, Ta de usza Ma mo ka, na to -
miast dy plom wrę czył sta ro sta Mi chał
Nie szpo rek. W imie niu LWSM
w Knu ro wie na gro dę ode bra li: Zbi -
gniew Gał kow ski – prze wod ni czą cy
Ra dy Nad zor czej, Bog dan Li twin –
pre zes Za rzą du Spół dziel ni, Ur szu la
Grze go rzy ca – czło nek Za rzą du Spół -
dziel ni oraz Zbi gniew Beń ko – prze -
wod ni czą cy Związ ku Zawo do we go
Bu dow la nych.

Dokończenie na str. 5

Bra cia Ja kub i Ka rol Grzyb ko -
wie z Tosz ka za kwa li fi ko wa li się
do pół fi na ło wych zma gań w te le wi -
zyj nym pro gra mie „Mam Ta lent”.
Po wiat Gli wic ki za ci ska kciuki
za ich suk ces!

Ro dzeń stwo Grzyb ków świę ci ar ty -
stycz ne trium fy już od daw na. Wspól nie
z sio strą Olą wy stę pu ją w py sko wic kim
Te atrze Mło dzie żo wym „Car pe Diem”,
gdzie pod skrzy dła mi re ży ser i twór czy -
ni tej te atral nej gru py Agniesz ki Na lep -

ki ich ta len ty roz -
kwi ta ją z se zo nu
na se zon. Grzyb -
ko wie, czy li
czter na sto let ni Ja -
kub i ośmio let ni,
naj młod szy z te -
atral nej gru py
Ka rol, żar to bli wie
na zy wa ni przez
ko le gów „grzyb -
nią” w te atrze od -
gry wa ją róż ne ro -
le. Cza sa mi żar to -
bli we i cha rak te -
ry stycz ne, in nym
ra zem po waż ne
i li rycz ne. 

O tym, jak po trzeb ne są no we
dro gi i chod ni ki, a tak że re mon ty
tych sta rych, ni ko go prze ko ny wać
nie trze ba. Po trze by w tym wzglę -
dzie – nie tyl ko w po wie cie gli wic -
kim – są ogrom ne, a środ ki wciąż
nie wy star cza ją ce. Dla te go cie szy
każ da in we sty cja, któ ra coś w tym
wzglę dzie po pra wia. 

Ostat nio by ło ich kil ka. 6 paź dzier -
ni ka od da ny zo stał w Przy szo wi cach
plac bu do wy waż ne go łącz ni ka mię -
dzy dro gą po wia to wą (ul. Boj kow ska)
po przez ul. Gra nicz ną z dro gą kra jo wą
nr 44 (ul. Gli wic ka) w po bli żu wę zła
au to stra do we go „Gli wi ce -So śni ca”.
Ob wod ni ca ta od cią ży dro gę wo je -
wódz ką nr 921 oraz przy czy ni się
do ak ty wi za cji po bli skich te re nów in -
we sty cyj nych, łą cząc je z au to stra da -
mi. Bę dzie to tak że waż ny by -pass dla
A1. Dro ga bę dzie mieć 2 km, jej koszt
to 7,5 mln zł. In we sto rem jest gmi na
Gie rał to wi ce, któ rą kwo tą bli sko 500
tys. zł wspar ło mia sto Gli wi ce. Dro ga
ma być go to wa w stycz niu 2011 r.,

a je śli Gie rał to wi com uda się uzy skać
do fi nan so wa nie ze środ ków ze wnętrz -
nych – w li sto pa dzie 2010 r. 

Naj więk szą w tym ro ku w po wie cie
in we sty cję dro go wą otwar to na to -
miast 15 paź dzier ni ka w Wie low si. To
tzw. sche ty nów ka, po wsta ła bo wiem
dzię ki wspar ciu fi nan so we mu, przy -
zna ne mu przez po przed nie go mi ni stra

spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji.
Pod ko niec ub. ro ku za ak cep to wał on
wnio sek o do fi nan so wa nie, zło żo ny
w ra mach Pro gra mu Wie lo let nie go pn.
„Na ro do wy Pro gram prze bu do wy
dróg lo kal nych 2008-2011”. Tym sa -
mym in we sty cja ta uzy ska ła wspar cie
fi nan so we z bu dże tu pań stwa.

Dokończenie na str. 3

Po wia to we ta len ty w pro gra mie „Mam Ta lent”

Trzy ma my kciu ki!
Cie szy każ dy ki lo metr

Ku ba i Ka rol ja ko ta nie dra nie w spek ta klu py sko wic -
kie go te atru „Car pe Diem”.
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Dokończenie na str. 4

Tak bę dzie wy glą dał by -pass w Przy szo wi cach.

Do brze za słu że ni dla swej ma łej oj czy zny

Be ne Me ri tus 2009

Sta ni sław Bo gu mił od bie ra gra tu la cje od po my sło daw czy ni na gro dy, wi ce prze -
wod ni czą cej Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ewy Jur czy gi.

Ta de usz Ma mok i Mi chał Nie szpo rek wrę cza ją „Be ne Me ri tu sa” przed sta wi -
cie lom LWSM w Knu ro wie.
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XXXIX se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, od -
by ła się 24 wrze śnia, mia ła nie co nie ty po wy prze -
bieg. Jej pierw sza część odbyła się jak zwy kle
na sa li se syj nej w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach, dru ga na to miast mia ła cha rak ter wy jaz -
do wy – rad ni uda li się na te re ny le śne, by po znać
za so by przy rod ni cze po wia tu gli wic kie go i moż -
li wo ści ich pro mo cji. 

W pro gra mie pierw szej czę ści ob rad by ły dwa
punk ty o uro czy stym cha rak te rze. Pierw szym by ło
wrę cze nie na gro dy Be ne Me ri tus, któ rą co ro ku ho -
no ro wa ne są oso by oraz in sty tu cje szcze gól nie za -
słu żo ne dla po wia tu (wię cej na ten te mat prze czy tać
moż na na str. 1 te go wy da nia „Wia do mo ści Po wia -
tu Gli wic kie go”). Dru gim uro czy stym punk tem
pro gra mu se sji by ło zło że nie ślu bo wa nia rad ne go
przez Ur szu lę Gmy rek. Rad na ta we szła w skład
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w miej sce Lesz ka Ku -
bia ka, któ ry 1 sierp nia br. ob jął funk cję dy rek to ra
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach i w związ ku
z tym zre zy gno wał z man da tu rad ne go. Ur szu la
Gmy rek miesz ka w Py sko wi cach, jest eme ry to wa ną

na uczy ciel ką. Z wy kształ ce nia – mgr hi sto rii, ab sol -
went ka Uni wer sy te tu Ślą skie go. Przez wie le lat by -
ła na uczy ciel ką, a na stęp nie wi ce dy rek to rem Szko -
ły Pod sta wo wej nr 6 w Py sko wi cach, po przej ściu
na eme ry tu rę pro wa dzi za ję cia w Uzu peł nia ją cym
Li ceum dla Pra cu ją cych w Py sko wi cach. W la -
tach 80. by ła rad ną miej ską w Py sko wi cach, obec -
nie udzie la się w Klu bie Se nio ra dzia ła ją cym
przy Ca ri ta sie w Py sko wi cach. W wy bo rach do Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go w 2006 r. star to wa ła z li sty
KWW Zgo da i Przy szłość i w okrę gu py sko wic ko -
-to szec kim za ję ła dru gą po zy cję po Lesz ku Ku bia -
ku. Ur szu la Gmy rek wstą pi ła do Klu bu Rad nych
Zgo da i Przy szłość. 

Rad ni pod czas pierw szej se sji za po zna li się
z pre zen ta cją pt. „Przy ro da nie oży wio na Po wia -
tu Gli wic kie go – nie zna ny po ten cjał pro mo cji”,
któ rą przed sta wił Ma riusz Dy ka, na czel nik
Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le -
śnic twa w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. 

Na se sję przy go to wa nych zo sta ło 9 pro jek tów
uchwał. Wszyst kie one zo sta ły przy ję te przez
rad nych jed no myśl nie bądź zde cy do wa ną więk -
szo ścią gło sów. Ich peł na treść za miesz czo na jest
na stro nie in ter ne to wej Po wia tu Gli wic kie go
w za kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go. Do ty czą m.in. za wie ra nia po ro zu mień po mię -
dzy Po wia tem Gli wic kim a in ny mi gmi na mi
w spra wie po kry cia kosz tów na ucza nia re li gii,
za twier dze nia za mian w Sta tu cie SP ZOZ Szpi tal
Po wia to wy z sie dzi bą w Py sko wi cach, wy ra że nia
zgo dy na za war cie po ro zu mie nia z Gmi ną To szek
do ty czą ce go prze ję cia za dań z za kre su zi mo we go
utrzy ma nia dróg po wia to wych, za cią gnię cia po -
życz ki w Wo je wódz kim Fun du szu Ochro ny Śro -

do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach, a tak że bie żą cych
zmian w bu dże cie po wia tu.

Po za koń cze niu pierw szej czę -
ści se sji na stą pi ła druga wy jaz do -
wa. Rad ni po zna li za so by przy -
rod ni cze po wia tu, od wie dza jąc
po ło żo ny w po bli żu Gli wic re zer -
wat przy ro dy „Las Dą bro wa” oraz
szkół kę le śną w Ra cho wi cach.
O pierw szym z nich sze ro ko prze -
czy tać moż na w po przed nim wy -
da niu „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go”. To pięk ne miej sce le ży
na gra ni cy Gli wic i gmi ny So śni -
co wi ce, war to je zwie dzić pod czas

je sien nych wę dró wek. Na to miast w Ra cho wi cach
zlo ka li zo wa na jest jed na z trzech szkó łek le śnych
Nad le śnic twa Ru dzi niec. Two rzą one Go spo dar -
stwo Szkół kar skie, któ re zaj mu je się pro duk cją sa -
dzo nek drzew la so twór czych, m.in. so sny, świer -
ka, mo drze wia, dę bu i bu ka. W cią gu ro ku go spo -
dar stwo pro du ku je ok. 2-2,5 mln sa dzo nek na po -
trze by wła sne oraz in nych jed no stek La sów Pań -
stwo wych. Pod czas po by tu w szkół ce rad ni po zna -
li pro ble my go spo dar ki le śnej, pra cow ni cy Nad le -
śnic twa Ru dzi niec przy bli ży li im tak że wa lo ry na -
szych la sów. 

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

Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go: 14 paź dzier ni -
ka każ de mu z nas nie -
odmien nie ko ja rzy się
z Dniem Edu ka cji Na ro -
do wej. Przy po mi na my
so bie, jak te go dnia bie -
gli śmy do szko ły z kwia -
ta mi…

Mi chał Nie szpo rek: To
mi łe wspo mnie nie, bo -
wiem każ dy z nas bar dzo wie le za wdzię cza
swym na uczy cie lom – za rów no tym z pod sta -
wów ki, jak i z gim na zjum, szko ły za wo do wej
czy śred niej. Na wet je śli te go nie do ce nia li -
śmy w la tach szkol nych, to z wie kiem w peł ni
zda je my so bie z te go spra wę.
WPG: Nie daw no uro czy ście ob cho dzo no
ten dzień w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach.

MN: Wła śnie w Dniu Edu ka cji Na ro do -
wej 14 paź dzier ni ka zor ga ni zo wa li śmy spo -
tka nie, bę dą ce wy ra zem wdzięcz no ści dla na -
uczy cie li ze szkół Po wia tu Gli wic kie go. Wrę -
czo ne na nim zo sta ły po dzię ko wa nia i gra tu la -
cje dla na uczy cie li, któ rzy osią gnę li ko lej ny
awans za wo do wy oraz na gro dy sta ro sty. By ły
kwia ty, gra tu la cje, sło wa po dzię ko wań. To
wszyst ko na le ży się na uczy cie lom za ich cięż -
ką pra cę.

WPG: Tak jest od świę ta. A jak wy glą da
co dzien ność w szko łach Po wia tu Gli wic kie -
go?

MN: Co raz le piej. Od kąd 10 lat te mu no wo
po wsta ją cy po wiat prze jął szko ły po nad gim -
na zjal ne na swym te re nie, bar dzo wie le się
w nich zmie ni ło. Więk szość pla có wek ma już
za so bą po waż ne re mon ty, łącz nie z wy mia ną
da chów i ter mo mo der ni za cją. Obec nie pra ce
ta kie wy ko ny wa ne są jesz cze w ostat nim
obiek cie – przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie,
gdzie mie ści się Ze spół Szkół Spe cjal nych
oraz część Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go. Na to miast w Ze spo le Szkół 
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach bu do wa -
ne jest wie lo funk cyj ne bo isko spor to we ze
sztucz ną na wierzch nią oraz bież nią, skocz nią
i miej scem do rzu tu ku lą. 
WPG: Kie dy za koń czą się te ro bo ty?

MN: Są to pierw sze eta py prac, któ re
ukoń czo ne zo sta ną w pierw szej po ło wie przy -

szłe go ro ku. Na stęp nie
pla nu je się ko lej ne,
w tym m.in. za go spo da ro -
wa nie te re nu wo kół Ze -
spo łu Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi -
cach. W 2010 ro ku ma my
też w pla nach bu do wę in -
fra struk tu ry spor to wej
w Ze spo le Szkół 
im. I. J. Pa de rew skie go

przy ul. 1 Ma ja w Knu ro wie. 
WPG: Po pra wia się rów nież wy po sa że nie
szkół…

MN: Moż li we to jest dzię ki na szym środ -
kom fi nan so wym, ale tak że dzię ki za po bie gli -
wo ści i go spo dar no ści dy rek to rów szkół. Po -
moc ny przy tym jest też pro jekt, pro wa dzo ny
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
„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”. Dzię ki nie -
mu za ku pio ne zo sta ły np. kom pu te ry dla szkół
oraz ta bli ce in te rak tyw ne.
WPG: Pro jekt ten to jed nak przede wszyst -
kim do dat ko we za ję cia dla mło dzie ży.

MN: Tak, umoż li wia on po sze rze nie ofer ty
edu ka cyj nej wła śnie po przez licz ne za ję cia
do dat ko we – m.in. wy ciecz ki, kur sy ję zy ko we
i kom pu te ro we, za ję cia te atral ne. W przy -
szłym ro ku ru szy po dob ny pro jekt dla szkół
o pro fi lu za wo do wym. 

WPG: Wię cej pi sze my na ten te mat
na stro nie 6 w tym wy da niu ga ze ty. Po wiat
Gli wic ki nie na rze ka na to, że oświa ta to
stud nia bez dna, ale sta ra się jak naj le piej
wy ko rzy stać po sia da ne środ ki i zdo by wać
fun du sze ze wnętrz ne dla szkol nic twa.

MN: Po wyż sze pro gra my fi nan so wa ne są
w du żym stop niu z fun du szy unij nych i z bu -
dże tu pań stwa. Na to miast na wszyst kie prze -
pro wa dzo ne ter mo mo der ni za cje otrzy my wa li -
śmy do fi nan so wa nie z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach. A wszyst ko po to, by
na sze szko ły by ły bar dziej atrak cyj ne dla
uczą cej się w nich mło dzie ży. I w tym nie oce -
nio ną ro lę ma ją rów nież na uczy cie le, któ rym
jesz cze raz dzię ku ję i skła dam ser decz ne ży -
cze nia z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej.

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

No wa rad na, Ur szu la Gmy rek pod czas skła da nia ślu bo wa nia. 

Mi ni ste rial ną Od zna ką Za słu żo ny dla Bu -
dow nic twa uho no ro wa ni zo sta li Mi chał Nie -
szpo rek – sta ro sta gli wic ki oraz Ta de usz Ma -
mok – nad le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec,
a rów no cze śnie prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go.

Od zna ki na da je mi ni ster in fra struk tu ry Ce -
za ry Gra bar czyk za szcze gól ne za słu gi i osią -
gnię cia w dzie dzi nie roz wo ju bu dow nic twa. Ich
wrę cze nie od by ło się 16 paź dzier ni ka na uro -
czy sto ści z oka zji Dnia Bu dow la nych, zor ga ni -
zo wa nej przez ob cho dzą cy w tym ro ku ju bi le -
usz 15-le cia Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic -
twa w Gli wi cach. Uro czy stość zgro ma dzi ła
wie lu zna mie ni tych go ści – par la men ta rzy stów,
przed sta wi cie li władz centralnych i sa mo rzą do -
wych, służb mun du ro wych oraz in sty tu cji
współ pra cu ją cych z bran żą bu dow la ną. Pre zes
Związ ku An to ni Fa li kow ski ode brał z oka zji

ju bi le uszu moc ży czeń i gra tu la cji. 
Mi chał Nie szpo rek od zna czo ny zo stał

za wkład w roz wój bu dow nic twa na te re nie po -
wia tu gli wic kie go. Peł niąc funk cję sta ro sty przy -
czy nił się do zre ali zo wa nia wie lu pro jek tów ter -
mo mo der ni za cyj nych obiek tów na le żą cych
do po wia tu, a tak że pro jek tów dro go wych. Jak

pod kre ślo no we wnio sku o przy zna nie od zna ki,
sta ro sta przy kła da wiel ką wa gę do po zy ski wa nia
środ ków fi nan so wych na pro jek ty bu dow la ne
i ter mo mo der ni za cyj ne za rów no z fun du szy kra -
jo wych, jak i za gra nicz nych, dzię ki cze mu po -
wia to we szko ły, szpi ta le, do my po mo cy spo łecz -
nej oraz dro gi na bie ra ją wy glą du i funk cjo nal no -
ści o naj wyż szym eu ro pej skim stan dar dzie. 

Na to miast na gra dza jąc Ta de usza Ma mo ka,
mi ni ster in fra struk tu ry wziął pod uwa gę je go dłu -
go let nią dzia łal ność za wo do wą i spo łecz ną oraz
in we sty cje, prze pro wa dzo ne w Nad le śnic twie
Ru dzi niec. We wnio sku do od zna cze nia pod kre -
ślo no rów nież, iż ja ko dłu go let ni sa mo rzą do wiec
i dzia łacz Ochot ni czej Stra ży Po żar nej przy czy nił
się do bu do wy wie lu zbior ni ków prze ciw po ża ro -
wych i dróg do jaz do wych na te re nach le śnych. 

Ty mi sa my mi od zna ka mi uho no ro wa li zo sta li
rów nież z te re nu po wia tu: Mie czy sław Ko by lec –
dy rek tor Miej skie go Ze spo łu Go spo dar ki Lo ka lo -
wej i Ad mi ni stra cji w Knu ro wie, Krzysz tof

Kraw czyk – in spek tor do spraw in we sty cji
w Urzę dzie Miej skim w So śni co wi cach, Ma ciej
Ożga i Ja ni na Pohl – in spek to rzy in we sty cji
w Urzę dzie Gmi ny w Gie rał to wi cach, a tak że pra -
cow ni cy knu row skiej fir my Al bud – Ka zi mierz
Fli siak, Piotr No wak, Krzysz tof Po ni kow ski,
Wal de mar Róg i Ka zi mierz Sta szew ski. Me da le
im. Kró la Ka zi mie rza Wiel kie go, nada wa ne przez
Kon fe de ra cję Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ści,
przy zna ne zo sta ły Lo ka tor sko -Wła sno ścio wej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Knu ro wie i Urzę do -
wi Mia sta w Knu ro wie. Od zna ki im. Kró la Ka zi -
mie rza Wiel kie go ode bra li: Bog dan Li twin – pre -
zes LWSM w Knu ro wie oraz pra cow ni cy Al bu du
– Te re sa No sia dek, Da nu ta Sta wic ka, Da niel
He nel, Bog dan Moź dzierz, Jo an na Woj tek,
Ma rek Bi ziuk, To masz Choj nac ki, Adam Ka -
ra szew ski, Krzysz tof Pi gul ski i Grze gorz Wolf,
na to miast Ja nusz Ba naś otrzy mał Od zna kę
za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go.

(RG)

Za słu że ni dla bu dow nic twa

Od zna ki wrę cza li po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go Mał go rza ta Handz lik i wi ce wo je wo da
Adam Ma tu sie wicz.

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII
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– Pro jekt obej mu je in we sty cje
za łącz ną su mę 981 675 zł. Dzię -
ki umo wie z Za rzą dem Wo je -
wódz twa Ślą skie go przy zna no
nam 834 423 zł na po pra wę ja ko ści
le cze nia oraz wzrost kom for tu po -
by tu pa cjen tów. W ten spo sób mo -
gli śmy po kryć kosz ty za ku pów no -

wo cze sne go sprzę tu i prze pro wa -
dzo nych re mon tów – in for mu je
Hen ryk Hib szer, za stęp ca dy rek to -
ra do spraw ad mi ni stra cyj no -tech -
nicz nych.

Po zy ska ne wspar cie ze wnętrz ne
spo żyt ko wa no m.in. na za kup apa -
ra tu do znie czu la nia za bli sko 180
tys. zł, sto łu do ope ra cji ogól no chi -
rur gicz nych kosz tu ją ce go prze -
szło 70 tys. zł i war te go pra wie 100
tys. zł re spi ra to ra do dłu go trwa łej
wen ty la cji no wo rod ków, dzie ci oraz
do ro słych. Do fi nan so wa nie po zwo -
li ło na być po nad to de tek tor tęt na
pło du, mo ni tor me dycz ny LCD, re -
je stra tor dłu go trwa łych za pi sów
EKG, myj nię au to ma tycz ną do en -
do sko pów, wóz ki re ani ma cyj ne
wraz z osprzę tem, a tak że łóż ka re -
ha bi li ta cyj ne.

– War to pod kre ślić, że no we urzą -
dze nia uspraw ni ły opie kę nad pa cjen -
ta mi w sta nach za gro że nia ży cia. Wó -
zek re ani ma cyj ny wy po sa żo ny w de fi -
bry la tor umoż li wił udzie la nie sku tecz -
nej po mo cy już w Izbie Przy jęć, na -
tych miast po przy by ciu cho re go
do szpi ta la – do da je Hen ryk Hib szer.

Wśród za ku pio nych 184 łó żek re -
ha bi li ta cyj nych część po sia da moż li -
wość elek trycz nej re gu la cji w wie lu
płasz czy znach uło że nia cia ła, co jest
nie zbęd ne na sa lach in ten syw ne go
nad zo ru me dycz ne go, a za sto so wa ne
roz wią za nia tech no lo gicz ne po zwa la ją
o ok. 30 proc. ob ni żyć ry zy ko wy stą -
pie nia od le żyn u pa cjen tów. Mo ni tor
me dycz ny jest nie zbęd ny do pra wi dło -
we go prze pro wa dza nia ba dań ra dio lo -
gicz nych gór ne go i dol ne go od cin ka
prze wo du po kar mo we go oraz dróg
żół cio wych. Au to ma tycz na myj nia
do en do sko pów za pew ni ła lep szą
dzia łal ność Pra cow ni En do sko po wej.
No wy re spi ra tor, apa rat do znie czu la -
nia, de tek tor tęt na pło du czy stół chi -
rur gicz ny znacz nie uła twią świad cze -
nie przez knu row ski szpi tal usług me -
dycz nych na wy so kim po zio mie.

Bo isko Or lik 2012 od da ne zo sta ło
do użyt ku w So śni co wi cach. To dru -
gi ta ki obiekt na te re nie po wia tu gli -
wic kie go – w ub. ro ku pierw szy wy -
bu do wa no w Knu ro wie. 

Uro czy ste otwar cie bo iska od by ło
się 2 paź dzier ni ka. Wzię li w nim udział
m.in. Kry sty na Szu mi las – se kre tarz
sta nu w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do -
wej, Pa weł Siem bab ze Ślą skie go Urzę -
du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach, Ja -
nusz Abra mo wicz z Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Ślą skie go,
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go Ta de usz Ma mok, Cze sław Ja ku -
bek – bur mistrz Gmi ny So śni co wi ce,
Re gi na Bar giel – prze wod ni czą ca Ra dy
Miej skiej w So śni co wi cach, wła dze
gmin Po wia tu Gli wic kie go, przed sta wi -
cie le fir my pro jek to wej i wy ko naw czej,
spor tow cy, mło dzież i dzie ci.

Wstę gę prze cię li Kry sty na Szu mi -
las, Mi chał Nie szpo rek oraz Cze sław
Ja ku bek, a obiekt po świę cił ks. pro -
boszcz tu tej szej pa ra fii Mar cin Gaj -
da. W chwi lę póź niej pierw szy gol
(cel ny i nie obro nio ny przez sto ją ce go
na bram ce bur mi strza) od da ła Kry sty -
na Szu mi las. Po tem zaś na sztucz ną

mu ra wę bo iska do pił ki noż nej wbie -
gły dzie ci ze Sto wa rzy sze nia Re kre -
acji i Spor tu w So śni co wi cach, zaś
mecz siat ków ki ro ze gra ły dwie dru ży -
ny z Gim na zjum w So śni co wi cach. 

W skład no wo od da ne go obiek tu
wcho dzą: bo isko do pił ki noż nej, bo -
isko wie lo funk cyj ne – do pił ki siat ko -
wej, ręcz nej lub ko szy ków ki, 4-to ro wa
bież nia o dłu go ści 100 m oraz skocz -
nia. Obiekt wy po sa żo ny jest w sztucz -
ną na wierzch nię i ma peł ne oświe tle -
nie. Do dat ko wo wy bu do wa no tak że
try bu nę z 84 miej sca mi, a po nad to
zmo der ni zo wa no za ple cze, przy sto so -

wu jąc je do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych. Ca łość kosz to wa ła 1,2 mln
zł, z cze go po 333 tys. zł po cho dzi ło
z bu dże tu Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry -
sty ki oraz Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ślą skie go, resz tę zaś
po kry ła gmi na. Obiekt po wstał w dwa
mie sią ce, a je go wy ko naw cą by ła fir -
ma In ter Hall z Ka to wic. 

„Or lik” w peł ni do stęp ny bę dzie
od wio sny. Na ra zie przy do brej po go -
dzie ko rzy sta ją z nie go zor ga ni zo wa ne
gru py dzie ci i mło dzie ży pod opie ką
na uczy cie li oraz pod opiecz ni Sto wa -
rzy sze nia Re kre acji i Spor tu. (RG)

Dokończenie ze str. 1
W ra mach te go przed się wzię cia wy bu do wa ny zo stał

chod nik i ka na li za cja desz czo wa przy ul. Wol nej w Wie -
low si – wraz z re mon tem na wierzch ni w cią gu dro gi po -
wia to wej nr 2955S. Koszt te go za da nia to 1,2 mln zł, w tym
udział po wia tu wy niósł 390 tys. zł, gmi ny – 210 tys. zł,
a bu dże tu pań stwa – 600 tys. zł. In we sty cję pro wa dził
Urząd Gmi ny w Wie low si. Jak pod kre ślił pod czas uro czy -
ste go otwar cia wo je wo da Zygmunt  Łu kasz czyk, wła śnie
w Wie low si od da no do użyt ku 101 km dróg, ja kie w Ślą -
skiem wy ko na no w ra mach sche ty nów ki.

– Bę dzie my zgła szać ko lej ne wnio ski do te go pro gra mu
– mó wi Wal de mar Do mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go, któ ry od po wia da m.in. za spra wy dro go wnic -
twa. – To bar dzo po trzeb ny pro gram, ukie run ko wa ny
na wspar cie in we sty cji pro wa dzo nych na dro gach naj niż -
sze go szcze bla za rzą dza nia, na któ re za wsze bra ko wa ło
pie nię dzy. Tym bar dziej jest on cen ny, że sta wia na współ -
pra cę sa mo rzą dów, co jest do dat ko wo punk to wa ne
przy oce nie wnio sków. Zaś do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 50 proc. pla no wa nej in we sty cji sta no wi zna czą ce
wspar cie in we sty cji dro go wych, któ re w każ dym po wie cie
są praw dzi wą stud nią bez dna.

Sche ty nów ką jest też no wa dro ga, łą czą ca uli cę Gim na -
zjal ną z dro gą po wia to wą 2916S w So śni co wi cach. Uła -
twia do tar cie z dro gi po wia to wej do tej czę ści mia sta, gdzie
zlo ka li zo wa ne jest gim na zjum i bo isko Or lik, a w przy szło -
ści po wsta nie tak że ba sen i osie dle dom ków jed no ro dzin -
nych. War tość in we sty cji to 900 tys. zł, z cze go 50 proc.
po cho dzi ło z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych 2008-2011, a resz ta z bu dże tu Gmi ny So śni co -
wi ce. Dro gę tę otwar to 9 paź dzier ni ka. 

Kil ka dni póź niej prze ka za ny zo stał do użyt ku chod nik po -
ło żo ny przy dro dze po wia to wej łą czą cej Nie bo ro wi ce z Żer ni -
cą. Wójt Pil cho wic Wil helm Kry wal ski pod kre ślił pod czas
to wa rzy szą cej te mu nie wiel kiej uro czy sto ści, że to waż na in -
we sty cja dla miesz kań ców, pod no si bo wiem bez pie czeń stwo
pie szych. In we sty cja kosz to wa ła 860 tys. zł, przy czym po wiat
po krył wy ko na nie do ku men ta cji za 28 tys. zł, zaś ca łą resz tę
kwo ty opła cił pół na pół z gmi ną. – Chod nik bie gnie wzdłuż
ulic Głów nej w Nie bo ro wi cach i Gór ni czej w Żer ni cy – wy ja -
śnia Wal de mar Do mbek. – Łącz nie wy bu do wa li śmy tu chod -
nik już na dłu go ści 2,5 km., in we sty cja ta jest bo wiem re ali zo -
wa na od kil ku lat w mia rę moż li wo ści fi nan so wych gmi ny
i po wia tu. Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

Uda ło się po zy skać do fi nan so wa nie z Unii Eu ro -
pej skiej

In we sto wa nie w szpi tal
Do bra wia do mość dla pa cjen tów i pra cow ni ków knu row skie go

szpi ta la na de szła z Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go. Ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej uda ło się po zy skać kwo tę po nad 830 tys. zł prze -
zna czo ną na do fi nan so wa nie za ku pu sprzę tu me dycz ne go oraz wy -
ko na nie prac mo der ni za cyj nych. Fun du sze te sta no wią 85 proc.
kosz tów re ali za cji pro jek tu pod na zwą „Pod nie sie nie stan dar du
opie ki zdro wot nej po przez mo der ni za cję i za kup sprzę tu dla ZOZ
w Knu ro wie”, opie wa ją ce go na pra wie mi lion zł. Do fi nan so wa nie
wy asy gno wa no w ra mach „Re gio nal ne go Pro jek tu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007 – 2013”.

Apa rat do znie czu la nia za ku pio ny ze środ ków unij nych prezentuje
anestezjolog lek. med. Abebe Sisal.

Or lik w So śni co wi cach

Pierw szy mecz na bo isku do pił ki noż nej so śni co wic kie go Or li ka.

Cie szy każ dy ki lo metr

Wstę gę w Wie low si prze cię li sta ro sta Mi chał Nie szpo rek,
wo je wo da Zygmunt  Łu kasz czyk i wójt Gin ter Skow ro nek…

…a w So śni co wi cach wi ce wo je wo da Sta ni sław Dą bro wa,
bur mistrz Cze sław Ja ku bek i wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam -
czyk. 

Pod czas od da nia do użyt ku chod ni ka przy dro dze po wia to -
wej łą czą cej Żer ni cę z Nie bo ro wi ca mi. 
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Dokończenie ze str. 1
Ar ty stycz ne szla ki prze tar ła chłop com

star sza sio stra Ola, któ ra uczy ła się śpie -
wu w Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz -
ku” i wcze śniej już gra ła w Te atrze Mło -
dzie żo wym „Car pe Diem” w Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach. W pew nym mo men cie re ży ser
Agniesz ka Na lep ka oznaj mi ła, że po -
trze bu je ma łe go chłop ca do ro li, więc sio -
stra po le ci ła Ku bę, któ ry w pod sta wów ce
brał udział w róż nych kon kur sach re cy ta -
tor skich…

– Ku ba odro bi nę za zdro ścił sio -
strze i za czął uczęsz czać na za ję cia
wo kal ne do Ada ma Wój ci ka, in -
struk to ra w py sko wic kim MO KiS -ie 
i Centrum Kultury „Zamek w
Toszku”. Rok te mu do łą czył do nich
naj młod szy brat Ka rol, któ ry cał kiem
nie daw no przy znał się, że rów nież
chciał uczyć się śpie wu – opo wia da
An drzej Grzy bek, oj ciec uta len to -
wa nych chłop ców.

– Bo w do mu by ło nud no, kie dy
Ola i Ku ba by li na za ję ciach – do da je

Ka rol. Rok póź niej oka za ło się, że Ku -
ba jest już „za sta ry”, by na dal grać
ma łe go chłop ca, więc po sa dę „naj -
młod sze go w te atrze” zy skał Ka rol,
któ ry do łą czył do ze spo łu „Car pe
Diem”.

Ola i Ja kub ma ją też za so bą do -
świad cze nia na de skach sce nicz nych Gli -
wic kie go Te atru Mu zycz ne go. Do udzia -
łu w ca stin gu do pro gra mu „Mam Ta lent”
na mó wi ła bra ci sio stra. Ku ba od ra zu był
po zy tyw nie na sta wio ny do pro po zy cji,
Ka rol zaś wa hał się, ale w koń cu do szli
do wspól ne go wnio sku: „A co nam szko -
dzi. Ra zem, w du ecie za wsze raź niej.

Mo że być cie ka wa za ba wa”. Pio sen ka
ca stin go wa „Ta nie dra nie”, któ rą chłop cy
od śpie wa li w bi ki niar skich ubra niach
w czerwoną krat kę, jest „żyw cem wy cią -
gnię ta” z wa len tyn ko we go spek ta klu pt.
„Kwia ty we wło sach, czy li już nie to
zdro wie” te atru „Car pe Diem”. W ory gi -
na le w Ka ba re cie Star szych Pa nów bra -
wu ro wo śpie wa li ją Mie czy sław Cze -
cho wicz i Wie sław Mich ni kow ski. Wy -
ko na nie Grzyb ków ogrom nie spodo ba ło
się pro gra mo we mu ju ry w skła dzie: Mał -
go rza ta Fo rem niak, Agniesz ka Chy liń -
ska i Ku ba Wo je wódz ki. Chłop cy prze -
szli do ko lej ne go eta pu. 

– Nie przy pusz cza li śmy, że ta pio -
sen ka zo sta nie aż tak po zy tyw nie ode -
bra na przez wi dow nię i ju ry, a naj bar -
dziej za ska ku ją ce by ły dla nas po zy -
tyw ne opi nie in ter nau tów – zgod nie
mó wią Ku ba i Ka rol.

31 paź dzier ni ka od bę dzie się
pierw szy od ci nek pół fi na ło wy pro gra -
mu „Mam ta lent”. Udział w nim we -
zmą wła śnie Ku ba i Ka rol Grzyb ko -
wie, pre zen tu jąc zu peł nie no wą pio -
sen kę, któ ra, ma ją na dzie ję, roz ba wi
wi dzów rów nie jak „Ta nie dra nie”.
Trzy ma my kciu ki!

Mag da le na Fi szer -Rę bisz

10 paź dzier ni ka w Ze spo le Klasz -
tor no -Pa ła co wym w Ru dach ko ło
Ra ci bo rza od był się kon cert Ze spo łu
Mu zy ki Daw nej „Ti bia rum Scho la -
res” z Tosz ka. By ło to sym bo licz ne
otwar cie te go za byt ko we go obiek tu
dla szer szej pu blicz no ści.

Do tej po ry po cy ster ski za by tek
moż na by ło po dzi wiać tyl ko z ze -
wnątrz, a dla wier nych udo stęp nio ny
był je dy nie tu tej szy ko ściół. Znisz czo -
ny obiekt przez la ta był nie do stęp ny,
obec nie – gdy za koń czo ny zo stał dru gi
etap prac re mon to wych – na da je się
już do szer szej pre zen ta cji. W przy -
szło ści pla no wa ny jest etap trze ci,
obej mu ją cy m.in. za go spo da ro wa nie
oto cze nia roz le głych za bu do wań
klasz tor no -pa ła co wych. 

W 1945 r. Ar mia Czer wo na splą -
dro wa ła i pod pa li ła ca ły obiekt. Po tem
prze pro wa dza no czę ścio we re mon ty
i za bez pie cze nia za byt ku, ale mi mo te -
go po pa dał on w ru inę. Stan ta ki trwał
do ro ku 1998, kie dy to Skarb Pań stwa
prze ka zał ca ły kom pleks Die ce zji Gli -
wic kiej. – Od gru zo wy wa li śmy obiekt
wła sny mi rę ko ma – wspomina ks. Jan

R o s i e k ,
g o s p o d a r z
obiektu. – Gdy go
obej mo wa li śmy,
znisz cze nia by ły
ogrom ne.

Do tej po ry in -
we sty cje w Ze -
spo le Klasz tor no -
- P a  ł a  c o  w y m
w Ru dach Wiel -
kich po chło nę ły
ok. 31 mln zł.
Środ ki te po zy -
ski wa ne by ły
z wie lu źró deł, m.in. z fun du szy unij -
nych, Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go, Eko fun du szu, Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach oraz Die ce zji Gli wic kiej.
W obiek cie wy ko na no pra ce za bez pie -
cza ją ce i re kon struk cyj ne, ma on
w peł ni zmo der ni zo wa ną go spo dar kę
ciepl ną (ogrze wa ny jest geo ter mal nie
i przy wy ko rzy sta niu ener gii sło necz -
nej), zo stał też pod da ny izo la cji prze -
ciw wil go cio wej. W znacz nej mie rze

od no wio ne są ele wa cje, w ca ło ści zaś
dach. Wnę trza od zy ska ły daw ny wy -
gląd – są su ro we, jak na opac two przy -
sta ło, ale no wo cze sne. Naj star sze za -
cho wa ne czę ści mu rów i po sa dzek po -
cho dzą z XIII w.

– Po in au gu ra cji, któ ra na stą pi ła 10
paź dzier ni ka, sta re opac two peł ni
funk cję ośrod ka for ma cyj no -edu ka cyj -
ne go, przy po mi na ją ce go daw ną świet -
ność klasz to ru cy ster sów. Chce my, by
tak jak za daw nych lat, peł nił on waż -
ną funk cję edu ka cyj ną i kul tu ro twór -

czą – mó wi bp Ge -
rard Kusz. 

We wnę trzu po -
miesz cze nia przy -

go to wa no tak, by mo gły się tu od by -
wać kon fe ren cje na uko we i teo lo gicz -
ne, kon cer ty i wy sta wy. Jest też ma ła
część ho te lo wa, w któ rej po ko je przy -
po mi na ją ce le za kon ne – choć no wo -

cze sne, na wią zu ją bo wiem do ro li, ja ką
speł nia ły przed wie ka mi. Die ce zja Gli -
wic ka od twa rza obec nie znisz czo ne
przed la ty zbio ry mu ze al ne – po wsta ła
już m.in. Dro ga Krzy żo wa na wią zu ją -
ca do ba ro ko we go pier wo wzo ru oraz
pierw sze ob ra zy uwiecz nia ją ce opa tów
daw ne go klasz to ru. 

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

Na skra ju Bar głów ki, ja dąc
w stro nę Ra ci bo rza, skrę ca się z dro -
gi kra jo wej w le wo. Kil ka set me trów

da lej tra fia my w in ny świat –
na „Ran cho u Mar ka” czu je się kli -

ma ty Dzi kie go Za cho du. To nie tyl ko
atrak cja do zwie dze nia, ale i miej sce,
gdzie ro sną mi strzy nie jaz dy kon nej
w sty lu we stern.

Po po ko na niu bra my na le wo ma my
staj nię z kil ku na sto ma bok sa mi dla ko -
ni, po dob na jest nie co da lej na prze ciw -
ko. Na pra wo bu dy nek, po wej ściu
do któ re go na tra fia my na ty po we
drzwi do „Sa lo onu”, do brze zna ne
z we ster nów. Za ni mi bar, przy któ rym
sie dzi się na stoł kach w kształ cie koń -
skie go grzbie tu z sio dłem, ko mi nek
i ca ła ma sa dro bia zgów, któ re two rzą
kli mat Dzi kie go Za cho du. Da lej ta ras
i za gro da do ujeż dża nia ko ni. W go -
spo dar stwie są jesz cze dwa psy i bli -
sko 20 ko tów – te snu ją się le ni wie
bądź drze mią gdzie po pad nie, do peł -
nia jąc ob ra zu ran cha, gdzie ży cie pły -

nie z wła ści wym dy stan sem do ota cza -
ją cej je rze czy wi sto ści.

– Ran cho by ło mo im po my słem
na ży cie po odej ściu z ar mii – opo wia da
Ma rek Czer wiń ski, go spo darz te go
miej sca. Jest woj sko wym eme ry tem,
na co zresz tą nic nie wska zu je. Naj mniej
dłu ga kit ka, w któ rą zwią zu je wło sy wy -
sta ją ce spod kow boj skie go ka pe lu sza. 
– To speł nie nie mo ich mło dzień czych
ma rzeń. Za czą łem w 2000 ro ku od czte -
rech ko ni i ka wał ka zie mi, te raz ko ni jest
kil ka na ście. Te re ny wko ło sprzy ja ją dłu -
gim jaz dom w ple ne rze. Mam pen sjo nat
dla ko ni, or ga ni zu ję im pre zy in te gra cyj -
ne dla firm, ale naj bar dziej cie szą mnie
suk ce sy „mo ich” dziew czyn.

Te dziew czy ny to za wod nicz ki tre nu -
ją ce na ran cho jaz dę w sty lu we stern.
Naj więk sze suk ce sy od no si Sa bi na Wi -
de ra, o któ rej pi sa li śmy w po przed nim
wy da niu WPG. Nie daw no zdo by ła ko -
lej ny zło ty me dal, zo sta jąc mi strzy nią
Pol ski na VIII Mi strzo stwach Pol ski Pol -
skiej Li gi We stern i Ro deo we Wro cła -

wiu. W jej śla dy
idzie bar dzo do brze
zapowiadająca się
Pau li na Woj tu lek.
Obie tre nu ją
pod okiem Mar ka
Czer wiń skie go oraz
Zbi gnie wa Sa dow -
skie go – pre ze sa
Fun Clu bu „Ran cha
u Mar ka”. Ko rzy sta -
ją rów nież z kon sul -
ta cji i tre nin gów
cze skie go za wod ni -
ka i tre ne ra Jiřego
Pa cha. 

– Szu ka my spon so rów dla na szych
za wod ni czek – mó wi Zbi gniew Sa -
dow ski. – Każ da po moc jest po żą da na,
na wet w po sta ci kar my dla ko ni. 

Jaz da w sty lu we stern jest jesz cze
u nas sto sun ko wo ma ło zna na. Nie dłu -
go bę dzie oka zja, by zo ba czyć, jak
z ame ry kań skich we ster nów prze nie sio -
no ją na ro dzi my grunt. Od 3 do 6 grud -

nia w ka to wic kim Spodku od by wać się
będzie im pre za ran gi świa to wej – II Ga -
la Jeź dziec ka. W jej ra mach ro ze gra ny
zo sta nie Fi nał Mię dzy na ro do we go Pu -
cha ru Pol ski w Kon ku ren cjach Szyb ko -
ścio wych „Ad re na li na Cup”, pod czas
któ re go za wod ni cy jeź dzić bę dą w sty -
lu we stern. Star to wać w nim bę dzie
rów nież Sa bi na Wi de ra.

(RG)

Trzy ma my kciu ki!

Ma rek  Czer  wiń  sk i  za  pra  s za
do świa ta co un try.

Sa bi na na ko niu Dra gon pod czas za wo dów w kon ku ren -
cji Bar rel Ra ce – sla lom mię dzy becz ka mi. 

W sty lu we stern

Ze spół Klasz tor no -Pa ła co wy w Ru dach sze ro ko otwo rzył swe po dwo je

Per ła po wsta ła z ru in 

NAJ PIĘK NIEJ SZY W RE GIO NIE
W te go rocz nym kon kur sie pro mu ją cym atrak cje tu ry stycz ne „10 pe reł Re -
gio nu”, zor ga ni zo wa nym przez por tal „Pol ski -Dzien ni ka Za chod nie go” –
na sze mia sto. pl – po cy ster ski Ze spół Klasz tor no -Pa ła co wy w Ru dach zdo -
był naj więk szą ilość gło sów spo śród wie lu pięk nych obiek tów w na szym
wo je wódz twie. Gło so wa ło nań po nad 30 tys. in ter nau tów, przy zna jąc ty tuł
„Per ły Re gio nu”. 

Kto pa mię ta znisz czo ne mu ry sprzed kil ku lat, mo że te raz nie
po znać te go obiek tu.

W przy szło ści wy re mon to wa ne zo sta nie oto cze nie klasz to ru – na zdję ciu ks.
Jan Ro siek pre zen tu je pro jek ty je go za go spo da ro wa nia. 
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Dokończenie ze str. 1
Ka pi tu ła, przy zna jąc na gro dę, kie -

ro wa ła się tym, co do ko na li kan dy da ci
dla swej ma łej oj czy zny. Sta ni sław Bo -
gu mił jest za ło ży cie lem klu bu Ho no ro -
wych Daw ców Krwi w Knu ro wie
i przez po nad 18 lat był je go pre ze sem.
W tym okre sie klub ze brał po nad 7 tys.
li trów krwi. Sta ni sław Bo gu mił od dał
bli sko 45 litrów krwi i wciąż jest czyn -
nym krwio daw cą. Zor ga ni zo wał kil ka -
dzie siąt ak cji po bo ru krwi, m.in. dla
ofiar tra ge dii w KWK Ha lem ba, Ha li
Tar go wej w Cho rzo wie czy Aga ty
Mróz. Pod czas po wo dzi w 1997 ro ku
zor ga ni zo wał zbiór kę żyw no ści, odzie -

ży, środ ków czy sto ści i me bli. Dał się
po znać ja ko spraw ny or ga ni za tor
i czło wiek pe łen pa sji i za an ga żo wa -
nia, otwar ty na no we wy zwa nia. Zor -
ga ni zo wał m.in. VI Mi strzo stwa Pol ski
Ho no ro wych Daw ców Krwi w sza -
chach w Knu ro wie w 2002 r., tur nie je
sza cho we dla dzie ci i mło dzie ży.
Współ or ga ni zo wał fi na ły Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy w Knu ro -
wie, na wią zał też współ pra cę z krwio -
daw ca mi z ca łej Pol ski. Z oka zji 10-le -
cia Klu bu za pro jek to wał sztan dar i do -
pro wa dził do prze ka za nia go klu bo wi
im. Flo ria na Oga na w Knu ro wie. 

Za swo ją dzia łal ność otrzy mał Zło -

tą Od zna kę Ho no ro wą za Za słu gi dla
Wo je wódz twa Ślą skie go, ty tuł Ho no -
ro wy Daw ca Krwi Za słu żo ny dla
Zdro wia Na ro du oraz Laur Knu ro wa.
Obec nie jest Pre ze sem Ho no ro wym
knu row skie go klu bu krwio daw ców. 

Lo ka tor sko -Wła sno ścio wa Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa w Knu ro wie
ist nie je od 1959 r. W okre sie swej dzia -
łal no ści wy bu do wa ła 134 bu dyn ki
z 5 713 lo ka la mi miesz kal ny mi, a tak -
że sze reg obiek tów i pa wi lo nów użyt -
ko wych o po wierzch ni prze kra cza ją -
cej 18 tys. m2. Do dzia łal no ści LWSM
na le ży m.in. utrzy my wa nie za so bów
miesz ka nio wych i in fra struk tu ry to wa -
rzy szą cej we wła ści wym, za pew nia ją -

cym kom fort za miesz ki wa nia sta nie. 
Wśród wie lu ini cja tyw LWSM wy -

mie nić moż na m.in. dzia ła nia z za kre -
su ochro ny śro do wi ska – ocie ple nie
bu dyn ków, mo der ni za cja in sta la cji
grzew czych – dzię ki cze mu osią gnię to
efekt eko lo gicz ny (zmniej sze nie emi sji
do at mos fe ry za nie czysz czeń) oraz
efek ty ener ge tycz ne (zmniej sze nie za -
po trze bo wa nia na ener gię ciepl ną). Ini -
cja ty wy te zo sta ły do ce nio ne m.in.
przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach, któ ry przy znał spół -
dziel ni na gro dę „So lid ny Eko Part ner”.
Z ko lei dzia ła nia zwią za ne z uty li za cją
azbe stu i ter mo mo der ni za cją zo sta ły

na gro dzo ne Wiel ką Na gro dą Pre zy -
den ta Izby Bu dow nic twa. Po nad to
LWSM pro wa dzi rów nież dzia łal ność
spo łecz ną, kul tu ral ną, spor to wą i cha -
ry ta tyw ną. Pod sta wą ak tyw no ści kul -
tu ral no -oświa to wej są trzy klu by.
Dzia ła ją w nich ko ła za in te re so wań
i sek cje, któ re sku pia ją wie lu miesz -
kań ców. 

Te go rocz ne na gro dy zo sta ły wrę -
czo ne, ale już moż na skła dać wnio ski
do ty czą ce kan dy da tów do „Be ne Me ri -
tu sa 2010”. Chęt nych od sy ła my na na -
szą stro ną in ter ne to wą www.po wiat gli -
wic ki.pl, gdzie za miesz cza my re gu la -
min na gro dy i wzór wnio sku. 

(RG)

„Daj Bo że, bym mógł umie rać
z rę ka mi znisz czo ny mi przez Mi ło -
sier dzie…” – to mak sy ma przy świe -
ca ją ca Ka mi lia nom, Pol skiej Pro -
win cji Za ko nu Po słu gu ją cych Cho -
rym. Nie ina czej jest w Pil cho wi -
cach, gdzie za kon od 15 lat pro wa dzi
Dom Po mo cy Spo łecz nej prze zna -
czo ny dla nie peł no spraw nych in te -
lek tu al nie chłop ców i męż czyzn.

Miesz ka ich tu 60. Więk szość
w głów nym bu dyn ku, a 9 w po bli skim
dom ku jed no ro dzin nym, gdzie ma ją
du żą sa mo dziel ność. Po zwa la im na to
stan zdro wia, więc sa mi np. sprzą ta ją,
ale opie kę i wy ży wie nie trze ba im za -
pew nić. Obec nie w re mon cie jest sta ry,
za byt ko wy bu dy nek, któ ry wy ma ga

wiel kich na kła dów fi nan so wych. 
– Dzień wszy scy za czy na my od po -

bud ki o godz. 6.20 – opo wia da brat
Bro ni sław Ma lic ki, dy rek tor DPS -u.
– Po to a le cie, oko ło 7.15 jest śnia da -
nie. Trwa po nad go dzi nę, tak by każ dy
mógł spo koj nie zjeść. Po tem są za ję cia
– dla jed nych jest to in dy wi du al ne na -
ucza nie, dla in nych te ra pia bądź re ha -
bi li ta cja, jesz cze in ni ma ją warsz ta ty
w ra mach wła snych za in te re so wań.
Część sa mo dziel nie mo że pójść
na spa cer, nie któ rzy po ma ga ją
przy pro wa dze niu do mu. Od godz. 12
do 14 ma my obiad, a po po łu dniu
znów róż no rod ne za ję cia. Ko la cja koń -
czy się ok. 20, po tem jest czas na to a -
le tę i sen. 

Przez ca ły dzień oso bom z głę bo -
kim upo śle dze niem po ma ga ją we
wszyst kich czyn no ściach pra cow ni cy
ośrod ka, po zo sta li wy ko nu ją je w mia -
rę sa mo dziel nie. 

Ośro dek jest tak wy po sa żo ny, by
miesz kań cy czu li się w nim jak w do -
mu – w po ko jach o pa ste lo wych ścia -
nach są nor mal ne tap cza ny, sza fy i fo -
te le. Wy god ne ko ry ta rze, ja sne i prze -
stron ne ła zien ki. Na pod da szu si łow nia
i su ro wa w swym pięk nie ka pli ca.
Ozda bia ją dro ga krzy żo wa, ufun do -
wa na przed la ty przez Mi cha ła Nie -
szpor ka, Ro ma na No gę i Kle men sa
Bą ka. Msze św. od pra wia ne są tu co -
dzien nie o godz. 6.45, ale miesz kań cy
nie ma ją w nich obo wiąz ku uczest ni -
czyć – to ich wo la. Jest du ża świe tli ca,
w któ rej wła śnie od by wa ją się za ję cia.
Kil ku mło dych męż czyzn ob ra bia
drew nia ne ele men ty, słu żą ce do wy ro -
bu du żych ozdob nych anio łów, któ re
roz pro wa dza wspie ra ją ce ośro dek Sto -
wa rzy sze nie „Otwar ty Dom”.
Przy DPS -ie dzia ła ma łe go spo dar stwo
rol ne – są ko nie, na któ rych pro wa dzo -
ne są za ję cia z hi po te ra pii, ale też kacz -
ki i in ne zwie rzę ta. 

– W tym DPS -ie pa nu je
na praw dę do bra, ro dzin na
at mos fe ra – pod kre śla Bar -
ba ra Ter lec ka -Ku bi cius,
dy rek tor Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach, któ re mu pod -
le ga ośro dek. – Waż ne jest
to, że oj ciec dy rek tor miesz -
ka na miej scu. Miesz kań cy
trak tu ją go jak ko goś z ro dzi -
ny, bo za wsze przy nich jest.
Wie lu mó wi do nie go „ta tuś…

Oprócz dy rek to ra w Pil cho wi cach
jest jesz cze je den Ka mi lia nin – oj ciec
Adam Ste pow ski. Resz tę per so ne lu
sta no wi 37 pra cow ni ków, osób świec -
kich. DPS jest jed nost ką re ali zu ją cą
za da nia z za kre su po mo cy spo łecz nej
zle co ne przez Po wiat Gli wic ki. Je go
za ło ży cie lem jest Za kon Ka mi lia nów

w Tar now skich Gó rach. Miesz kań cy
DPS -u sta no wią część pil cho wic kiej
spo łecz no ści. Od dwóch lat dy rek tor
Ma lic ki wraz z pro bosz czem pa ra fii
w Pil cho wi cach ks. Da riu szem Goł -
kiem or ga ni zu ją fe sty ny in te gra cyj ne,
na któ rych ba wią się wspól nie miesz -
kań cy gmi ny i DPS -u. 

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

O tej zbrod ni przez la ta nie wolno by ło mó -
wić. Ten czas na szczę ście już mi nął i moż na
od dać cześć par ty zan tom i żoł nie rzom za mor -
do wa nym pod Dą brów ką.

W ostat nią so bo tę wrze śnia na po la nie w Ba -
ru cie ko ło Dą brów ki (gmi na Wie lo wieś) od by ła
się uro czy stość upa mięt nia ją ca zbrod nię, do ko -
na ną w tym miej scu przed 63. la ty. We wrze -
śniu 1946 ro ku zgi nę ło tu ok. 200 par ty zan tów
Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go z Pod ha la,
zwa bio nych obiet ni cą wy jaz du na Za chód przez
agen tów UB i NKWD, a tak że żoł nie rzy wra ca -
ją cych z Za cho du. 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 po sta wio ny przez miej sco wą lud -

ność krzyż, pod któ rym co ro ku wła śnie 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.

W te go rocz nej uro czy sto ści
uczest ni czy li m.in. kom ba tan -
ci, har ce rze, żoł nie rze, le śni cy,
ro dzi ny po mor do wa nych, po seł
An drzej Ga ła żew ski i przed -
sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych. Mszę św. od pra wił ks.
ppłk Ste fan Zda sie nia, pro -
boszcz woj sko wej pa ra fii p. w.
św. Bar ba ry w Gli wi cach. –

Zbie ra my się tu co ro ku, by
od dać hołd tym, któ rzy za ce nę
wol no ści po świę ci li swe ży cie
– przy po mniał. Po Eu cha ry stii
wszy scy ze bra ni od śpie wa li
Bo gu ro dzi cę, a na stęp nie od był

się Apel Po le głych. De le ga cje zło ży ły
pod krzy żem upa mięt nia ją cym zbrod nię

wień ce i wią zan ki kwia tów. W skład de le ga cji
Po wia tu Gli wic kie go wcho dzi li prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Ta de usz Ma mok, sta ro -
sta Mi chał Nie szpo rek oraz rad ny Ma riusz
Po lo czek.

Hołd po le głym od da li tak że gó ra le ze Związ -
ku Pod ha lan Zie mi Ży wiec kiej, przy jeż dża jąc
do Ba ru ta ze swym sztan da rem i ni sko po kła nia -
jąc się pod tu tej szym krzy żem. – W tym miej scu
zgi nę ło dwóch wuj ków mo jej żo ny – wspo mi na
Piotr Go lom biew ski z Ci siec. – Fra nek Pa jest -
ka miał 20 lat, a je go brat Mi chał 19, gdy wsie -
dli do po cią gu, któ ry rze ko mo miał ich za wieźć
na Za chód. Po tem słuch po nich za gi nął. Do pie ro
po la tach do wie dzie li śmy się, że za mor do wa no
ich pod Dą brów ką. 

Uro czy stość zor ga ni zo wa na zo sta ła przez
Świa to wy Zwią zek Żoł nie rzy AK Od dział w Gli -
wi cach oraz Gmi nę Wie lo wieś.

(RG)

O Za ko nie Na cze le Pol skiej Pro win cji Za ko nu Po słu gu ją cych Cho rym stoi
pro win cjał oj ciec Ar ka diusz No wak, zna ny ze wspie ra nia osób uza leż nio nych
od nar ko ty ków. Ka mi lia nie są obec ni w Pol sce od 1905 r. Obec nie Za kon pro -
wa dzi szpi tal w Tar now skich Gó rach, DPS -y w Zbro sła wi cach, Pil cho wi cach
i Za brzu, a tak że ośrod ki lecz ni cze, opie kuń cze i re ha bi li ta cyj ne w Hut kach,
Za brzu, Kon stan ci nie, Pia sto wie, Kar cze wie i War sza wie. Za kon ni cy z czer wo -
nym krzy żem na pier si pra cu ją rów nież ja ko ka pe la ni w wie lu pol skich szpi ta -
lach, opie ku ją się tak że cho ry mi i umie ra ją cy mi w do mach pry wat nych. Wie lu
z nich peł ni swą mi sję da le ko po za gra ni ca mi kra ju. Pol ski Za kon Ka mi la niów
li czy ogó łem 80 za kon ni ków. Kan dy da ci do wstą pie nia do Za ko nu przyj mo wa -
ni są w Ta ci szo wie ko ło Gli wic, gdzie znaj du je się No wi cjat OO. Ka mi lia nów. 

Be ne Me ri tus 2009
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Pod czas wspól nych za jęć – jed ni ma lu ją, in ni ro bią wy ci nan ki bądź ukła da ją
puz zle.

Brat dy rek tor Ma lic ki w sta rej czę ści bu dyn ku,
któ ra jest obec nie re mon to wa na. 

Po wo ła ni, by po ma gać cho rym i po trze bu ją cym

Ka mi lia nie w Pil cho wi cach

Ślą ski Ka tyń

Pod Krzyż Pa mię ci i Po jed na nia przy je cha li też gó ra le z oko lic,
skąd po cho dzi li za mor do wa ni par ty zan ci, a tak że człon ko wie
grup re kon struk cji hi sto rycz nej z Opo la i Wro cła wia w mun du -
rach z okre su II woj ny świa to wej. 
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Uro czy sty prze bieg mia ło spo -
tka nie z oka zji Dnia Edu ka cji Na -
ro do wej, zor ga ni zo wa ne w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach 14
paź dzier ni ka. Za pro sze ni na nie zo -
sta li na uczy cie le awan so wa ni
na wyż sze stop nie za wo do we, dy -
rek to rzy szkół i pla có wek oświa to -
wych pro wa dzo nych przez po wiat
oraz oso by wy róż nio ne na gro da mi
sta ro sty.

– Każ dy z nas ma ta kie go na uczy -
cie la, któ ry po zo stał dla nie go wzor -
cem na ca łe ży cie – mó wił pod czas
skła da nia ży czeń i gra tu la cji wi ce sta -
ro sta Sła wo mir Adam czyk. – Ży czę
Pań stwu, by ście by li wła śnie ta ki mi
na uczy cie la mi.

Wie le cie płych słów skie ro wa ła
do za pro szo nych osób wi ce dy rek tor
gli wic kiej de le ga tu ry Ku ra to rium
Oświa ty w Ka to wi cach El wi ra Ba -
rań ska -Szczer ba. Ży cze nia zło ży li
tak że sta ro sta Mi chał Nie szpo rek

oraz Te re sa Bo che nek – prze wod ni -
czą ca Ko mi sji Edu ka cji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. Uro czy stość uświet ni li
swą obec no ścią człon ko wie Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go Wal de mar Do -
mbek i Mar cin Stron czek, a tak że
Mag da le na Bud ny i Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko – se kre tarz oraz skarb nik
Po wia tu Gli wic kie go. 

Pod czas uro czy sto ści na uczy cie -
lom szkół pro wa dzo nych przez Po wiat
Gli wic ki wrę czo ne zo sta ły gra tu la cje
z oka zji uzy ska nia ko lej nych stop ni
awan su za wo do we go. Na uczy cie la mi
kon trak to wy mi zo sta li w tym ro ku:
An na Ła biak, Do ro ta Kuź miń ska,
Ha li na Ta bor, Ma rze na Gri nig -Łu -
pie żo wiec, Ra fał Bor ko wy i Iwo na
Pi lar ska. Stop nie na uczy cie la mia no -
wa ne go otrzy ma li: Agniesz ka Iwań -
ska, An na Kur, Mag da le na Ba stek,
Iwo na Szmit -Zi moń ska, Ka ro li na
Ho rak, Be ata Hu lak, Aga ta Wło dy -
ka, An na Tkocz, An na Bonk, Ka ta -

rzy na Nie wia dom ska, Ar tur Pie tru -
szew ski i Bo gu sław Ha dzik. Naj wyż -
sze stop nie – na uczy cie la dy plo mo wa -
ne go ma ją już na to miast Ka ri na Ja -
now ska, Bar ba ra So bek, Ka ta rzy na
Ży dek, Piotr Ma słoń, Kry sty na
Trzę sic ka, Ur szu la Kur cjusz, Ad -
rian na Wilk, An na Lu dwi czak i Bar -
tosz Kacz mar czyk. Po dzię ko wa nia
i gra tu la cje ode bra ła Re na ta Ko pa nia
z Ro dzin ne go Do mu Dziec ka w Pa -
czy nie.

Za szcze gól ny wkład pra cy sta ro sta
gli wic ki przy znał 4 na gro dy. Ode bra li
je Do ro ta Gu mien ny – dy rek tor Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, El wi ra Der sie wicz – dy -
rek tor Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop -
nic kiej w Py sko wi cach, Ja dwi ga Nan -
dzik – dy rek tor Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach oraz Ewa
Ślo sar czyk -Klof z Po rad ni Pe da go -
gicz no -Psy cho lo gicz nej w Knu ro wie.

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

Z oka zji 10 rocz ni cy po wo ła nia
do ży cia Gim na zjum w Ru dziń cu
dy rek cja, na uczy cie le i pra cow ni cy
zor ga ni zo wa li 3 paź dzier ni ka im -
pre zę, na któ rą za pro szo no głów nie
ab sol wen tów. 

Daw ni ucznio wie mie li oka zję po -
oglą dać swo ją sta rą szko łę, zdję cia
z im prez, kro ni kę, fol de ry z osią gnię -
cia mi, pu cha ry za zwy cię stwa w za wo -
dach spor to wych, ar chi wal ne nu me ry
„Szko la ka” – ga zet ki szkol nej,
a przede wszyst kim pro gram ar ty -
stycz ny przy go to wa ny spe cjal nie
na ich cześć. W tle wy stę pów moż na
by ło obej rzeć pre zen ta cję – wspo -
mnie nie naj waż niej szych wy stę pów,
wy cie czek i in nych szkol nych wy da -
rzeń. Każ dy ab sol went otrzy mał
w pre zen cie płyt kę ze zdję cia mi z 10-
let niej hi sto rii szko ły. 

Uro czy stość swo ją
obec no ścią uświet ni li
prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Ta de usz Ma -
mok i wójt gmi ny Ru dzi -
niec Krzysz tof Ob rzut,
któ ry w prze szło ści przez
po nad 6 lat peł nił funk cję
dy rek to ra gim na zjum.
Przy by li rów nież za stęp -
ca wój ta An drzej Hosz, prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Ber nard Ku kow -
ka, rad ny Aloj zy Ka ra fioł i soł tys Te -
re sa Hel ler. Nie mo gło za brak nąć
daw ne go dy rek to ra – An drze ja Lip ki
i za stęp cy dy rek to ra Gra ży ny Chę ciń -
skiej oraz na uczy cie li i pra cow ni ków,
któ rzy kie dyś zwią za ni by li z ru dzi -
niec ką szko łą. Alek san dra Wi tek,
któ ra od 1 wrze śnia ob ję ła funk cję dy -
rek to ra Ze spo łu Szkół w Ru dziń cu,

z du mą wspo mi na ła o do ko na niach
szko ły: – Jest to dla mnie za szczyt, że
tra fi łam do ta kiej szko ły, któ ra ma
swo je tra dy cje, wspa nia łych ab sol -
wen tów. Jest to bar dzo waż ne miej sce
dla miesz kań ców gmi ny. Dzie cia ki,
przy cho dząc do nas w kla sie pierw szej
gim na zjum, zo sta ją z na mi trzy la ta
i zo sta wia ją po so bie ślad, bar dzo po -
zy tyw ny, mi ły. Je ste śmy dum ni z te go,
że ma my ta kich ab sol wen tów. 

Wraz z roz po czę ciem no we go ro -
ku szkol ne go ru szy ły po wa ka cyj nej
prze rwie za ję cia or ga ni zo wa ne
w ra mach pro jek tu „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”. Od stycz nia roz pocz ną się też
po dob ne za ję cia dla uczniów szkół
przy go to wu ją cych do pra cy, tech ni -
ków i za sad ni czych szkół za wo do -
wych.

Ucznio wie szkół ogól no kształ cą -
cych dzia ła ją cych w ra mach ze spo łów
szkół pod le głych Po wia to wi Gli wic -
kie mu, czy li Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie i Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach (li cea) oraz ze spo łów szkół
spe cjal nych w Knu ro wie i Py sko wi -
cach (szko ły pod sta wo we i gim na zja)
uczest ni czą w do dat ko wych za ję ciach
wy rów naw czych oraz roz wi ja ją cych
za in te re so wa nia, a tak że mo gą ko rzy -
stać z do radz twa pe da go gicz no–psy -
cho lo gicz ne go i za wo do we go. Za ję cia
po za lek cyj ne wzbo ga ca ne są o róż ne
for my ak ty wi zu ją ce – w naj bliż szych
mie sią cach ucznio wie bę dą mie li oka -
zję oglą dać spek ta kle w te atrach Biel -
ska, Gli wic i Kra ko wa, a tak że uczest -
ni czyć w lek cjach te atral nych pro wa -
dzo nych w cho rzow skim Te atrze Roz -
ryw ki, po ja dą do ki na i we zmą udział
w licz nych wy jaz dach edu ka cyj nych.
Ucznio wie knu row skie go li ceum od -
wie dzą Śnież nic ki Park Kra jo bra zo -
wy, uczest ni cząc w ple ne ro wych
warsz ta tach przy rod ni czych, zaś py -
sko wic cy li ce ali ści zwie dzą Wiel ko -
pol skę i Kra ków oraz po ja dą do Oj co -
wa, by wziąć udział w ple ne ro wym
pro gra mie prze ciw dzia ła ją cym uza -
leż nie niom. Dla uczniów knu row skie -
go Ze spo łu Szkół Spe cjal nych za pla -
no wa no m.in. wi zy tę w pla ne ta rium,
a ich ko le dzy z Py sko wic zwie dzą Za -
ko pa ne i wa row nie na Szla ku Or lich
Gniazd. Nie za brak nie rów nież wi zyt
stu dyj nych w za kła dach pra cy. Sto so -
wa ne już od mar ca – czy li od roz po -
czę cia re ali za cji pro jek tu – al ter na -
tyw ne me to dy wspo ma ga nia roz wo ju
uczniów Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie (m. in. bi blio te ra pia, ky -
no te ra pia, ruch roz wi ja ją cy We ro ni ki
Sher bor ne) zo sta ły od paź dzier ni ka
po sze rzo ne o te ra pię me to dą Bio fe ed -
back w opar ciu o sprzęt za ku pio ny
w ra mach te go pro jek tu. Do tych czas
z ofe ro wa nych za jęć sko rzy sta ło po -
nad 600 uczniów, a wła śnie koń czy się
na bór ko lej nych chęt nych. 

„Współ cze sny Mi chał Anioł...” –
na któ re go re ali za cję prze zna czo -
no 1 030 793 zł – po trwa jesz cze przez

ca ły przy szły rok. Tym cza sem
od stycz nia 2010 r. ru szy po dob ny
dwu let ni pro jekt – tym ra zem ad re so -
wa ny do uczniów pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki szkół o pro fi lu
za wo do wym, czy li szkół przy go to wu -
ją cych do pra cy, tech ni ków i za sad ni -
czych szkół za wo do wych. 

W ra mach te go pro jek tu o na zwie
„Sta wiam na roz wój – pod nie sie nie
atrak cyj no ści szkol nic twa za wo do we -
go w Po wie cie Gli wic kim”, re ali zo -
wa ne go ja ko ele ment Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki (Prio ry -
tet IX, Dz. 9.1, Poddz. 9.2 „Pod nie sie -
nie atrak cyj no ści i ja ko ści szkol nic twa
za wo do we go”) rów nież za pla no wa no
za ję cia wy rów naw cze oraz po sze rza -
ją ce wie dzę i roz wi ja ją ce zdol no ści, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem tech no -
lo gii in for ma tycz nych, ję zy ków ob -
cych i przed się bior czo ści, a tak że do -
radz two pe da go gicz no–psy cho lo gicz -
ne i edu ka cyj no -za wo do we, jed nak
więk szy na cisk zo sta nie po ło żo ny
na uzu peł nie nie ofer ty kształ ce nia za -
wo do we go po przez do sto so wa nie jej
do po trzeb ryn ku pra cy. Ucznio wie
szkół spe cjal nych bę dą uczyć się szy -
cia, dzie wiar stwa, go to wa nia, ce ra mi -
ki oraz bu kie ciar stwa i flo ry sty ki,
a mło dzież z tech ni ków i szkół za wo -
do wych – pra wa pra cy, pro gra mo wa -
nia, er go no mii pra cy, ar chi tek tu ry kra -
jo bra zu, a tak że po sze rzy wie dzę z za -
kre su elek tro ni ki i tech no lo gii gór ni -
czej. Za pla no wa no udział w warsz ta -
tach i pik ni kach na uko wych, wi zy ty
stu dyj ne (głów nie w za kła dach pra cy,
ale rów nież na Tar gach Po znań skich,
w Men ni cy Pań stwo wej i na Gieł dzie
Pa pie rów War to ścio wych), spo tka nia
z przed sta wi cie la mi róż nych za wo -
dów, a tak że prak tycz ne for my do sko -
na le nia zna jo mo ści ję zy ków ob cych
(zwie dza nie za byt ków tech ni ki z an -
glo ję zycz nym prze wod ni kiem, udział
w an glo ję zycz nych wy kła dach na Po -
li tech ni ce Ślą skiej). W ra mach pro jek -
tu prze wi dzia no rów nież za kup po mo -
cy dy dak tycz nych.

Udział w oby dwu pro jek tach jest
dla uczniów cał ko wi cie dar mo wy –
na ich re ali za cję Po wiat Gli wic ki po -
zy skał do fi nan so wa nie ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go i ze
środ ków Bu dże tu Pań stwa. Zło żo ny
przez Po wiat Gli wic ki wnio sek kon -
kur so wy do ty czą cy pro jek tu „Sta -
wiam na roz wój...” zo stał za re ko men -
do wa ny do do fi nan so wa nia kwo -
tą 784 473,47 zł, zaś cał ko wi ta war -
tość pro jek tu wy nie sie 899 110 zł.

Ewa Piesz ka

Po wiat po zy skał bli sko dwa mi lio ny zło tych na za -
ję cia do dat ko we dla uczniów

Nie tyl ko Mi chał Anioł
Na uczy ciel skie awan se i na gro dy

Uczest ni cy spo tka nia w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach. 

Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Gliwicach

Anetcie Krzemińskiej
i Jej najbliższym 

wyrazy współczucia w trudnych chwilach żałoby po stracie
Ojca

składają Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie

10 uro dzi ny Gim na zjum w Ru dziń cu



� W sta ro stwie ob -
ra do wa ła Ra da Po -
wia to wa Ślą skiej
Izby Rol ni czej Po -
wia tu Gli wic kie go.
By ło to jed no z jej
czte rech po sie dzeń
w ro ku. Omó wio no
wie le istot nych dla
rol ni ków spraw. Po -
sie dze nie pro wa dził
Ro man Wło darz, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia to wej ŚLR, a sta ro stwo re pre zen to wał Mar cin
Stron czek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.
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Po nad 5,8 to ny śmie ci ze bra li uczest ni cy ak -
cji „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki 2009” 
– ucznio wie szkół pro wa dzo nych przez Po wiat
Gli wic ki oraz miesz kań cy po wia to wych do mów
opie ki spo łecz nej, łącz nie bli sko 900 osób. 

To wiel kie sprzą ta nie od by wa ło się 18 wrze -
śnia na te re nie Knu ro wa, Py sko wic, Kuź ni Nie bo -
row skiej i So śni co wic. Wzię ło w nim udział 200
uczniów z Ze spo łu Szkół im. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, 120 z Ze spo łu Szkół Za wo do wych
Nr 2 w Knu ro wie, 80 z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie, 300 z Ze spo łu Szkół im. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach, 120 z Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach, 40 osób z Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach i 21 z Do -

mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni
Nie bo row skiej. Ucznio wie i miesz kań cy DPS -ów
wy sprzą ta li licz ne te re ny w swych miej sco wo -
ściach.

Wcze śniej prze pro wa dzo ny kon kurs na pro jekt
pla ka tu ak cji „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki 2009”.
Zwy cię żył pla kat wy ko na ny przez Mar ka Mań -
kow skie go, Ada ma Bu jocz ka i Hen ry ka Ma cha
z „Za mecz ku”. Zo stał on wy ko rzy sta ny ja ko wzór
gra ficz ny pla ka tu te go rocz nej ak cji. Uczest ni cy
wiel kie go sprzą ta nia otrzy ma li wor ki, rę ka wi ce
fo lio we oraz płó cien ne. Wzo rem lat ubie głych Za -
rząd Po wia tu Gli wic kie go wspo mógł tak że ak cję
„Sprzą ta nie Świa ta” or ga ni zo wa ną przez Nad le -
śnic two Ru dzi niec i Gim na zjum Pu blicz ne w Ru -

dziń cu.
Środ ki fi nan so we na prze -

pro wa dze nie ak cji – 8 tys. zł
– po cho dzi ły z Po wia to we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej.
W dniu prze pro wa dze nia ak -
cji jej prze bieg ze stro ny Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach nad zo ro wa li Mar cin
Stron czek – czło nek Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go oraz
Ma riusz Dy ka – na czel nik
Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi -
ska, Rol nic twa i Le śnic twa.

(RG)

Wszyst ko o re gio na li zmie
29 paź dzier ni ka na Zam ku w Tosz ku od bę -

dzie się kon fe ren cja „Bi blio te karz i re gio na li sta
– ra zem czy osob no?” zor ga ni zo wa na przez Po -
wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli wi cach.

Kon fe ren cja prze zna czo na jest dla bi blio te ka -
rzy, na uczy cie li i re gio na li stów. Po czą tek
o godz. 8.30, a w pro gra mie m.in. wy stą pie nia:
prof. Ada ma Bar tosz ka z Uni wer sy te tu Ślą skie go,
red. Krzysz to fa Kar wa ta z mie sięcz ni ka „Śląsk”,
Agniesz ki Ko szow skiej z Bi blio te ki Ślą skiej
w Ka to wi cach oraz przed sta wi cie li bi blio tek z Puc -
ka, Ru dy Ślą skiej, So snow ca, Ra dło wa, Cie szy na
i Po li tech ni ki Ślą skiej. Kon fe ren cja współ fi nan so -
wa na jest ze środ ków Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. Bliż sze in for ma cje na stro nie
www.sta ro stwo.gli wi ce.pl/bi blio te ka. (RG)

Ko ło PSD
Gmin ne Ko ło Pol skie go Sto wa rzy sze nia Dia -

be ty ków po wsta ło w Pil cho wi cach. Jest to
pierw sze ta kie ko ło w po wie cie gli wic kim.

Ze bra nie za ło ży ciel skie od by ło się 30 wrze śnia.
Na pre ze sa ko ła wy bra na zo sta ła Bar ba ra Po pluc.
Ko ło wcho dzi w skład Od dzia łu Re jo no we go
w Gli wi cach Pol skie go Sto wa rzy sze nia Dia be ty -
ków, któ ry do tej po ry sku piał oso by z te re nu Gli -
wic, Za brza i By to mia. Z pre zes Bar ba rą Po pluc
moż na kon tak to wać się, dzwo niąc pod nr
tel. 692 091 857. (R)

Krwio daw cy 
dla po trze bu ją cych

Knu row scy krwio daw cy po raz ko lej ny oka -
za li się nie za wod ni.

4 paź dzier ni ka Klub Ho no ro wych Daw ców
Krwi PCK im. dr. Flo ria na Oga na zor ga ni zo wał
ak cję od da wa nia krwi dla gór ni ków po szko do wa -
nych w ko pal ni „Wu jek -Śląsk”. Od by ła się ona
przy pa ra fii p. w. Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej
w Knu ro wie. Krew moż na by ło od da wać przez
pięć go dzin. Zgło si ło się 55 chęt nych, z cze go 34
mo gło od dać te go dnia krew. Ze bra no 15 li trów
i 300 ml te go bez cen ne go pły nu, któ ry prze zna -
czo ny zo stał na prze szcze py dla gór ni ków po -
szko do wa nych pod czas nie daw ne go tra gicz ne go
wy pad ku w ko pal ni „Wu jek -Śląsk”. 

– Ob słu gę ak cji za pew ni ło Re gio nal ne Cen -
trum Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa w Ka to -
wi cach – mó wi Sta ni sław Bo gu mił, ho no ro wy
pre zes klu bu. – Dzię ku ję za po moc przy jej or ga -
ni za cji rów nież ks. pro bosz czo wi Ja no wi Buch -
cie, Urzę do wi Mia sta Knu rów i KWK „Knu rów”.

Kil ka dni wcze śniej knu row scy krwio daw cy
z te go klu bu zor ga ni zo wa li ak cję na rzecz in ne go
po trze bu ją ce go – cięż ko cho re go prof. An drze ja
Szu jec kie go, dłu go let nie go wi ce mi ni stra ochro ny
śro do wi ska i za słu żo ne go le śni ka. Z proś bą o ta -
kie wspar cie zwró cił się do nich Ta de usz Ma -
mok, nad le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec, dzia -
ła jąc w imie niu La sów Pań stwo wych. Człon ko -
wie klu bu ze bra li na ten cel 20 l krwi. (RG)

Wy so kie lo ka ty w kon kur sie „Pięk na wieś
wo je wódz twa ślą skie go” za ję li przed sta wi cie le
z te re nu po wia tu gli wic kie go.

O lau ry moż na by ło ry wa li zo wać w czte rech
ka te go riach. W te go rocz nej edy cji kon kur su wy -
star to wa ły 33 gmi ny. W ka te go rii „Naj pięk niej sza
za gro da wo je wódz twa ślą skie go” I miej sce za ję ło
go spo dar stwo Kry stia na i Kor ne lii Kieł ba sów
z gmi ny To szek. W „Ka te go rii” „Naj lep sze przed -

się wzię cie od no wy wsi” II miej sce przy pa dło cy -
klicz nej im pre zie „Dni hi sto rii Pnio wa”, a III –
kom plek so wi re kre acyj ne mu „Wia ta” w Le bo szo -
wi cach. 

Kon kurs jest or ga ni zo wa ny przez Za rząd Wo je -
wódz twa Ślą skie go. Wrę cze nie na gród od bę dzie
się 9 li sto pa da pod czas Fo rum Soł ty sów w Sa li
Sej mu Ślą skie go w Ka to wi cach. 

(RG)

� Ju bi le usz 50-le cia ob cho dzi ła Lo ka tor sko -
-Wła sno ścio wa Spół dziel nia Miesz ka nio wa
w Knu ro wie. Pod czas im pre zy wrę czo ne zo sta -
ły pa miąt ko we me da le i od zna cze nia. Je den
z me da li przy zna no Sta ro stwu Po wia to we mu
w Gli wi cach – wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam-
czyk ode brał go z rąk pre ze sa Bog da na Li twi na
i prze wod ni czą ce go Ra dy Nad zor czej Zbi gnie -
wa Gał kow skie go.

� No wy rok bi blio te kar ski za in au gu ro wa ła Po -
wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w Gli wi cach.
Prze bie gać on bę dzie pod ha słem „Bi blio te ka
skarb ni cą wie dzy o Po wie cie”. O re gio na li zmie
barw nie opo wia dał Ma rek Szoł ty sek – pi sarz,
wy daw ca, dzien ni karz i hi sto ryk, któ ry m.in.
przy po mniał ślą ską za ba wę z mysz ką, zro bio ną
z chu s tecz ki do no sa!

� We so ło i tłocz no by ło na Okto ber fe ście,
zor ga ni zo wa nym na Ran cho w Pro bosz czo -
wi cach u Kor ne lii i Kry stia na Kieł ba sów.
Go spo dar stwo ob cho dzi 15-le cie, co uczczo -
no od sło nię ciem pa miąt ko wej ta bli cy. Dru -
ga z ta blic w Ran cho po świę co na jest 5-le -
ciu współ pra cy gmi ny To szek z gmi ną Ho -
he nau w Niem czech, a od sło ni li ją sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek, bur mistrz Tosz ka Ja cek
Za rzyc ki i Edu ard Schmid – wójt Ho he nau.

�40 lat skoń czy ło naj ak tyw niej sze w po wie cie
Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Chu do wie. Przez 30
lat pro wa dzi ła je Agniesz ka Rich ter, a te raz z rów -
ną we rwą ro bi to Agniesz ka Cza pel ka. Pa nie przy-
go to wa ły na ju bi le usz świet ny pro gram
ka ba re to wy, któ re go gwiaz dą by ła Mo ni ka Or-
ganiściok. W świę to wa niu to wa rzy szy ła im licz na
rze sza go ści, wśród któ rych by ła m.in. po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał go rza ta Hand-
z lik. 

� Bli sko sto par
s t a r  t o  w a  ł o
w VII Gli wic kich
Spo tka niach Ta -
necz nych, za li cza -
nych do Grand Prix
Pol ski. Im pre zę zor-
ga ni zo wa ło Gli wic -
kie Sto wa rzy sze nie
Ta necz no -Spor to we
SZOK, któ re go pre -
zes Ry szard Ko rab
go rą co za chę ca

miesz kań ców po wia tu do upra wia nia tań ca. Pierw szy krok zro bi ła już tre nu ją ca w tym klu bie mło -
da pa ra To masz Do skocz z Py sko wic i An ge li ka Wa żyń ska, a tak że… se kre tarz Po wia tu Gli wic -
kie go Mag da le na Bud ny, któ ra zwy cięz com za wo dów wrę cza ła na gro dy. 

W FO TO GRA FICZ NYM SKRÓ CIE

Naj pięk niej sze w wo je wódz twie

Po sprzą ta li po wiat

Miesz kań cy DPS „Za me czek” wy sprzą ta li w Knu ro wie ul. Kry wałdz ką
prowadzącą przez las aż do Nie bo ro wic. 
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� W NZOZ Przy chod ni Wie lo spe cja li stycz -
nej nr 1 przy ul. Woj ska Pol skie go w Py sko wi -
cach otwar to od dział Fir my GE ERS, któ ra
zaj mu je się sze ro ko po ję tą pro fi lak ty ką słu -
chu oraz do bo rem apa ra tów słu cho wych
przy po mo cy sprzę tu naj now szej ge ne ra cji.
Ga bi net ob słu gu je miesz kań ców pół noc nej
czę ści po wia tu gli wic kie go oraz po wia tów oś-
cien nych. Moż na tu nie od płat nie zba dać słuch.

Opr.: RG, MFR, SG, SM
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RR OO ZZ RR YY WW KK OO WW YY KK ĄĄ CC II KK
Dzię ku je my za wszyst kie na de sła -

ne od po wie dzi. Po praw ne roz wią za -
nia po przed nie go Roz ryw ko we go Ką -
ci ka wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło
krzy żów ki Grzy bo bra nie, z ko lei
zdję cie przed sta wia ło Pa łac w Przy -
szo wi cach. 

Na gro dy, czy li dwa 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 Ju sty na So bo ta
oraz Je rzy Ma ty ja. Gra tu lu je my!
W ce lu ustalenia 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 53. 

Dziś za mie sza my kolejną krzy żów -
kę oraz zdję cie do roz po zna nia. Przy -
po mi na my, że zo sta ło ono zro bio ne
w na szym po wie cie. Jak za wsze dla
uła twie nia roz wią za nia krzy żów ki po -
le ca my na szą stro nę in ter ne to wą
www.po wiat gli wic ki.pl. Od po wie dzi
pro si my prze sy łać do 6 li sto pa da

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

1. Bu ty na desz czo wą po go dę.
2. Mie siąc, któ re go na zwa po cho dzi od opa da ją cych li ści. 
3. Od zy ska na przez Pol skę 11 li sto pa da 1918 ro ku.
4. Ślą sku na zwa gę stej zu py, po da wa nej ja ko obiad jed no da nio wy.
5. Owoc pra cy pszczół.
6. Za miesz czo ne w Wir tu al nym Biu rze Ob słu gi przez Wy -

dzia ły Sta ro stwa Po wia to we go, w ce lu uła twie nia za ła twie -
nia spra wy przez klien tów Sta ro stwa. 
7. Na zwi sko lau re ata na gro dy „Be ne Me ri tus” 2009 w ka te -
go rii in dy wi du al nej.
8. W her bie gmi ny So śni co wi ce.
9. So łec two w gmi nie Wie lo wieś. 

W sa mym po czont ku łoń ske go wie ku
Knu row mioł piyk no swo ja ap ty ka
Z ke ry pi gu lorz żył dyć czo wie ku
Djo boł go za czoł za roz fest ty kać

Dom chnet przi zam ku ko ścioł po bli -
sku
Tu łor ga ni sta mioł swo ja szko ła
Trza se ku ro wać czyn sto lu dzi skom
Choć som we stra chu sku li djo bo ła

Toż tu plo wa no utro pa ta ko
Gy szeft źle idzie – du sza myn czo no
Czort już se cie szoł – ap ty korz pła koł
I zda ło mu sie że w koń cu sko no

Szczyń ściym nad sa mom ap ty kom
pra wie 
Ślu sor czyk mo dy se po miysz ki woł
W dziyń ni mog my śleć łon ło za ba -
wie
No com na krzip kach cza sa mi gry woł

A że mioł grajf ka rich tig do smy ka
Djo boł pod dźwiy rza je go przi ła zioł
Kar lus skiż te go czyń ści chcioł rzy -
kać
Bies jed nak w koń cu i tu pysk wra -
zioł

Drap ko mu krzi pek smyk w gra ba
do wo
Grif in sz tru myn ta wkło do do dru gi
Dyć recht w tym – wca le sie niy 
wy do wo
Szpon je go wie la zdo sie za du gi

Toż do szraubsz to ka wkło do pa zu ry
Co by ślu sor czyk je ło faj lo woł
Czy mioł ża ło wać djo bel ski sko ry?
Do kryń cioł moc no i niy fol go woł

cdn.
Bro ni sław Wą tro ba

Po da je my spraw dzo ny prze pis
na cia sto, któ re war to zro bić wła śnie
te raz, gdy ja błek jest pod do stat kiem.

Skład ni ki:
– 1 szklan ka mą ki pszen nej, 
– 1/2 szklan ki mą ki krup czat ki, 
– 1/2 szklan ki mą ki ziem nia cza nej, 
– 1 szklan ka cu kru, 
– 25 dag mar ga ry ny, 
– 1/2 szklan ki mle ka, 
– 4 jaj ka, 
– 2 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia, 
– mar ga ry na do blasz ki, 
– tar ta buł ka do po sy pa nia blasz ki, 
– cu kier pu der do po sy pa nia cia sta.
Ma sa jabł ko wa (na wio snę moż na
rów nież do dać ra bar bar) 
– 1 kg ja błek, 
– 1/2 szklan ki cu kru, 
– 2 łyż ki buł ki tar tej, 

– 10 dag ro dzy nek, 
– mie lo ny cy na mon. 

Cia sto: 
Mą ki wy mie szać

z prosz kiem do pie cze nia
i prze siać przez sit ko.

Pod grze wa my mar ga -
ry nę z mle kiem i cu krem
na ma łym ogniu, aż
skład ni ki się roz pusz czą.
Ostu dzić. Do dać jaj ka
i ubić mik se rem na jed no li tą pu szy stą
ma sę.

Stop nio wo do da wać mą kę, ca ły
czas ucie ra jąc. Po ło wę cia sta prze lać
do wy sma ro wa nej i po sy pa nej blasz ki.
Pie cze my w 160 ° oko ło 30-40 min.
Ma sę przy go to wu je my obie ra jąc jabł -
ka, kro imy je, i sta le mie sza jąc roz go -
to wu je my na ma łym ogniu, uwa ża jąc

by się nie przy pa li ły. Gdy ma sa bę dzie
gład ka do da je my cu kier, buł kę tar tą,
ro dzyn ki, goź dzi ki i cy na mon. Na lek -
ko zru mie nio ne cia sto na kła da my ma -
sę jabł ko wą, a na nią wy le wa my po zo -
sta łe cia sto. Wsta wia my do pie kar ni ka
i pie cze my 10-15 min. Zim ne cia sto
po sy pu je my cu krem pu drem. 

(SG)

Mu zy kal ny djo boł ze Knu ro wa 
(cz. 1)

�Co przed sta wia to
zdję cie? �

Sprawdzony przepis

Szar lot ka na la nym cie ście
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W nu me rze lip co wo – sierp nio -
wym Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go przed sta wi li śmy syl wet kę Syl -
wii Si ko ry z Rud na. Dziś pu bli ku je -
my ko lej ne jej wier sze, tym ra zem
do ty ka ją ce pro ble mu od cho dze nia.
Przy zbli ża ją cych się Dniach –
Wszyst kich Świę tych i Za dusz nym
utwo ry te wpi su ją się w li sto pa do wy
na strój za du my…

Do daj my, że po et ka od by wa bar -
dzo licz ne spo tka nia li te rac kie nie
tyl ko w Gli wi cach i na te re nie po -
wia tu gli wic kie go, ale za uwa żo na
zo sta ła rów nież m.in. w Ra ci bo rzu
i Płoc ku. W Płoc ku od krył ją
Krzysz tof Bień kow ski, re dak tor
na czel ny Pi sma Li te rac kie go
„Znaj”. Po et ka ze bra ła ma te riał
na to mik po etyc ki wraz z opi nią
kry ty ków li te rac kich i szu ka po mo -
cy me ce na sów, by zre ali zo wać ma -
rze nia o wy da niu swo ich wier szy.

(MFR)

A więc po to 

A więc po to
osią ga się wszyst ko 
że by zo sta wić sza fę pę ka tą koł drę 
po dusz kę plu szo we go mi sia ko ni ka 
na bie gu nach dla wnu ka łó żecz ko 
na stry chu nie do koń czo ną mo dli twę 
przy jaźń a na wet mi łość 

Jesz cze wczo raj 

Jesz cze wczo raj mia łam 
go ni twę my śli i gło wę wiel ką 
jak ba lon dzi siaj pu sta stud nia 
mo gę na bok spo koj nie odło żyć 
swo je cia ło milk nę więc i na słu chu ję  
ci szy no cy nic nie za głu sza czy 
ode zwie się Bóg to co się sta ło 
sta ło się raz na za wsze ze mnie 
sło wa wy do być nie spo sób 

 Okienko z poezją

Syl wia Si ko ra

Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
„Spi chlerz Gór ne go Ślą ska” za -
pra sza wszyst kich mi ło śni ków
kuch ni ślą skiej na uro czy sty fi nał
kon kur su „Da nie Ro ku Spi chle -
rza 2009”.

Im pre za od bę dzie się 23 paź dzier -
ni ka w „Karcz mie u Ka ro la” w Rud -
nie (gm. Ru dzi niec). Start

godz. 17.00. Fi na li ści kon kur su za -
pre zen tu ją swe po tra wy, a za nim na -
stą pi ogło sze nie wy ni ków i wrę cze -
nie na gród, moż na bę dzie obej rzeć
po kaz ku li nar ny Re mi giu sza Rącz ki,
zna ne go z Te le wi zji Si le sia, któ ry
wy ko na po pi so wą ślą ską po tra wę.
Wstęp wol ny. 

(RG)

Spi chle rzo we go to wa nie


