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To bar dzo wy cze ki wa na in we sty -
cja. Nie tyl ko kie row cy z nie cier pli -
wo ścią wy glą da ją za koń cze nia prac
na bu do wie au to stra dy A1 na na -
szym te re nie. 

Nie daw no sa mo rzą dow cy z wo je -
wódz twa ślą skie go mie li oka zję, by
przyj rzeć się po stę po wi prac oraz za -
po znać się z pla na mi ukoń cze nia bu -
do wy naj bliŜ sze go nam od cin ka „je -
dyn ki”. 27 paź dzier ni ka na za pro sze -
nie wo je wo dy ślą skie go Zyg mun ta
Łu kasz czy ka oraz dy rek to ra Ge ne ral -
nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad (GDD KiA) w Ka to wi cach
Krzysz to fa Ra ja bra li udział w spo -
tka niu, po świę co nym bu do wie au to -
stra dy A1 na na szym te re nie.

Spo tka nie roz po czę ło się w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim. Oma wia no kwe stie
bu do wy au to stra dy od gra ni cy z Cze -
cha mi do wę zła So śni ca. Oprócz za -
pre zen to wa nia pla nów do ty czą cych
bu do wy, dla uczest ni ków zor ga ni zo -
wa no prze jazd po wsta ją cą tra są. 

Sa mo rzą dow ców, po dob nie jak
miesz kań ców po wia tu gli wic kie go,
naj bar dziej in te re su je to, kie dy zo sta -
nie otwar ty od ci nek So śni ca -Bełk
(dłu gość 15,4 km), a w szcze gól no ści
wę zeł So śni ca, któ ry obec nie po wo du -
je znacz ne za kłó ce nia w ko mu ni ka cji. 

– Uzy ska li śmy za pew nie nie, Ŝe od -
ci nek ten bę dzie do stęp ny dla kie row -
ców jesz cze w tym ro ku – mó wi
uczest ni czą cy w spo tka niu sta ro sta gli -

wic ki Mi chał Nie szpo rek. – Jest on
juŜ w za sa dzie go to wy, po zo sta je ko -
sme ty ka. Naj wię cej pra cy wy ma ga te -
raz wę zeł So śni ca, ale dro go wcy
stwier dzi li, Ŝe o ile zi ma nie za ata ku je,
ukoń czą pra ce w tym ro ku. 

Od gra ni cy z Cze cha mi po wę zeł
w So śni cy au to stra da ma dłu -
gość 47,8 km. Ta część A1 po dzie lo na
jest na kil ka od cin ków. Wy ko naw cą li -
czą ce go 18 km od cin ka Świer kla ny –
Go rzycz ki jest kon sor cjum Al pi nie.

Ter min zre ali zo wa nia tej czę ści in we -
sty cji okre ślo no na sier pień 2010 r.
Pra ce po stę pu ją, ale nie bra ku je scep -
ty ków wąt pią cych w zmiesz cze nie się
w tej da cie. Ko lej ny, 14-ki lo me tro wy
od ci nek Bełk -Świer kla ny wy ko nu je
Stra bag i He ilit Wer ner. GDD KiA za -
kła da, Ŝe zo sta nie od da ny do uŜyt ku

za rok. Naj bar dziej za awan so wa ne są
pra ce na od cin ku Bełk – So śni ca. Ich
wy ko naw cą jest grec ka fir ma J&P
Avax. Tra sa do So śni cy jest juŜ w za -
sa dzie go to wa, ale jej udo stęp nie nie
kie row com uza leŜ nio ne jest od ukoń -
cze nia wę zła w So śni cy. 

(SG, RG)

Trud gór ni ka stał się jed nym z sym bo li 
na szej ma łej oj czy zny, 

nie zmien nie od po ko leń wzbu dza jąc sza cu nek i po dziw 
dla cięŜ kiej i peł nej nie bez pie czeństw pra cy. 

Z oka zji Bar bór ki skła da my 
ser decz ne Ŝy cze nia wszyst kim 

Gór ni kom i ich Ro dzi nom.
śy czy my Wam, aby te go rocz na „Bar bór ka” 

ob cho dzo na by ła w na stro ju 
ra do ści i wia ry w po myśl ność gór nic twa. 

śy czy my do bre go zdro wia,
po myśl no ści za wo do wej i oso bi stej, 
sa tys fak cji z pra cy – wy ko ny wa nej 

w god nych i bez piecz nych wa run kach 
oraz za wsze szczę śli wych po wro tów z szych ty.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 
Ta de usz Ma mok wraz z Rad ny mi,

w imie niu Za rzą du Po wia tu
Sta ro sta Gli wic ki Mi chał Nie szpo rek 

Wiel kie świę to re gio nal nej kuch -
ni zor ga ni zo wa ła w Rud nie Lo kal na
Gru pa Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne -
go Ślą ska”. Był to fi nał kon kur su
„Da nie Ro ku Spi chle rza 2009”,
na któ rym moŜ na by ło po sma ko -
wać, jak się go tu je, sma Ŝy i pie cze
na Ślą sku. 

Im pre za od by ła się 23 paź dzier ni ka
w „Karcz mie u Ka ro la”. Wy ło nie ni
wcze śniej fi na li ści kon kur su za pre zen -
to wa li na niej swe po tra wy, a za nim
na stą pi ło ogło sze nie wy ni ków i wrę -
cze nie na gród, moŜ na by ło obej rzeć
po kaz ku li nar ny w wy ko na niu zna ne -
go z Te le wi zji Si le sia Re mi giu sza
Rącz ki, któ ry wy ko nał po pi so we ślą -
skie da nie – ro la dy, klu ski i mo drą ka -
pu stę. Te tra dy cyj ne po tra wy nie co
zmo dy fi ko wał. Ro la dy ro bił ze scha -
bu, na dzie wa jąc je jaj ka mi na twar do,

tak Ŝe za mie ni ły się w ku kuł cze gniaz -
da. Do cia sta na bia łe klu ski do dał po -
sie ka ny ko pe rek i for mo wał je
w kształ cie ko py tek. Na to miast smak
czer wo nej go to wa nej ka pu sty wzbo ga -
cił dŜe mem z czar nej po rzecz ki, dzię ki

cze mu uzy ska ła ona nie po wta rzal ny
aro mat. Do kład nie przy tym opo wia -
dał, jak je przy rzą dza, po słu gu jąc się
przy tym pięk ną ślą ską gwa rą. Sma ko -
wa ło wy bor nie! 

Dokończenie na str. 5

Kie dy po je dzie my au to stra dą A1?

Wo je wo dę Zyg mun ta Łu kasz czy ka
pod czas spo tka nia na te re nie bu do wy
au to stra dy szczel nie oto czy li przed sta -
wi cie le me diów. 

Spi chle rzo we go to wa nie

Pokaz Remigiusza Rączki cieszył się duŜym zainteresowaniem uczestników
konkursu.
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Czter dzie sta w tej ka den cji se sja Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go mia ła cha rak ter wy jaz do wy. Zor -
ga ni zo wa na zo sta ła 29 paź dzier ni ka w sa li
peterswaldskiej na zam ku w Tosz ku.

Se sje wy jaz do we od by wa ją się co ja kiś czas
w gmi nach Po wia tu Gli wic kie go w ce lu po głę bie -
nia współ pra cy po mię dzy na szą Ra dą a sa mo rzą -
da mi lo kal ny mi. Na po cząt ku ob rad mia łem przy -
jem ność po wi tać Ma rię No wak -Ko wal ską – za -
stęp cę bur mi strza Tosz ka, któ rą po pro si łem o wy -
po wiedź na te mat tej gmi ny. Pa ni bur mistrz przed -
sta wi ła ją w ory gi nal ny spo sób, mó wiąc o zna -
nych po sta ciach, któ re roz sła wia ją nasz re gion,
a po cho dzą z Tosz ka bądź by ły z nim w ja kiś in ny
spo sób bli sko zwią za ne. Oka zu je się, Ŝe osób ta -
kich – za rów no w cza sach daw nych, jak i tych
nam bliŜ szych – by ło i jest bar dzo du Ŝo. Są to
m.in. ry ce rze, na ukow cy, po eci, li te ra ci, hi sto ry cy
oraz le ka rze. O wie lu się nie pa mię ta, dla te go
ostat ni mi la ty tak gmi na, jak i lo kal ni spo łecz ni cy
do kła da ją sta rań, by to zmie nić. I tak np. na zam -

ku w Tosz ku wmu ro wa na zo sta ła ta bli ca po świę -
co na pa mię ci Jo se pha von Eichen dorf fa – zna ne -
go po ety nie miec kie go ro man ty zmu, a w tym ro -
ku zor ga ni zo wa na zo sta ła po raz pierw szy In te -
gra cyj na Spar ta kia da im. dr. Lu dwi ka Gut t man na
– le ka rza uzna wa ne go za oj ca igrzysk pa ra olim -
pij skich.

Po tym wstę pie roz po czę ła się wła ści wa część
ob rad. Przed sta wi łem w niej in for ma cję o ana li zie
oświad czeń ma jąt ko wych rad nych w 2009 ro ku,

na to miast sta ro sta Mi chał Nie szpo rek – ta ką sa -
mą in for ma cję do ty czą cą człon ków Za rzą du oraz
pra cow ni ków Sta ro stwa. Na stęp nie rad ni zło Ŝy li
swe in ter pe la cje, wnio ski, za py ta nia i po stu la ty.
Do ty czy ły one m.in. in we sty cji dro go wych, bu -
dyn ku by łe go ko mi sa ria tu po li cji w Knu ro wie,
szpi ta la w tym mie ście, sta nu bez pie czeń stwa
oraz par kin gu przy sta ro stwie. Po kil ku in nych,
tra dy cyj nych punk tach po rząd ku se sji, rad ni za po -
zna li się z in for ma cją o sta nie zdro wia lud no ści
po wia tu w 2007 r., przed sta wio ną przez Gra Ŝy nę
Kuklę -śy tek z Wy dzia łu Zdro wia i Po mo cy Spo -
łecz nej sta ro stwa. Na to miast in for ma cję o sta nie
re ali za cji za dań oświa to wych za rok szkol -
ny 2008/2009 przy bli Ŝy ła rad nym Anet ta Krze -
miń ska, na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry,
Spor tu i Spraw Spo łecz nych. Przed sta wio ne rów -
nieŜ zo sta ło spra woz da nie z re ali za cji Pla nu Go -
spo dar ki Od pa da mi dla Po wia tu Gli wic kie go
za la ta 2007-2008 – po wstę pie Mar ci na Stroncz -
ka, człon ka Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, in for -
ma cje na ten te mat prze ka zał rad nym Ma riusz
Dy ka, na czel nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska,

Rol nic twa i Le śnic twa.
Na se sję skie ro wa nych by ło 8 pro jek tów

uchwał. Wszyst kie przy ję te zo sta ły jed no -
gło śnie bądź du Ŝą prze wa gą gło sów. Pierw -
sza z nich do ty czy po wo ła nia no wej rad nej
– Ur szu li Gmy rek w skład Ko mi sji Edu ka -
cji. Dru ga mó wi o na wią za niu współ pra cy
po mię dzy nie miec kim Po wia tem Calw
a Po wia tem Gli wic kim – po pod pi sa niu sto -
sow ne go po ro zu mie nia, co pla no wa ne jest
na gru dzień br., bę dzie to nasz czwar ty po -
wiat part ner ski. Ko lej ne uchwa ły za twier -
dzi ły zmia ny w sta tu tach dwóch jed no stek
po wia tu: DPS -u „Osto ja” w So śni co wi cach

oraz Za rzą du Dróg Po wia to wych. Rad ni do ko na li
tak Ŝe zmian w bu dŜe cie po wia tu na br. Treść
wszyst kich uchwał za miesz czo na jest 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”. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od bę -
dzie się 26 li sto pa da o godz. 15.00 w sa li se syj nej
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. 

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: Od ja kie -
goś cza su w kra ju gło -
śno jest o tym, Ŝe część
sa mo rzą dów lo kal nych
nie jest w sta nie do pro -
wa dzić swych do mów
po mo cy spo łecz nej
do ta kie go sta nu, by
speł nia ły stan dar dy,
któ re za czną obo wią zy -
wać wraz z koń cem przy szłe go ro ku.
Tym sa mym ośrod kom tym gro zi za -
mknię cie, a ich miesz kań ców cze ka nie -
pew ny los. 

Mi chał Nie szpo rek: Nas to na szczę ście
nie do ty czy. Po wiat Gli wic ki jest or ga nem
pro wa dzą cym dwa do my po mo cy spo łecz -
nej – „Ostoję” w So śni co wi cach oraz „Za -
me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej. JuŜ kil ka
lat te mu, przy wspar ciu fi nan so wym Ślą -
skie go Urzę du Wo je wódz kie go, roz po czę li -
śmy mi lio no we in we sty cje ma ją ce na ce lu
ta ką mo der ni za cję DPS -ów, aby spro sta ły
wy mo gom wcho dzą cym w Ŝy cie 1 stycz -
nia 2011 ro ku. Nie by ło to ła twe, bo wiem
oby dwa do my miesz czą się w sta rych, za -
byt ko wych obiek tach. A przy szłe, obo wią -
zu ją ce stan dar dy mó wią szcze gó ło wo m.in.
o wiel ko ści po koi, ilo ści osób w nich miesz -
ka ją cych, sze ro ko ści ko ry ta rzy, wa run kach
ja kie mu si speł niać za ple cze sa ni tar ne i ga -
stro no micz ne. 

WPG: „Osto ja” ma juŜ ten pro ces do sto -
so waw czy za so bą…

MN: Tak, la tem te go ro ku 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 te go
DPS -u, co jest rów no znacz ne z uzna niem, iŜ
speł nia on wszel kie te wy mo gi. W „Ostoi”
nie tyl ko wy ko na ne zo sta ły wszyst kie wy ma -
ga ne re mon ty, ale teŜ zmniej szyć trze ba by ło
licz bę miesz ka nek. Po przed nio by ło ich 151,

a obec nie jest 124. Po zo -
sta łe 27 miesz kan ki
prze nie sio ne zo sta ły
do Ośrod ka Mat ka Bo Ŝa
Uzdro wie nie Cho rych –
Śro do wi sko we go Do mu
Sa mo po mo cy w Knu ro -
wie, któ ry prze jął nad ni -
mi opie kę. 

WPG: W „Za mecz -
ku” na to miast re mon ty

jesz cze trwa ją.
MN: Tu pro ces do sto so waw czy za koń czy

się w po ło wie przy szłe go ro ku i wte dy juŜ
oba na sze DPS -y bę dą w peł ni speł niać
wszel kie wy ma ga ne stan dar dy. Trze ba teŜ
wspo mnieć, Ŝe skła da ją się na to nie tyl ko
wy mo gi lo ka lo we, ale i wa run ki okre śla ją ce,
w ja ki spo sób ma być spra wo wa na opie ka
nad miesz kań ca mi tych ośrod ków, mó wią ce
szcze gó ło wo m.in. o wy Ŝy wie niu, re ha bi li ta -
cji, te ra pii, za ję ciach warsz ta to wych itp. By
wszyst kie te stan dar dy speł nić, ko niecz ne
jest du Ŝe za an ga Ŝo wa nie ze stro ny pra cow ni -
ków DPS -ów, za któ re chciał bym im bar dzo
po dzię ko wać.

WPG: „Osto ja” i „Za me czek” są więc
juŜ – uŜy wa jąc spor to we go ter mi nu –
na pro stej. 

MN: Tak, mo gą juŜ śmia ło pa trzeć
w przy szłość, po dob nie jak od po wia da ją cy
za nie sa mo rząd po wia to wy. Tym bar dziej,
Ŝe speł nie nie obo wią zu ją cych wy mo gów
wią Ŝe się z no wym, ko rzyst niej szym dla bu -
dŜe tu po wia tu spo so bem fi nan so wa nia kosz -
tów po by tu miesz kań ców w DPS -ie. Nie bę -
dzie my juŜ mu sie li do pła cać do kaŜ dej no wo
przy ję tej oso by, a za osz czę dzo ne w ten spo -
sób pie nią dze przy da dzą się na in ne po trze -
by, któ rych nie bra ku je w na pię tym bu dŜe cie
po wia tu.

WPG: Dzię ku ję za roz mo wę.
Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek 

DPS-y na prostej
Roz mo wa ze sta ro stą gli wic kim MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM

Tym ra zem rad ni zebrali się na zam ku w Tosz ku. 

Współ pra ca z or ga ni za cja mi po -
za rzą do wy mi by ła wio dą cym te ma -
tem paź dzier ni ko we go po sie dze nia
Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Roz -
wo ju i Pro mo cji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go. 

Ko mi sja juŜ wcze śniej zaj mo wa ła się
tym za gad nie niem, ana li zu jąc pierw szą
część spra woz da nia przy go to wa ne go
przez Anet tę Krzemińską, na czel nicz kę
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych sta ro stwa. Na to -
miast na po sie dze niu, któ re od by ło się 22
paź dzier ni ka, ana li zie pod da na zo sta ła
dru ga część spra woz da nia. Naj waŜ niej -
sze in for ma cje na ten te mat przed sta wi ła
Do mi ni ka Ja ro szyń ska -Pi skorz, kie ru -
ją ca Po wia to wym Cen trum Or ga ni za cji
Po za rzą do wych (PCOP), któ re dzia ła
w ra mach te go wy dzia łu.

PCOP po wsta ło w mar cu 2005 r.
w ce lu wspie ra nia sze ro ko po ję te go

roz wo ju spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go na te re nie po wia tu. Ma za za da nie
ak ty wi zo wa nie dzia łań or ga ni za cji
po za rzą do wych – w je go ra mach

udzie la ne są kon sul ta cje do ty czą ce
m.in. po zy ski wa nia fun du szy i róŜ -
nych aspek tów funk cjo no wa nia or ga -
ni za cji. 

Co ro ku Za rząd Po wia tu Gli wic kie -
go ogła sza kon kur sy ofert dla or ga ni -
za cji po za rzą do wych na re ali za cję za -
dań pu blicz nych. Za da nia te do ty czą
w róŜ nych la tach róŜ nych prio ry te tów,
ta kich np. jak: kul tu ra i ochro na dzie -
dzic twa na ro do we go; kul tu ra fi zycz na
i sport; bez pie czeń stwo pu blicz ne
i ochro na prze ciw po Ŝa ro wa; ochro na
śro do wi ska. Na kon kur sy te z ro ku
na rok przy zna wa ne są co raz więk sze
kwo ty, o któ re ubie gać się mo gą or ga -
ni za cje po za rzą do we. W 2006 r. by ło
to 34,7 tys. zł, w 2007 r. – 50 tys. zł,
w 2008 r. – 66,1 tys. zł, a w 2009 r. –
93 tys. zł. 

– Współ pra ca z or ga ni za cja mi po -
za rzą do wy mi ukła da się bar dzo do brze
– mó wi Do mi ni ka Ja ro szyń ska -Pi -
skorz. – Ma my z ni mi sta ły kon takt
i słu Ŝy my im w ra zie po trze by wszel ką
moŜ li wą po mo cą.

Nie oby wa się jed nak bez pro ble -
mów. Je den z nich wią Ŝe się z ko niecz -
no ścią ak tu ali za cji li sty or ga ni za cji. 
– Gdy któ raś z nich juŜ nie dzia ła, trze -
ba prze pro wa dzić po stę po wa nie li kwi -
da cyj ne – in for mu je sze fo wa PCOP -u.

– Kosz ty są do we z tym zwią za ne wy no -
szą 300 zł i naj czę ściej my mu si my je
po kry wać. Dru gim pro ble mem jest roz -
li cza nie do ta cji, przy zna wa nych w ra -
mach kon kur sów ofert dla or ga ni za cji
po za rzą do wych na re ali za cję za dań pu -
blicz nych. Choć sta ra my się mak sy mal -
nie upro ścić zwią za ną z tym pro ce du rę,
wciąŜ część or ga ni za cji ma z tym kło -
po ty. 

Jak stwier dził Ma rian Sa dec ki, je -
den z człon ków ko mi sji, wy ni ka to
z te go, Ŝe więk szość osób z or ga ni za cji
po za rzą do wych nie ma na co dzień
do czy nie nia z pro fe sjo nal ną ad mi ni -
stra cją i jej wy mo ga mi. W ra mach
kon kur sów roz dy spo no wy wa ne są pie -
nią dze pu blicz ne, a co za tym idzie –
wy ma ga ją one przy wy da wa niu za cho -
wa nia wszel kich zwią za nych z tym
pro ce dur. 

W li sto pa dzie te mat współ pra cy
Za rzą du Po wia tu z or ga ni za cja mi po -
za rzą do wy mi bę dzie oma wia ny przez
ko lej ne Ko mi sje Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go – Ko mi sję Fi nan sów, Ko mi -
sję Go spo dar ki oraz Ko mi sję Edu ka -
cji. (RG)

Wszyst ko o współ pra cy 
z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi

Ko mi sja ob ra do wa ła pod kie run kiem jej prze wod ni czą ce go An drze ja Kur ka
(trze ci z pra wej). 

WIE ŚCI Z SE SJI
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91 lat te mu, po 123 la tach nie wo -
li, Pol ska od zy ska ła nie pod le głość.
W ca łym kra ju 11 Li sto pa da od by -
wa ły się z tej oka zji licz ne uro czy sto -
ści pa trio tycz ne. Po wiat Gli wic ki
obchodził to świę to ra zem z Mia stem
Gli wi ce. 

Ob cho dy świę ta na ro do we go roz -
po czę ła Msza św. w in ten cji Oj czy zny,
od pra wio na przez bi sku pa po moc ni -
cze go Die ce zji Gli wic kiej Ge rar da
Ku sza w ko ście le ka te dral nym p. w.
Świę tych Apo sto łów Pio tra i Paw ła.
WzdłuŜ pre zbi te rium z jed nej stro ny
usta wi ła się kom pa nia ho no ro wa woj -
ska, a z dru giej licz ne pocz ty sztan da -
ro we (w tym po czet Po wia tu Gli wic -
kie go) oraz har ce rze. O zna cze niu

Świę ta Nie pod le gło ści mó wił na wstę -
pie Ta de usz Ma mok, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ry na -
stęp nie wspól nie z pre zy den tem Gli -
wic Zyg mun tem Fran kie wi czem zło -
Ŝył na rę ce bi sku pa kwia ty. W Mszę
św. włą czy li się przed sta wi cie le sa mo -
rzą dów. Ma rek Pszo nak, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w Gli wi cach od -
czy tał wraz Ta de uszem Ma mo kiem
Sło wo Bo Ŝe, na to miast Mag da le na
Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go
oraz An drzej Ka ra siń ski, se kre tarz
Mia sta Gli wi ce – Mo dli twy Wier nych.
W swym ka za niu bi skup Ge rard Kusz
przy to czył sło wa Igna ce go Kra sic kie -
go: „Świę ta mi ło ści ko cha nej Oj czy -
zny, czu ją cię tyl ko umy sły po czci -

we!”. – Wła śnie o ta kie umy sły mó dl -
my się dziś, aby ich ni gdy nie za bra -
kło – wzy wał wier nych bi skup. – Pa -
mię taj my teŜ, by ni gdy nie za wieść
Bo ga i nie za wieść Oj czy zny.

Po mszy uczest ni cy uro czy sto ści
wy ru szy li w stro nę Pla cu Mar szał ka
Pił sud skie go, gdzie od by ła się pa trio -
tycz na ma ni fe sta cja miesz kań ców.
śoł nie rze zło Ŝy li mel du nek woj sko wy
i wcią gnę li na maszt fla gę na ro do wą.
Po hym nie pań stwo wym do wód ca od -
czy tał Apel Po le głych, któ ry za koń -
czy ła sal wa z bro ni pal nej. Na ko niec
licz ni re pre zen tan ci or ga ni za cji spo -
łecz nych i władz sa mo rzą do wych zło -
Ŝy li pod po mni kiem wień ce i wią zan ki
kwia tów. Po dob ne uro czy sto ści od by ły
się rów nieŜ w mia stach i gmi nach Po -
wia tu Gli wic kie go. (RG)

Ta spra wa od dłuŜ sze go cza su
bu dzi zde ner wo wa nie miesz kań ców
Knu ro wa. Na paź dzier ni ko wej se sji
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ewa
Jur czy ga, rad na z te go mia sta zło Ŝy -
ła in ter pe la cję do ty czą cą nisz cze ją -
ce go bu dyn ku po by łym ko mi sa ria -
cie w Knu ro wie.

Pi sze w niej: „(…) pro szę o udzie -
le nie wy czer pu ją cej in for ma cji do ty -
czą cej bu dyn ku po by łym ko mi sa ria -
cie po li cji w Knu ro wie. Bu dy nek zo -
stał opusz czo ny w lip cu 2007 ro ku
w sta nie umoŜ li wia ją cym prze pro wa -

dze nie re mon tu i prze zna cze nie bu -
dyn ku na rzecz miesz kań ców Knu ro -
wa. Od te go cza su jed nak ule gał i ule -
ga sta łej de wa sta cji. W chwi li obec nej
jest to ru ina stwa rza ją ca za gro Ŝe nie.
Miesz kań cy Knu ro wa otrzy mu ją bar -
dzo róŜ ne in for ma cje do ty czą ce pod -
mio tu, któ ry jest wła ści cie lem, bądź
za rząd cą bu dyn ku, a tym sa mym pod -
mio tu od po wie dzial ne go za obec ny
stan bu dyn ku. Bar dzo pro szę o wy ja -
śnie nie po wyŜ sze go pro ble mu i prze -
ka za nie in for ma cji do wia do mo ści
miesz kań ców Knu ro wa po przez opu -
bli ko wa nie jej w lo kal nej pra sie.”

Obok za miesz cza my od po wiedź
na tę in ter pe la cję, udzie lo ną rad nej
10 listopada przez Za rząd Po wia tu
Gli wic kie go. 

„Za rząd Po wia tu Gli wic kie go in -
for mu je, Ŝe Sta ro sta Gli wic ki dzia -
ła jąc w imie niu Skar bu Pań stwa,
wy dał 30 stycz nia 2009 r. de cy zję
o wy ga śnię ciu trwa łe go za rzą du
usta no wio ne go na rzecz Ko men dy
Miej skiej Po li cji w Gli wi cach. Pro -
to ko łem z dnia 3 mar ca 2009 r.
przed mio to wa nie ru cho mość prze ję -
ta zo sta ła do za so bu nie ru cho mo ści
Skar bu Pań stwa, a na stęp nie, zgod -
nie z wcze śniej szy mi usta le nia mi,
umo wą uŜy cze nia za war tą w dniu 9
mar ca 2009 r. i pro to ko łem zdaw -

czo -od bior czym z dnia
9 mar ca 2009 r. prze ka za na gmi nie
Knu rów do bez płat ne go uŜy wa nia
z prze zna cze niem na re ali za cję za -
dań Gmi ny z za kre su gmin ne go bu -
dow nic twa miesz kal ne go. Zgod nie
z § 2 pkt. 3 umo wy uŜy cze nia,
Gmi na Knu rów zo bo wią za na zo -
sta ła do wy ko na nia nie zbęd nych
prac w ce lu za bez pie cze nia
przed uszko dze niem i znisz cze -
niem bu dyn ku usy tu owa ne go
na uŜy czo nej nie ru cho mo ści.
Przed mio to wa nie ru cho mość prze -
ka za na zo sta ła w uŜy cze nie do cza -
su jej prze ję cia przez Gmi nę na wła -
sność w dro dze ko mu na li za cji, nie
dłu Ŝej jed nak niŜ
do dnia 31.12.2010 r.”. 

„(NIE)PEŁ NO SRAW NI Edu ka cja -Pra ca -Per spek ty -
wy” to ty tuł mię dzy na ro do wej kon fe ren cji, któ ra od bę -
dzie się 7 grud nia w au li Gli wic kiej WyŜ szej Szko ły
Przed się bior czo ści w Gli wi cach (ul. Bojkowska 37).
Początek o godz. 9.00. 

Kon fe ren cja po świę co na jest moŜ li wo ściom edu ka cyj -
nym, stwo rzo nym dla osób nie peł no spraw nych z te re nu Gli -
wic i po wia tu gli wic kie go, a tak Ŝe ich per spek ty wom za wo -
do wym na ryn ku pra cy. Szer sze aspek ty te go za gad nie nia
omó wią po seł Ma rek Plu ra oraz mi ni ster ElŜ bie ta Ra dzi -
szew ska, peł no moc nik Rzą du ds. rów ne go trak to wa nia. 

Ja ko pre le gen ci wy stą pią w trak cie kon fe ren cji m.in.
przed sta wi cie le gli wic kich in sty tu cji – Po wia to we go Urzę -
du Pra cy, Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, Ze spo -

łu Szkół Za wo do wych Spe cjal nych i Urzę du Miej skie go,
a tak Ŝe Pań stwo wej In spek cji Pra cy w Ka to wi cach, Od dzia -
łu Ślą skie go PFRON i Ślą skie go Związ ku Pra co daw ców.
Go ście z Nie miec i ze Sło wa cji za pre zen tu ją sys te my or ga -
ni za cji kształ ce nia za wo do we go dla mło dzie Ŝy nie peł no -
spraw nej w ich kra jach. 

Or ga ni za to rem kon fe ren cji jest Po wia to wy Urząd Pra cy
w Gli wi cach oraz gli wic ki od dział Eu ro pej skiej Unii Ko biet,
Urząd Miej ski w Gli wi cach, Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach i Ze spół Szkół Za wo do wych Spe cjal nych w Gli wi cach.
Pa tro nat ho no ro wy – mi ni ster ElŜ bie ta Ra dzi szew ska, pa tro -
na ty – Zyg munt Fran kie wicz pre zy dent Mia sta Gli wi ce
i sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. Pa tro nat me dial ny: TVP Ka to -
wi ce, Ra dio Plus, No wi ny Gli wic kie. (RG)

Cen ne wspar cie
dla na szych dróg

Ko lej na in we sty cja dro go wa
na te re nie po wia tu gli wic kie go
otrzy ma do fi nan so wa nie w ra mach
Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do -
wy Dróg Lo kal nych 2008-2011.

W li ście ran kin go wej, opu bli ko wa -
nej przez Mi ni ster stwo Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, bar dzo
wy so ko upla so wał się wnio sek, spo -
rzą dzo ny przez Po wiat Gli wic ki. Do -
ty czy za da nia o na zwie „Prze bu do wa
dro gi po wia to wej nr 2991S wraz z bu -
do wą chod ni ka i ka na li za cji desz czo -
wej na od cin ku So śni co wi ce -Ła ny
Wiel kie etap I”. Wnio sek znaj du je się
na siód mej po zy cji na ogól ną licz -
bę 52, ja kie umiesz czo ne zo sta ły na li -
ście ran kin go wej. Jest więc pew ne, Ŝe
otrzy ma my pie nią dze na tę in we sty cję. 

To tym bar dziej opty mi stycz na in -
for ma cja, Ŝe dro ga ta jest bar dzo
istot na dla na sze go te re nu, pro wa dzi
bo wiem od So śni co wic w stro nę spe -
cjal nej stre fy eko no micz nej. Jej prze -
bu do wa kosz to wać bę dzie 2,4 mln zł.
Fi nan se po cho dzić bę dą z trzech źró -
deł. Po wiat prze zna czy na ten cel 600
tys. zł, ko lej ne 600 tys. zł wy ło Ŝy
Gmi na So śni co wi ce, a bu dŜet pań -
stwa wes prze nas kwo tą 1,2 mln zł.
Po moc pań stwa sta no wi bar dzo cen ne
wspar cie, bo wiem na bu do wę no -
wych dróg i mo der ni za cję sta rych po -
trzeb ne są w po wie cie ogrom ne środ -
ki. In we sty cja zo sta nie wy ko na na
w 2010 ro ku. (RG)

O nie bez piecz nym skrzy Ŝo wa niu
w Wil czy, gdzie dwie dro gi po wia to -
we łą czą się z dro gą kra jo wą nr 78
pi sa li śmy juŜ kil ka krot nie. Pa nu je
na nim du Ŝy ruch (to tra sa Ryb nik -
-Gli wi ce), za gra Ŝa ją cy za rów no pie -
szym, jak i kie row com.

– Po wiat juŜ w mar cu br. pod jął
uchwa łę o współ fi nan so wa niu prze bu -
do wy te go skrzy Ŝo wa nia – wy ja śnia
Wal de mar Do mbek, czło nek Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go od po wie dzial ny
m.in. za spra wy dro go wnic twa. – Jed -
nak ad mi ni stra to rem dro gi jest ka to -
wic ki od dział Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad, któ ry
wi nien wy ko nać tę in we sty cję.

Sta ra nia po wia tu po parł wi ce wo je -
wo da ślą ski Sta ni sław Dą bro wa. W pi -
śmie z 8 paź dzier ni ka do Krzysz to fa
Ra ja, dy rek to ra Od dzia łu w Ka to wi -
cach GDD KiA stwier dził, iŜ ma jąc
na uwa dze dba łość o bez pie czeń stwo
ru chu dro go we go,
pro si o uwzględ -
nie nie wnio sku
Wal de ma ra Do -
mb ka do ty czą ce -
go in sta la cji do -
dat ko wej sy gna li -
za cji świetl nej
na tym skrzy Ŝo -
wa niu. Pod ko -
niec paź dzier ni ka
do tar ło na to miast
do Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli -

wi cach pi smo z ka to wic kie go od dzia łu
GDD KiA in for mu ją ce, iŜ opra co wa na
zo sta ła ana li za bez pie czeń stwa ru chu
dro go we go w tym re jo nie, któ ra uza -
sad nia po trze bę prze bu do wy oraz bu do -
wy sy gna li za cji świetl nej na skrzy Ŝo -
wa niu DK 78 w Wil czy. In for mu je teŜ,
Ŝe w ce lu zwięk sze nia szans re ali za cji
oma wia nej prze bu do wy po moc nym by -
ło by pod pi sa nie przez po wiat po ro zu -
mie nia z ka to wic kim od dzia łem GDD -
KiA na wy ko na nie do ku men ta cji pro -
jek to wej, a po jej za ak cep to wa niu na re -
ali za cję przed się wzię cia.

– Ta kie po ro zu mie nie nie ba wem
zo sta nie pod pi sa ne – mó wi Wal de mar
Do mbek. – Okre śla ono, iŜ po wiat
prze zna czy 100 tys. zł na opra co wa nie
do ku men ta cji tech nicz nej tej in we sty -
cji. Z na szej stro ny jest więc do bra
wo la roz wią za nia pro ble mu. Wie rzę,
Ŝe nie za brak nie jej rów nieŜ ad mi ni -
stra to ro wi dro gi. (RG)

Nie bez piecz ne skrzy Ŝo wa nie

W czerw cu miesz kań cy za blo ko wa li skrzy Ŝo wa nie w Wil -
czy. Wal de mar Do mbek wy ja śniał wów czas, Ŝe po wiat chce
po móc w bu do wie sy gna li za cji świetl nej, ale na le Ŝy to
do za dań GDD KiA.
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W hoł dzie Nie pod le głej

Kwia ty pod po mni kiem Jó ze fa Pił sud skie go zło Ŝy li (od le wej): se kre tarz Po wia -
tu Gli wic kie go Mag da le na Bud ny, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
Ta de usz Ma mok oraz skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko.
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Nie peł no spraw ni w cen trum uwa giKnu ro wia nie py ta ją:
Co z bu dyn kiem 
po by łym ko mi sa ria cie?

Za stan nisz cze ją ce go obiek tu od po wia da Gmi na Knu rów.
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Do la su w po bli Ŝu Ra cho wic
(Nad le śnic two Ru dzi niec) wy pusz -
czo ne zo sta ły mło de da nie le po cho -
dzą ce z ho dow li w Za mar skim
i Puń co wie ko ło Cie szy na. Ma ją
przy czy nić się do wzmoc nie nia pod -
upa da ją cej po pu la cji tych zwie rząt
na na szym te re nie.

Jest to pięć bli sko1,5-rocz nych by ków
da nie la. Wszyst kie ma ją na ło Ŝo ne na szy -
je czer wo ne płó cien ne kra wa ty, któ re
po ro ku ule gną na tu ral ne mu znisz cze niu
– te raz są jed nak nie zbęd ne, by my śli wi
przez przy pa dek ich nie ustrze li li.

– To ostat nia par tia by ków da nie la,
ja ką wpro wa dza my do la su w ra mach
in tro duk cji te go ga tun ku na te re nie na -
sze go okrę gu ło wiec kie go – wy ja śnia
łow czy Ko ła Ło wiec kie go „Łoś” Er -
nest Szarf. – Pro ces ten roz po czę li -
śmy w 2007 ro ku, ku pu jąc 6 zwie rząt,
a w 2008 i 2009 na by li śmy po pięć.
W su mie za ku pi li śmy więc 16 sam ców
da nie la, z cze go 10 przy fi nan so wym
wspar ciu 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. Wszyst kie są juŜ
w le sie, a pro ces in tro duk cji wła śnie
zo stał w ten spo sób za koń czo ny.

Ga tu nek ten pod upa dać za czął
po wiel kim po Ŝa rze la sów w 1992
r. – Ob ja wia się to ane micz no ścią,
mniej szą tu szą i gor szym po ro Ŝem
sam ców da nie la – mó wi Wal de mar
Bo ho sie wicz z ko ła „Łoś”. – By za -
po biec cał ko wi tej de gra da cji da nie -
la na te re nach na sze go ob wo du, ko -
niecz ne by ło wpusz cze nie do la su
sam ców z in nych re jo nów. Przy -
czy ni się to do tzw. od świe Ŝe nia
krwi, a więc po pra wy ja ko ścio wej
i ilo ścio wej po pu la cji da nie la nie

tyl ko w na szym od wo dzie ło wiec -
kim. 

Da nie le, któ re 3 li sto pa da br. tra fi ły
do la su w oko li cy Ra cho wic, po cho dzą
z dwóch ho dow li miesz czą cych się
w oko li cach Cie szy na, a na le Ŝą cych
do Je rze go i Pio tra De lon gów. Wy -
wo dzą się z Wę gier, skąd po przez ho -
dow lę w Ce je cu (Cze chy) tra fi ły
do Pol ski. Koszt ich za ku pu wy -
niósł 10 tys. zł, z cze go 5 tys. zł sta no -
wi ło do fi nan so wa nie przy zna ne Ko łu
Ło wiec kie mu „Łoś” przez Po wia to wy
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Gli wi cach. (RG)

Uro czy stość od by ła się 8 li sto pa da
w Gli wic kim Te atrze Mu zycz nym
i zgro ma dzi ła ca łą rze szę do stoj nych
go ści. By li wśród nich 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, eu ro de pu to -
wa ny Jan Ol brycht, po sło wie Mi ro -
sław Se ku ła, Jan Kaź mier czak i Wa -
cław Mar ty niuk, wi ce wo je wo da Sta -
ni sław Dą bro wa, rad na Sej mi ku Ślą -
skie go Lud gar da Bu zek, dy rek tor Re -
gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo -
wych w Ka to wi cach Ka zi mierz Sza -
bla, przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych oraz in sty tu cji współ pra cu ją cych
z nad le śnic twem. Licz nie re pre zen to -
wa ni by li m.in. my śli wi, stra Ŝa cy, woj -
sko wi. Przede wszyst kim by li jed nak

le śni cy z Nad le śnic twa Ru dzi niec, któ -
ry dłu go się do te go dnia przy go to wy -
wa li.

W Te atrze Mu zycz nym te go wie -
czo ru czuć by ło at mos fe rę la su – sce nę
przy ozdo bi ły zie lo ne cho in ki i bu kie ty
z le śnych ro ślin, a uro czy stość uświet -
nił Ze spół Sy gna li stów My śliw skich
„Gro ly niec”. Za nim nad le śni czy Ta -
de usz Ma mok prze jął sztan dar z rąk
je go oj ców chrzest nych przy po mniał,
Ŝe po świę co ny on zo stał 3 li sto pa da
przez bi sku pa Ge rar da Ku sza pod -
czas mszy św. od pra wio nej w sta rym,
drew nia nym ko ście le w Ru dziń cu. Na -
stęp nie do stoj ni go ście wbi li sym bo -
licz ne gwoź dzie – w imie niu sta ro sty
gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka za -

dość te mu ce re mo nia ło wi uczy nił wi -
ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk. 

Sztan dar uho no ro wa ny zo stał Zło -
tym Me da lem Za słu Ŝo ny dla Po Ŝar nic -
twa, Zło tym Me da lem Za słu Ŝo ny dla
Ło wiec twa Ślą skie go oraz Me da lem
Za słu Ŝo ny dla Ło wiec twa Opolsz czy -
zny. Z ko lei Lud gar da Bu zek prze ka -
za ła na rę ce Ta de usza Ma mo ka Zło tą
Od zna kę Ho no ro wą Za Za słu gi dla
Wo je wódz twa Ślą skie go, któ rą Sej mik
Ślą ski nadał za ło dze Nad le śnic twa Ru -
dzi niec. In dy wi du al ny mi od zna cze nia -
mi, me da la mi, awan sa mi i li sta mi po -
chwal ny mi wy róŜ nio no po nad trzy -
dzie stu je go pra cow ni ków. W imie niu
od zna czo nych le śni ków za do ce nie nie
ich pra cy po dzię ko wał Adam Gło -
wac ki. Od czy ta no tak Ŝe li sty gra tu la -
cyj ne, w tym na de sła ny przez Je rze go
Buz ka, prze wod ni czą ce go Par la men tu
Eu ro pej skie go.

Po czę ści ofi cjal nej wszy scy wy -
słu cha li kon cer tu w wy ko na niu ar ty -
stów Gli wic kie go Te atru Mu zycz ne go
– w któ rym tak Ŝe nie za bra kło ak cen -
tów zwią za nych la sem! 

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

– Hu mo ry chłop com do pi su ją,
po wo li wra ca ją do co dzien nych za -
jęć, a Ka rol cie szy się, Ŝe mo Ŝe
wresz cie swo bod nie jeź dzić na ro -
we rze, za miast ćwi czyć do wy stę pu.
Je ste śmy z Ŝo ną bar dzo za do wo le ni
z udzia łu sy nów w pro gra mie, je go
prze bie gu, at mos fe ry pa nu ją cej
za ku li sa mi, kon tak tów z pro du cent -
ką i re Ŝy se rem oraz ry wa la mi na -
szych dzie ci. To bar dzo sym pa tycz -
ne, otwar te, nie zma nie ro wa ne i uta -
len to wa ne oso by! War to by ło wziąć
udział w pro gra mie „Mam Ta lent”,
bo ca ła na sza ro dzi na do sko na le się
przy tym ba wi ła, a Ku ba i Ka rol
prze Ŝy li me dial ną przy go dę swo je -
go Ŝy cia, gosz cząc przy oka zji w in -
nych pro gra mach te le wi zyj nych –
mó wi An drzej Grzy bek, oj ciec bra -
ci z Tosz ka.

Chłop cy po ka za li praw dzi wy „sce -
nicz ny pa zur” – wy stę po wa li bez ja -
kiej kol wiek tre my, w cie ka wym ukła -
dzie cho re ogra ficz nym, w pięk nych,
szy tych spe cjal nie na tę oka zję stro -
jach. Z pew no ścią za pro cen to wa ły
mie sią ce wy tę Ŝo nej pra cy na de skach
sce nicz nych py sko wic kie go Miej skie -
go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu oraz Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”.

Mło dzi ar ty ści nie spo czę li jed nak
na lau rach, bo ra zem z ko le ga mi z ze -
spo łu te atral ne go pra co wa li ostat nio
nad naj now szym przed sta wie niem py -
sko wic kie go Mło dzie Ŝo we go Te atru
„Car pe Diem” pt. „Uko cha ny kraj,
czy li ra tuj się kto mo Ŝe” (piszemy o
nim na str. 7). Gra tu lu je my chłop com
wspa nia łej pro mo cji ich ta len tu i Ŝy -
czy my dal szych tak zna ko mi tych suk -
ce sów! (MFR)

Choć ma my do pie ro dru gą po ło wę
li sto pa da, to juŜ co raz wię cej re klam
w me diach oraz to wa rów w skle pach
przy po mi na, Ŝe zbli Ŝa ją się Świę ta Bo -
Ŝe go Na ro dze nia. Nie wie lu z nas my -
śli o po tra wach wi gi lij nych, cho in ce,
ozdo bach czy pre zen tach. My jed nak
chce my za chę cić was do te go, aby juŜ
te raz po czuć świą tecz ny kli mat i za -
pro po no wać mo del Szop ki Zie mi Gli -
wic kiej. Ta ki wła śnie kon kurs ogło si li
w tym ro ku przed Świę ta mi Bo Ŝe go
Na ro dze nia Urząd Miej ski oraz Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach. 

Jak moŜ na prze czy tać w re gu la mi -
nie, or ga ni za to rzy li czą na to, Ŝe szop -
ki w spo sób nie kon wen cjo nal ny bę dą
łą czyć ideę tra dy cji i no wo cze sno ści
Zie mi Gli wic kiej. Kon kurs ma cha rak -
ter otwar ty i jest ad re so wa ny
do wszyst kich chęt nych, miesz kań ców
Gli wic oraz po wia tu gli wic kie go. Or -

ga ni za to rzy nie prze wi du ją wpro wa -
dze nia ka te go rii wie ko wych, jak rów -
nieŜ nie wpro wa dza ją ogra ni czeń co
do tech ni ki wy ko na nia szop ki. 

Pra ce na le Ŝy do star czyć pocz tą lub
oso bi ście do 10 grud nia do Wy dzia łu
Kul tu ry i Pro mo cji Mia sta Urzę du
Mia sta w Gli wi cach (ul. Zwy cię -
stwa 21, po kój 205, II pię tro) lub
do Ga le rii Miej skiej MIIK w Gli wi -
cach (Ry nek 4-5). Au to rzy naj lep -
szych prac otrzy ma ją na gro dy i wy -
róŜ nie nia.

Wrę cze nie na gród na stą pi 17 grud -
nia w Ga le rii Miej skiej MIIK, pod czas
uro czy ste go wer ni sa Ŝu otwie ra ją ce go
wy sta wę po kon kur so wą.

Wszel kich do dat ko wych in for ma -
cji udzie la Ka ta rzy na Jajsz czok,
tel. 32 239 12 84, e -ma il: ga le -
ria@um.gli wi ce.pl.

(SG)

Kon kurs: Szop ka Zie mi Gli wic kiej

Nie wąt pli wie ma ją ta lent!

Ja kub i Ka rol w oto cze niu do pin gu ją cej ich ro dzi ny i przy ja ciół za ku li sa mi
pro gra mu „Mam ta lent”.
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Le śni cy pod sztan da rem
Nad le śnic two Ru dzi niec po -

wsta ło 1 paź dzier ni ka 1972 r.
z po łą cze nia trzech do tych cza so -
wych nad le śnictw: Pław nio wi ce,
Ra cho wi ce i To szek. Od 29 lat
kie ru je nim nad le śni czy Ta de usz
Ma mok. Go spo da ru je na po -
wierzch ni ok. 18,6 tys. ha, po ło Ŝo -
ne jest na te re nie dwóch wo je -
wództw: ślą skie go i opol skie go.
W je go skład wcho dzi 15 le śnictw,
Go spo dar stwo Szkół kar skie
i Ośro dek Ho dow li Zwie rzy ny
Ru dzi niec. 

Oj co wie chrzest ni sztan da ru (od le wej) Wi ta lis No wic ki – łow czy Re jo nu Gli -
wic ko -Za brzań skie go oraz An drzej Frej no – pre ze s Za rzą du Po wia to we go OSP
RP w Gli wi cach prze ka za li go uro czy ście Ta de uszo wi Ma mo ko wi, nad le śni cze -
mu Nad le śnic twa Ru dzi niec.

Da nie le po szły w las

Zwie rzę ta bły ska wicz nie opu ści ły przy cze pę, w któ rej przy wiózł je ho dow ca. 

– Sztan dar za wsze w hi sto rii Pol ski miał szcze gól ne zna cze nie. To
pod sztan da rem szli Po la cy do bi twy pod Wie deń, sztan dar był za wsze
oto czo ny tro skli wą opie ką i chro nio ny po nad Ŝy cie. Zo sta li ście uho no ro -
wa ni wła snym sztan da rem i niech on Was pro wa dzi. Zrób cie wszyst ko, by
nie przy nieść mu wsty du. Darz Bór! – ty mi sło wa mi Grze gorz Fur mań -
ski, za stęp ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych w War sza wie
zwró cił się do le śni ków z Nad le śnic twa Ru dzi niec, gra tu lu jąc im nada nia
sztan da ru.

W po przed nim nu me rze WPG pi sa li śmy o suk ce sie bra ci Grzyb ków
w pro gra mie „Mam Ta lent”, za po wia da jąc ich na stęp ny wy stęp w TVN.
I sta ło się – w ostat nią so bo tę paź dzier ni ka Ku ba i Ka rol Grzyb ko wie
z Tosz ka po ka za li się z jak naj lep szej stro ny, ze swa dą, bez tre my pre zen tu -
jąc ko lej ną pio sen kę z re per tu aru Ka ba re tu Star szych Pa nów pt. „Je Ŝe li ko -
chać”. Nie za kwa li fi ko wa li się wpraw dzie do ostat nie go eta pu pro gra mu, ale
wra Ŝe nie po zo sta wi li po so bie bar dzo do bre i ze bra li ma sę kom ple men tów.
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Wnie dzie lę 8 li sto pa da
w Gmin nym Ośrod ku

Kul tu ry w Wie low si od był
się IV Fe sti wal Gwa ry Ślą skiej.
Pa tro nat nad świę tem ślą skie go
go da nia juŜ od czte rech lat
obej mu ją se na tor RP Ma ria
Pań czyk -Po zdziej oraz wójt
Gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow -
ro nek. 

W prze słu cha niach fe sti wa lo -
wych, 4 li sto pa da bra ło udział po -
nad 200 uczest ni ków z ca łe go re -
gio nu. RóŜ no rod ność i bo gac two
pre zen ta cji, za chwy ci ło za rów no
ju ry Fe sti wa lu, któ re go prze wod -
ni czą cą by ła Ire na Chil lon, jak
i wszyst kich go ści za pro szo nych
na nie dziel ną Ga lę. Dzie ci i mło -
dzieŜ zaprezentowały się mo no lo -
gach, du etach, scen kach i pio sen -
ce. Wszyst ko w ślą skiej mo wie,
któ rej au ten tycz ność wzbu dzi ła
za chwyt, a nie raz i łzę wzru sze nia
wśród oglą da ją cych. Mie li śmy
oka zję po słu chać mo no lo gów, m.
in.: o „Kart kach i ko lyj kach”
w wy ko na niu Ma te usza Ce po ka
z śę do wic, „Bab skij ro bo cie” Da -
nie li Dziam bor z Po ło mii, „Ha -
der lo ku” Pau li ny Ko kosz ki
z Ko tu li na, „Sia no ko sach” Iwo ny
So bel z Wie low si,

IV Fe sti wal
Gwa ry Ślą skiej

w Wie low si 
„Sta rość niy ra dość” Klau dii Sa -
mo lik z Ra do ni oraz zo ba czyć
do ko na nia te atral ne na szej mło -
dzie Ŝy: „Baj kę Kop ciu szek”
w wy ko na niu Te atrzy ku La lek
„Pa cyn ka” z Two ro ga, „Zgob ne
Baj tle” ze Świ bia, „So ly ty
po ćmo ku” Te atru Ma ska le
z GOK Wie lo wieś i przede
wszyst kim wy słu chać prze pięk -
nych pio se nek ślą skich Ze spo łu
Ka ro lin ka z Przezchlebia oraz
Chó ru szkol ne go z Two ro ga. Pu -
blicz ność za chwy ci ła się „Ślą -
skim we se lem” w wy ko na niu
naj młod sze go po ko le nia Ślą zo -
ków ze Świę to szo wic. Uczest ni -
cy otrzy ma li z rąk wój ta i prze -
wod ni czą cej Ju ry pa miąt ko we
dy plo my i ko sze ze sło dy cza mi.
Rad ny Po wia to wy Ma riusz Po -
lo czek ufun do wał na gro dy rze -
czo we za ca ło kształt dzia łal no ści
dla przed szko li w Świę to szo wi -
cach i Wie low si.

Fe sti wal jest do wo dem na to,
Ŝe mło de po ko le nie umi ło wa ło
i zna swo ją mo wę ser ca. Pięk ną
pu en tą Fe sti wa lu niech bę dą sło -
wa se na tor Ma rii Pań czyk -Po -
ździej, któ re zło Ŝy ła na rę ce or ga -
ni za to rów: „Wie rzę, Ŝe dzię ki
uczest ni kom ta kich fe sti wa li mo -
wa ślą ska prze trwa wie ki i bę dzie
świa dec twem nie tyl ko na szej od -
ręb no ści ale i war to ści, któ re dla
Ślą za ków by ły za wsze świę te”.

Or ga ni za to rzy: dy rek tor
GOK Sta ni sław Ści sie wicz i in -
struk tor Kor ne lia Gal bierz

Od po wiedź na za da ne w ty tu le py ta nie brzmi:
sza cu nek dla swej ma łej oj czy zny. Prze ko nać się
o tym moŜ na by ło pod czas po wia to wej kon fe ren cji
pt. „Bi blio te karz i re gio na li sta – ra zem czy osob no?”,
zorganizowanej 29 paź dzier ni ka na zam ku w Tosz ku
przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną (PBP) w Gli -
wi cach. 

Kon fe ren cja prze zna czo na by ła dla bi blio te ka rzy, na -
uczy cie li i re gio na li stów. In te re su ją ce wy stą pie nia licz -
nych pre le gen tów od no si ły się do róŜ nych aspek tów re -
gio na li zmu – sto so wa ne go w prak ty ce, po przez edu ka -
cję, dzia łal ność kul tu ral ną i in for ma cyj ną. Dr Ane ta
Szop ny z PBP w Puc ku (part ner skim po wie cie Po wia tu
Gli wic kie go) przed sta wi ła hi sto rię po wsta nia za rzą dza -
nej przez sie bie jed nost ki i opo wie dzia ła o bar dzo sze ro -
kiej dzia łal no ści, pie lę gno wa niu ję zy ka ka szub skie go
i dwu ję zycz nych zbio rach re gio nal nych. – Na sza po wia -
to wa bi blio te ka za czy na ła funk cjo no wa nie na 14 me -
trach kwa dra to wych, by przez kil ka lat roz ro snąć się
do do brze dzia ła ją ce go cen trum kul tu ry re gio nal nej. Go -
ści my u nas zna nych, ale tak Ŝe de biu tu ją cych twór ców
re gio nal nych: pi sa rzy, ma la rzy, rzeź bia rzy i sta ra my się
za in te re so wać ich twór czo ścią jak naj więk szą gru pę od -
bior ców. Nie da się od dzie lić pra cy re gio na li sty od pra -
cy bi blio te ka rza – prze ko ny wa ła.

Prof. dr hab. Adam Bar to szek z In sty tu tu So cjo lo gii
Uni wer sy te tu Ślą skie go opo wie dział o toŜ sa mo ści re gio -
nal nej miesz kań ców Ślą ska, po wo łu jąc się na pro wa dzo -
ne ba da nia, zaś red. Krzysz tof Kar wat, pu bli cy sta mie -
sięcz ni ka „Śląsk” pod su mo wał, Ŝe re gio na lizm to nie
tyl ko folk lor, kuch nia re gio nal na, czy strój, ale rów nieŜ
li te ra tu ra, tra dy cja, ar chi tek tu ra, hi sto ria i geo gra fia, czy -
li ca ło ścio wa wie dza o re gio nie.

Bar dzo cie ka we re fe ra ty wy gło si li przed sta wi cie le
bi blio tek m.in. z Ru dy Ślą skiej, So snow ca, Za brza, Ra -
dło wa, Cie szy na, Bi blio te ki Ślą skiej w Ka to wi cach, Bi -
blio te ki Głów nej Po li tech ni ki Wro cław skiej, czy Bi blio -
te ki Szkol nej Ze spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach, barw nie i in te re su ją co opo wia da jąc
o swo jej co dzien nej pra cy.

WaŜ na by ła rów nieŜ pre zen ta cja Ślą skiej Bi blio te ki
Cy fro wej, ja ko przy kład bi blio te ki cy fro wej two rzo nej
wspól nie przez bi blio te ki pu blicz ne re gio nu ślą skie go.
Za pre zen to wa no przy kła dy bo ga tych pu bli ka cji re gio -
nal nych i omó wio no ko rzy ści wy ni ka ją ce z in ter ne to -
wych pre zen ta cji tych zbio rów. Za in te re so wa nych od sy -
ła my na www.sbc.org.pl. Pod czas kon fe ren cji pró bo wa -
no teŜ zde fi nio wać za kres te ma tycz ny po ję cia re gio na -

lizm. Po da wa no róŜ ne przy kła dy. Pięk nie uję ła to Ewa
Chuć z Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Za brzu, okre -
śla jąc re gio na lizm ja ko po wrót do źró deł…

Atrak cją spo tka nia by ły wy stę py dzie ci i mło dzie Ŝy
z Gim na zjum w Ru dziń cu pod kie run kiem na uczy ciel ki
Ja ni ny Drozd oraz ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie
przy go to wa nych przez Be atę Gro chlę, któ re ze swa dą,
pięk ną ślą ską gwa rą od two rzy ły oby cza je i opo wie ści
z hi sto rii swo je go re gio nu. Aplauz wzbu dził zwłasz cza
re gio nal ny po kaz ślą skiej mo dy w wy ko na niu ru dzi niec -
kich gim na zja li stów. MoŜ na by ło zo ba czyć stro je pa ry
mło dej, druŜ bów, za moŜ nych go spo da rzy, dziew cząt,
Ma ria nek oraz … bie li znę mę ską i dam ską!

Kon fe ren cji to wa rzy szy ły re gio nal ne sto iska wy sta -
wien ni cze, na któ rych kil ka za pro szo nych bi blio tek,
Szko ła Pod sta wo wa w Ko tu li nie oraz Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach za pre zen to wa ły swo je ma te ria ły wy -
daw ni cze i pro mo cyj ne. Oka za ło się, Ŝe są to wy daw nic -
twa nie zwy kle cie ka we i bar dzo pięk ne edy tor sko.

Or ga ni za cja kon fe ren cji by ła współ fi nan so wa na ze
środ ków Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach 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”. Jej po my sło daw czy nią by ła
dy rek tor PBP w Gli wi cach, Kry sty na Wo łoch.

Mag da le na Fi szer -Rę bisz

Dokończenie ze str. 1
By ła to juŜ dru ga edy cja kon kur su

„Da nie Ro ku Spi chle rza”. W je go ra -
mach oso by z ob sza ru Lo kal nej Gru py
Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą ska”
wal czy ły o ty tuł Mi strza Kuch ni i pre -

sti Ŝo wą Zło tą Wa rze chę. Do kon kur su
sta nę ły pry wat ne go spo dy nie i go spo da -
rze, ko ła go spo dyń wiej skich, przed się -
bior cy z bran Ŝy ga stro no micz nej oraz
in ne oso by lu bią ce go to wa nie. 

Kon kurs pro mu je bo gac two ślą skiej
kuch ni. Nie tyl ko jed nak sa me re cep tu -
ry są w nim waŜ ne. Istot na jest tak Ŝe

zna jo mość tra dy cji i oby cza jów, zwią -
za nych ze ślą skim sto łem. Te go rocz na
ry wa li za cja skła da ła się z dwóch eta -
pów. W pierw szym trze ba by ło przy słać
swój prze pis w for mie pi sem nej do biu -
ra Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Spi chlerz

Gór ne go Ślą ska”. Ju ry wy bra ło naj cie -
kaw sze, a 12 wy ko naw ców, któ rzy je
przy sła li, zo sta ło za pro szo nych do przy -
go to wa nia swych po traw i za pre zen to -
wa nia ich pod czas wiel kie go fi na łu
w „Karcz mie u Ka ro la”. 

Cze go tam nie by ło! Uczest ni cy
przy go to wa li i róŜ ne zu py, mię sa i plac -

ki i coś na słod ko. Po tra wy usta wi li
na sto łach, nad któ ry mi roz ta cza ły się
wspa nia łe za pa chy. KaŜ dy, kto te go
dnia przy był do karcz my, mógł skosz to -
wać licz nych dań i do wie dzieć się, jak
się je przy rzą dza. Więk szość uczest ni -
ków wy stą pi ła w ślą skich stro jach re -
gio nal nych i mó wi ła gwa rą, któ rą kul ty -
wu ją tak pie czo ło wi cie, jak i in ne zwy -
cza je swych przod ków. 

Ju ry pra co wa ło w skła dzie: Re mi -
giusz Rącz ka, Da riusz Sta szyń ski, Pa -
weł To mec ki (pre zes i wi ce pre zes Spi -
chle rza), Ga brie la Mu cha z Za rzą du
Spi chle rza oraz Ga brie la Pie roń czyk –
sze fo wa kuch ni w „Karcz mie u Ka ro la”. 

I miej sce, ty tuł Mi strza Kuch ni i Zło -
tą Wa rze chę ju ro rzy przy zna li przed sta -
wi cie lom fir my „Ca te ring ze sma kiem
Ja kub Kacz mar czyk” z Ko szę ci na, któ -
rzy przy go to wa li fa za na w ga lo tach (ba -
Ŝan ta pie czo ne go w bocz ku). Prze pis
ten za miesz cza my na ostat niej stro nie
te go wy da nia „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go”.

II miej sce i Srebr na Wa rze cha przy -
pa dły Ko łu Go spo dyń Wiej skich

z Wil czy, któ re za pre zen to wa ło do sko -
na łą fa sze ro wa ną gęś pie czo -
ną. III miej sce i Srebr ną Wa rze chę
ode bra ły go spo dy nie z Ko cha no wic
za cy ga nio ne ko tle ty mie lo ne – biy du -
le przy rzą dzo ne z ziem nia ków. Ko lej -
ne lo ka ty otrzy ma ły: Ŝe ber ka z di no -
zau ra (przy go to wa ły je pa nie z KGW
w La so wi cach, gdzie od kry to szcząt ki
te go zwie rza), wint boj tle z ci tronsz -
paj zom – pty sie z kre mem cy try no -
wym (KGW Wie lo wieś) oraz Ŝur
od star ki (KGW Sta ni ca). Prze pi sy te
pre zen to wać bę dzie my w ko lej nych
wy da niach na szej ga ze ty. 

– Po ziom kon kur su był bar dzo wy -
so ki – mó wił sze fu ją cy Spi chle rzo wi
Da riusz Sta szyń ski. – Je stem pe łen po -
dzi wu dla wy ko naw ców za pre zen to wa -
nych po traw. Cie szę się, Ŝe na te re nie
na sze go dzia ła nia jest ty lu mi ło śni ków
re gio nal nej kuch ni ślą skiej. By ją pro -
pa go wać, tak jak i przed ro kiem Spi -
chlerz wy da ka len darz z prze pi sa mi, bę -
dą cy plo nem kon kur su. 

Tekst i fo to: 
Ro ma na Goz dek

Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą ska” to part ner stwo 12
gmin, w tym 5 z te re nu po wia tu gli wic kie go. W jej skład wcho dzą: Cia sna,
Her by, Ko cha no wi ce, Ko szę cin, Krup ski Młyn, Pa won ków, Pil cho wi ce, Ru -
dzi niec, So śni co wi ce, To szek, Two róg i Wie lo wieś. 

Co łą czy bi blio te ka rza z re gio na li stą?

Lau re aci kon kur su ode bra li z rąk Re mi giu sza Rącz ki Zło tą Wa rze chę, a pre zes
Spi chle rza wrę czył im głów ną na gro dę – mi kro fa lów kę. 

Spi chle rzo we go to wa nie

Interesujące stoiska przygotowały m.in. Gminna
Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach…

… oraz Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Po kaz mo dy ślą skiej udo wod nił, Ŝe re gio na lizm pre -
zen to wać moŜ na w bar dzo cie ka wy spo sób.
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Ko lej ne gru py mło dzie Ŝy uczest -
ni czą w cie ka wych za ję ciach i wy jeŜ -
dŜa ją na wy ciecz ki 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”.

Pro jekt o war to ści po nad 1,03 mln
zł, na któ ry Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach uzy ska ło do fi nan so wa -
nie ze środ ków unij nych, po trwa
do koń ca 2010 r. Ko rzy sta ją z nie go
ucznio wie po wia to wych pla có wek
oświa to wych o profilu ogólnym.
W Knu ro wie – Ze spo łu Szkół im. I.
J. Pa de rew skie go i Ze spo łu Szkół

Spe cjal nych, a w Py sko wi cach – Ze -
spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
oraz Ze spo łu Szkół Spe cjal nych.
W ub. ro ku szkol nym pro jekt ob jął
blisko 650 osób, a wciąŜ do łą cza ją
do nich ko lej ne.

Pod ko niec wrze śnia 43 uczniów
„Ko nop nic kiej” wy je cha ło na wy -
ciecz kę po Wiel ko pol sce, aby zwiedzić
Gnie zno, Bi sku pin, Ostrów Led nic ki
i Po znań. Cel tej wy pra wy był dwo ja ki
– po pierw sze zwie dze nie tam tej szych
licz nych za byt ków pań stwo wo ści pol -
skiej, a po dru gie za po zna nie się
z dzia łal no ścią firm, w tym Ze spo łu
Po znań skich Elek tro cie płow ni, gdyŜ

pro jekt ma na ce lu m.in. przy go to wa -
nie mło dzie Ŝy do wej ścia na ry nek pra -
cy. In na gru pa uczniów z tej szko ły
w ra mach Szkol ne go Ośrod ka Ka rie ry
go ści ła 5 paź dzier ni ka w Me dycz nej
Szko le Po li ce al nej w Gli wi cach, jesz -
cze in na by ła na lek cji te atral nej w Te -
atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie, a ich ko -
le dzy – w Ojcowie brali udział w
programie profilaktycznym
„Archezja”. 

Z ko lei 2 paź dzier ni ka kla sa II b
z I LO w „Pa de rew skim” po je cha ła
do Kra ko wa, po dą Ŝa jąc Szla kiem Mło -
dej Pol ski. Ucznio wie zwie dzi li m.in.
Ry dlów kę, ko ściół Pau li nów na Skał ce
i Mu zeum Wy spiań skie go, a dzień za -
koń czy li obej rze niem spek ta klu w Te -
atrze Słowackiego. Na to miast mło -

dzieŜ z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie by ła m.in. w cho rzow -
skim pla ne ta rium, oraz w Teatrze Gro -
te ska w Kra ko wie. Ich ko le dzy z Py -
sko wic planują wyjazd na spek ta kle
Opol skie go Te atru Lal ki i Ak to ra,
a wcze śniej by li wy ciecz ce w Za ko pa -
nem, a tak Ŝe w Ogro dzień cu.

Od stycz nia sta ro stwo ru sza z po -
dob nym pro jek tem prze zna czo nym dla
uczniów szkół o pro fi lu za wo do wym.
No si on na zwę „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”. Na je go re ali za cję w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz -
ki po wiat po zy skał do fi nan so wa nie
w wy so ko ści po nad 784 tys. zł, a cał -
ko wi ta war tość pro jek tu wy no si bli -
sko 900 tys. zł. 

(RG)
8 li sto pa da w Ha li Wi do wi sko wo -

-Spor to wej im. Hu ber ta Wa gne ra
w Py sko wi cach od był się Tur niej
Siat ków ki dla miesz kań ców Po wia tu
Gli wic kie go. 

Za cię ta ry wa li za cja prze bie ga ła
zgod nie z za sa da mi fa ir play. Zwy cięz -
cą Tur nie ju zo sta ła dru Ŝy na Hu ta Ła -
bę dy, na dru gim miej scu upla so wa ła
się dru Ŝy na SPS Knu rów (naj wy Ŝej
skla sy fi ko wa ny ze spół re pre zen tu ją cy
Po wiat Gli wic ki), trze cie miej sce za ję -
li go spo da rze tur nie ju, czy li Gu mi sie
Py sko wi ce. W za wo dach uczest ni czy li
po nad to Gu mi sie Py sko wi ce Ju nio rzy,
Dach Dec ker Wil cza, Ra fbol śer ni ca,
KS94 Ra cho wi ce oraz Kuź nia Nie bo -
row ska. KaŜ da z dru Ŝyn otrzy ma ła pa -

miąt ko we dy plo my, na to miast czo ło -
wa trój ka do sta ła mar ko we pił ki
do siat ków ki, me da le oraz ga dŜe ty
pro mo cyj ne Mia sta Py sko wi ce. Wła -
dze po wia tu by ły re pre zen to wa ne
przez wi ce sta ro stę Sła wo mi ra Adam -

czy ka, któ ry wrę czał uczest ni kom tur -
nie ju na gro dy i me da le.

Or ga ni za to ra mi za wo dów by li: Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
i Urząd Miej ski w Py sko wi cach.

(SZB)

Ak cja Szla chet na Pacz ka or ga ni zo wa na jest
od 9 lat przez Sto wa rzy sze nie WIO SNA z Kra -

ko wa. W tym ro ku tra fi ła po raz dru gi do Knu ro -
wa, a po raz pierw szy or ga ni zo wa na jest w Gie rał to wi -

cach. W ubie głym ro ku w Knu ro wie dzia ła ło 15 wo lon ta riu szy
i przed Bo Ŝym Na ro dze niem zo sta ło ob da ro wa nych 26 ro dzin.
Ak cja prze bie ga w kil ku eta pach, przy czym du Ŝy na cisk kła -
dzie na lo kal ne dzia ła nie i uwzględ nie nie in dy wi du al nych
po trzeb ob da ro wy wa nych osób. W tym roku wo lon ta riu sze
Szla chet nej Pacz ki Re jo nu Knu rów/Gie rał to wi ce zdia gno zo -
wa li juŜ po trze by ro dzin. Te raz po szu ku ją dar czyń ców. JuŜ
dziś zbierz cie gru pę osób – przy ja ciół, ro dzi nę czy współ pra -
cow ni ków. 22 li sto pa da otwórz cie stro nę www. szla chet na -
pacz ka. pl i z ba zy wy bie rze cie ro dzi nę, dla któ rej przy go tu -
je cie Szla chet ną Pacz kę na te go rocz ne Bo Ŝe Na ro dze nie. Ba -

zę za my ka my 12 grud nia – bądź cie od waŜ ni i nie wa haj cie się ofia ro wać po trze bu ją cym swo -
je go ser ca. Po wy bra niu ro dzi ny z ba zy, skon tak tu je się z Wa mi wo lon ta riusz, od któ re go uzy ska -
cie szcze gó ło we in for ma cje, w ja ki spo sób przy go to wać i do star czyć pacz kę.
11, 12 lub 13 grud nia za wieź cie pacz kę do ma ga zy nu po da ne go w ma ilu, któ ry otrzy ma cie. Stam -
tąd wo lon ta riu sze Re jo nu Knu rów/Gie rał to wi ce do star czą pacz ki do ro dzin.
Na stęp nie cze kaj cie na re la cję z przy ję cia pre zen tu, któ rą prze ka Ŝą Wam Wo lon ta riu sze.
Oraz świę tuj cie z na mi – kaŜ dy dar czyń ca otrzy ma od nas za pro sze nie na Fi nał Lo kal ny, któ ry od -
bę dzie się 22 grud nia w Knu ro wie (Ki no Sce na Kul tu ra, godz. 16.00), pod czas któ re go po zna cie
wszyst kich Wo lon ta riu szy z Re jo nu Knu rów/Gie rał to wi ce. 
Niech te go rocz ne świę ta bę dą dla kaŜ de go z nas naj lep sze ze wszyst kich.

Ślą ski Au dy tor Ak cji – Ane ta No wak, e -ma il: ane ta no wa k1988@o2.pl 
Li der Re jo nu Knu rów/Gie rał to wi ce – Ma rek Dym kow ski, e -ma il: ma rek dym@o2.pl 

www.knu rowsz la chet na pacz ka gie ral to wi ce.blox.pl

Ak cja Ka to lic ka z Knu ro wa zor -
ga ni zo wa ła piel grzym kę bie go wą
z oka zji 25 rocz ni cy mę czeń skiej
śmier ci księ dza Je rze go Po pie łusz ki.

Bieg roz po czął się z dwóch sym -
bo licz nych miejsc. Pierw sza gru pa
wy ru szy ła 17 paź dzier ni ka spod po -
mni ka po le głych gór ni ków KWK
„Wu jek”. W skład gru py wcho dzi li
człon ko wie i sym pa ty cy Ak cji Ka to -
lic kiej, gór ni cy ko palń „Wu jek”
i „Knu rów” oraz pod opiecz ni Ca ri ta -
su. Z ko lei dru gą gru pę two rzy li ma ra -
toń czy cy z By to mia. Te go dnia w by -
tom skim ko ście le p. w. Pod wyŜ sze nia
Krzy Ŝa Świę te go od pra wio na zo sta ła
msza świę ta pod prze wod nic twem bi -
sku pa Ge rar da Ku sza. To wła śnie
w tym ko ście le w 1984 ro ku ks. Je rzy
Po pie łusz ko od pra wił ostat nią na Ślą -
sku eu cha ry stię. W so bot niej mszy
uczest ni czy li za pro sze ni go ście, m.in.
pre zy dent By to mia Piotr Koj, sta ro -
sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz
pre zy dent Knu ro wa Adam Rams.

W dru gi dzień piel grzym ki bie ga -
cze włą czy li się w uro czy sto ści ob cho -
dzo ne we Wło cław ku, a w po nie dzia -
łek 19 paź dzier ni ka do tar li do ce lu
i przy gro bie ks. Po pie łusz ki w War -
sza wie zło Ŝy li mu hołd. Ostat nim ak -
cen tem piel grzym ki był udział we
mszy świę tej kon ce le bro wa nej
pod prze wod nic twem ar cy bi sku pa
Ka zi mie rza Ny cza w Ko ście le p. w.
Sta ni sła wa Kost ki w War sza wie. (SG)

Da ry serc
Tra dy cyj nie pod ko niec ro ku

knu row skie ko ło Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Roz wo ju Gmin Po wia tu
Gli wic kie go przy go to wu je kon cert
cha ry ta tyw ny, z któ re go do chód
w ca ło ści prze ka za ny zo sta nie dla
pod opiecz nych do mów po mo cy spo -
łecz nej z te re nu po wia tu gli wic kie -
go. W tym ro ku kon cert od bę dzie się
w so bo tę 12 grud nia (o go dzi -
nie 16:00) w Do mu Kul tu ry w Knu -
ro wie -Szczy gło wi cach. 

– Jak co ro ku przy go to wa li śmy ce -
gieł ki o no mi na łach 2 zł, 5 zł, 10 zł

i 20 zł, któ re bę dzie moŜ na na być
u wo lon ta riu szy, jak rów nieŜ w dniu
kon cer tu – za chę ca Ma rian Sa dec ki,
pre zes Sto wa rzy sze nia. – Dla wszyst -
kich, któ rzy przyj dą na kon cert, przy -
go to wu je my wie le atrak cji. Mię dzy
in ny mi bę dzie moŜ na za ku pić ręcz nie
wy ko na ne stro iki oraz po słu chać ko -
lęd i pa sto ra łek, któ re wpro wa dzą nas
w na strój świą tecz ny. Ser decz nie
wszyst kich za pra szam, po raz ko lej ny
po kaŜ my, Ŝe ma my do bre ser ca! 

W ze szłym ro ku or ga ni za to rzy
kon cer tu Da ry Serc ze bra li po nad 5 ty -
się cy zło tych. 

(SG)

Pa mię ci ks. Po pie łusz kiFraj da dla uczniów

Ry wa li zo wa li pod siat ką

Dru Ŝy ny w to wa rzy stwie or ga ni za to rów tur nie ju. 

I ty mo Ŝesz po móc!
Szla chet na Pacz ka dla po trze bu ją cych

Koncert na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej

Uczniowie pyskowickiej szkoły na wycieczce w okolicach Ogrodzieńca. 

MłodzieŜ z „Konopnickiej” przed elektrociepłownią w Poznaniu.
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Trwa ko lej ny rok re ali za cji pro jek tu „Do bry start
w sa mo dziel ność”, pro wa dzo ne go przez Po wia to we Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie (PCPR) w Gli wi cach.

Pro jekt roz po czął się w ub. ro ku, a trwać bę dzie do 2013
r. Dzię ki nie mu osoby korzystające z pomocy PCPR -u na by -
wa ją no we kwa li fi ka cje, po moc ne na ryn ku pra cy. W ub. ro -
ku sko rzy sta ło z nie go 50 osób, a w tym 44. PCPR na je go
re ali za cję prze zna czył w 2008 r. kwo tę 576 tys. zł, a w 2009
r. – będzie to bli sko 500 tys. zł, z cze go 90 proc. stanowi do -
ta cja unij na. Dzię ki tym pie nią dzom moŜ li we by ło zor ga ni -
zo wa nie sze re gu kur sów i szko leń, a tak Ŝe tur nu sów re ha bi -
li ta cyj nych dla osób niepełnosprawnych. Bra li w nich udział
usa mo dziel nia ją cy się wy cho wan ko wie ro dzin za stęp czych
oraz oso by nie peł no spraw ne. By ły to m.in. kur sy ob słu gi
wóz ka wi dło we go, pra wa jaz dy, sty li za cji pa znok ci, kom pu -
te ro we, uzu peł nio ne za ję cia mi m.in. z psy cho lo giem i praw -
ni kiem. Bar dzo cie ka wy był pro gram z dzie dzi ny pla no wa -
nia ka rie ry „Spa do chron”. Po wstał w USA, gdzie prze cho dzi
go kaŜ dy stu dent koń czą cy uczel nię. 

6 li sto pa da w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od -
by ło się spo tka nie promocyjno-informacyjne pro jek tu. 

– Gra tu lu ję je go or ga ni za to rom oraz wszyst kim, któ rzy
biorą w nim udział – po wie dział otwie ra jąc je sta ro sta Mi -
chał Nie szpo rek. – To bar dzo po trzeb ny pro gram, po ma ga -
ją cy je go uczest ni kom w re ali za cji ich ma rzeń Ŝy cio wych. 

Pro jekt „Do bry start w sa mo dziel ność” współ fi nan so wa -
ny jest przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. 

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

Po raz dru gi Dom Po mo cy Spo łecz -
nej „Osto ja” w So śni co wi cach i Sto -
wa rzy sze nie na Rzecz Osób z Upo śle -
dze niem Umy sło wym „Na dzie ja” zor -
ga ni zo wa ły piel grzym kę do Lo ur des
i La Sa let te. 

Tak jak w po przed nim ro ku, lo gi -
stycz ne go za bez pie cze nia wy jaz du
pod ję ło się Biu ro Usług Tu ry stycz nych
i Re ha bi li ta cyj nych „Alf” z Opo la. 

Uczest ni ka mi wy pra wy by li
miesz kan ki i pra cow ni cy „Ostoi”
oraz miesz kań cy So śni co wic
z opie ku nem du cho wym piel -
grzym ki, ks. Mar ci nem Gaj dą,
pro bosz czem pa ra fii św. Ja ku ba
w So śni co wi cach.

W pro gra mie wy jaz du oprócz sank -

tu ariów ma ryj nych zna la zły się tak Ŝe
Pa ryŜ, Avi gnon, księ stwo Mo na ko
i We ro na. Piel grzy mi prze je cha li po -
nad 6 tys. km. Po dzi wia li za byt ki i kra -
jo bra zy Fran cji i Włoch. Zwie dzi li
m.in. Luwr, wie Ŝę Eiffla, ka te drę  No -
tre Da me, Pa łac Pa pie ski i Mon te Car -
lo. Wie lu oso -
bi stych wzru -
szeń do star -
czył uczest ni -
kom wy jaz du
po byt w Lo ur -
des i La Sa let -
te. Na pew no
na dłu go za pa -
mię ta ją po ran -
ną mszę świę -

tą w Gro cie Mas sa biel le, wie czor ną
pro ce sję ze świe ca mi czy spa cer śla da -
mi św. Ber nar de ty. To by ła bar dzo in -
ten syw na, ale nie zwy kle in te re su ją ca
po dróŜ. Piel grzy mi ser decz nie dzię ku -
ją wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do zor ga ni zo wa nia wy jaz du.       

11 li sto pa da w sa li py sko wic kie go
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor -
tu aŜ dwu krot nie ze bra li się sym pa -
ty cy sce nicz nych ta len tów Te atru
Mło dzie Ŝo we go Car pe Diem, by po -
dzi wiać mło dych ar ty stów. Z oka -
zji 91 rocz ni cy od zy ska nia nie pod le -
gło ści te atr z Py sko wic wy sta wił tra -
gi far sę pt. „Uko cha ny kraj, czy li ra -
tuj się kto mo Ŝe”.

Tym ra zem re Ŝy ser i sce na rzyst ka
Agniesz ka Na lep ka za pro po no wa ła
wi dzom po dróŜ przez ostat nie 70 lat hi -
sto rii Pol ski, któ rą przed sta wi ła
i na smut no i na we so ło. No stal gicz ne
sce ny z Po wsta nia War szaw skie go
skon tra sto wa ne zo sta ły z roz śpie wa ną
mło dzie Ŝą so cja li stycz nych miast i wsi

w czer wo nych kra wa tach, a któ ra od -
głos ka ra bi nu ma szy no we go za głu szy -
ła pieśń o uko cha nym kra ju… Po sta cią
łą czą cą wszyst kie dzie się cio le cia był
bez dom ny Dziad, któ ry ko men to wał
pol ską rze czy wi stość. Naj więk szy
aplauz wzbu dzi ła za baw na pio sen ka
o pol skim sej mie w wy ko na niu trzech
gwiazd py sko wic kie go te atru: Mi cha ła
Pi prow skie go, Alek san dra Me ry ka
i Ra fa ła Ko zo ka. Do sko na le wy pa dło
tak Ŝe ro dzeń stwo Grzyb ków: Alek san -
dra oraz Ja kub i Ka rol. Tra gi far sa na -
ro do wa, czy li oj czyź nia ne lo sy wi dzia -
ne ocza mi mło dzie Ŝy z pew no ścią do -
star czy ły wie lu re flek sji na te mat na -
szej nie pod le gło ści i te go, co z nią zdo -
ła li śmy zro bić. (MFR)

Po nad 150 uczest ni ków z ca łe go
wo je wódz twa ślą skie go wzię ło
udział w III Gli wic kich Spo tka niach
Tę czo wych, któ re od by ły się 29 paź -
dzier ni ka w Mło dzie Ŝo wym Do mu
Kul tu ry w Boj ko wie. Na sce nie kró -
lo wał te atr, ta niec i mu zy ka. 

N i e  p e ł  n o  s p r a w  n i
uczest ni cy udo wod ni li, Ŝe
bli ski jest im kaŜ dy ro dzaj
sztu ki. Do sko na le za pre -
zen to wa ła się re pre zen -
tant ka Warsz ta tów Te ra pii
Za ję cio wej w Py sko wi -
cach, któ ra bra wu ro wo za -
śpie wa ła zna ny prze bój
Lom bar du „Prze Ŝyj to
sam”. Z ko lei Ośro dek
Mat ka Bo Ŝa Uzdro wie nie
Cho rych – Śro do wi sko wy
Dom Sa mo po mo cy w Knu -
ro wie przy go to wał pre zen -
ta cję wier sza „Pan Hi la ry”. 

– Je stem pod wra Ŝe niem twór czo -
ści osób nie peł no spraw nych, od kry -
wa ją one zu peł nie no we po kła dy eks -
pre sji – mó wił je den z ju ro rów, Da -

riusz Je zier ski, dy rek tor ar ty stycz ny
Te atru No wej Sztu ki.

Im pre zę, któ rej po my sło daw cą jest
te ra peu ta Woj ciech Ko ty lak, zor ga ni -
zo wa ły Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej
„Tę cza” przy Spół dziel ni „Twór -
czość”, Cen trum In te gra cji Nie peł no -

spraw nych i Mło dzie Ŝo wy Dom Kul -
tu ry w Gli wi cach. Pa tro na tem ob ję li ją
pre zy dent Mia sta Gli wi ce Zyg munt
Fran kie wicz oraz sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek. (RG)

Ty dzień Ho no ro we go Krwio daw stwa
Tra dy cyj nie od 22 do 26 li sto pa da ob cho dzo ny jest w Pol sce Ty dzień Ho no -

ro we go Krwio daw stwa. Z tej oka zji Klub HDK PCK im. Flo ria na Oga na w Knu -
ro wie za pra sza wszyst kich na uro czy stą mszę świę tą od pra wia ną w in ten cji
zdro wia krwio daw ców. Od bę dzie się ona w nie dzie lę 22 li sto pa da o godz. 9.00
w ko ście le p. w. Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej w Knu ro wie. 

– Dwa dni wcze śniej na si człon ko wie spo tka ją się na za ba wie w Klu bie Pro -
tos – in for mu je Sta ni sław Bo gu mił, ho no ro wy pre zes Klu bu im. Flo ria na Oga -
na. – Ko rzy sta jąc z ła mów „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” chcę zło Ŝyć ser -
decz ne Ŝy cze nia i po dzię ko wa nia wszyst kim krwio daw com, któ rzy co ro ku dzię -
ki swej ofiar no ści ra tu ją set ki ist nień ludz kich. (RG) 

Car pe Diem… nie pod le gło ścio wo
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W bar wach tę czy

KaŜ dy z wy stę pu ja cych do stał pa miąt ko wy dy -
plom i słod ką nie spo dzian kę.

Do bry start w sa mo dziel ność

Cer ty fi ka ty po świad cza ją ce na by cie no wych kwa li fi ka cji
wrę czył uczest ni kom pro jek tu wi ce sta ro sta Sła wo mir
Adam czyk.

Maria Blic: Wcze śniej nie
mia łam do czy nie nia z kom -
pu te rem. Ten kurs to dla
mnie by ło praw dzi we
otwar cie na świat, dające
no we moŜ li wo ści. Mam na -
dzie ję, Ŝe uła twi mi zdo by cie
pra cy.

To masz Smalc: W cza sie
kur su do wie dzia łem się, jak
ko rzy stać z kom pu te ra i In -
ter ne tu. Te raz chcę wy ko -
rzy stać to w prak ty ce i zro -
bić film o wy jaz dach
nad mo rze w ra mach te go
pro jek tu.

Łukasz Pacześ: Po zna łem
pro gra my do gra fi ki kom pu -
te ro wej, a to bar dzo przy da
mi się na stu diach in Ŝy nier -
skich. Rów nie cen ne by ły
szko le nia z psy cho lo gii i pra -
w a ,  k t ó  r e  o d  b y  ł e m
uczestnicząc w projekcie.

Ka ro li na Su rów ka: Ten
pro gram po sze rzył mo je
ho ry zon ty, na bra łam teŜ
pew no ści sie bie. Przede
wszyst kim zdo by łam jed nak
no we kwa li fi ka cje – na -
uczy łam się sty li za cji pa -
znok ci. 

Nie za po mnia na piel grzym ka

Z oka zji Dnia Pra cow ni ka So cjal ne go
wszyst kim Pra cow ni kom

Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
oraz in nych jed no stek po mo cy spo łecz nej 

w Po wie cie Gli wic kim
skła da my ser decz ne Ŝy cze nia

zdro wia, po myśl no ści i sa tys fak cji za wo do wej,
da ją cej si łę do pra cy kaŜ de go dnia.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
Ta de usz Ma mok wraz z Rad ny mi 

w imie niu Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go 
Sta ro sta Gli wic ki Mi chał Nie szpo rek 



NR 11 (32) LISTOPAD 2009 OSTATNIA STRONA 

Gmi ny : G i e r a ł t o w i c e ,  K n u r ó w,  P i l c h o w i c e ,  P y s k o w i c e ,  R u d z i n i e c ,  S o ś n i c o w i c e ,  To s z e k ,  W i e l o w i e ś

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
Redakcja: Romana Gozdek (red. nacz.), Magdalena Fiszer-Rębisz, Sławomir Gruszka. Skład: A. Olbrzymek

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, 
tel. 032 332 66 65, 032 332 66 53 

e-mail: redakcja@starostwo.gliwice.pl                   www.powiatgliwicki.pl 
WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO są bezpłatną gazetą samorządową, 

wydawaną ze środków Powiatu Gliwickiego. 
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów.    

Druk: Polskapresse, Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec                           Nakład: 10 000 egzemplarzy.  

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

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 Ŝów ki to Kon fi tu ry,
a zdję cie zo sta ło zro bio ne w Knu ro wie. 

Na gro dy ksiąŜ ko we 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
Do ro ta Pa lu siń ska, Ma ciej Łu ka szyk oraz Ire na Pa nos -
-Zu brzyc ka. Gra tu lu je my! W ce lu usta le niu spo so bu od -
bio ru na gród pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nr
tel. 032 332 66 63. 

Dziś za mie sza my ko lej ną krzy Ŝów kę oraz zdję cie
do roz po zna nia. Przy po mi na my, Ŝe zo sta ło ono zro bio ne
w na szym po wie cie. Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 30 li sto pa da br. 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)

Fun da tor
na gród –

Mał go rza ta
Handz lik,

po seł
do Par la -

men tu Eu -
ro pej skie go 

Ślą ska frasz ka

1. Na czel nik pań stwa pol skie go w la tach 1918-1922.
2. Do wód ca III Po wsta nia Ślą skie go.
3. Gdzie wg pio sen ki ro sną czer wo ne ma ki?4. Ostat ni pre -
zy dent RP na uchodź stwie.
5. Świę to przy pa da ją ce 11 li sto pa da.
6. Gdzie pod pi sa no ro zejm koń czą cy I woj nę świa to wą?

7. Naj wyŜ sze pol skie od zna cze nie woj sko we (or der).
8. Ile by ło po wstań ślą skich?
9. Au tor pie śni Le gio nów Pol skich.
10. Tak na zy wa my obec nie uczest ni ka wal ki o nie pod le -
głość, któ ry pa mię ta te cza sy. 

To ci do piy ro przi szła utro pa
Z ko py ta wiel ke iskry le cia ły
Ta ko w niy wo li te roz u cho pa
Wył aŜe sły szoł go Knu row ca ły
W koń cu ło biy coł dom niy no wiy-
dzać
śe sie doł chy cić gań ba fest by ła
Dyć jak krzip ko wi na ucz ka by dać?
-Prze ca po je go stro nie zło siy ła
Nic yno zdy bać go trza kajś iń dzi
Ta ko durś czi moł sie łon Knu ro wa
Tref w szpo nie gra by kar lu sa wpyń -
dzi
Pie kło go cze ko – je go w tym go wa!
A mioł ślu sor czyk lip sta ło gni sto
Gor ko choć chu do jak szcza pa ło na
Dyć we Szlo stau chu wo da durś czy -
sto
Lu bie li na niym pły wać łod ko ma

Ta ko przi sto wie bies se po ja wioł
JuŜ mioł li plin ga do pie kła po rwać
A dzioł cha z ke rom do brze sie spra -
wioł
Zdo sie te roz ki chce bie sa do rwać
Ke ce we go rze – doł w coł ki kra sie
ToŜ tyn ro ga ty za czoł aŜ sko kać
Cza mu ucie kosz gu pi mam la sie?!
Bies ta ko wo ło – Niy chca szraubsz-
to ka!
Jest we Knu ro wie ap ty ka zoc no
Świyn to Bar ba ra mo nad niom pie -
cza
Sły chać tam krzip ki durś po rom noc-
nom?
Czy jo na proŜ no ta ko wom kle ca?

Bro ni sław Wą tro ba

Mu zy kal ny djo boł ze Knu ro wa 
(cz. 2)

�Co przed sta wia 
to zdję cie? �

Spichlerzowe smaki
Fazana w galotach

2 1  L I  S TO  PA  D A – Ś W I A TO  W Y D Z I E Ń  ś Y C Z  L I  W O  Ś C I  I P O  Z D R O  W I E Ń
N A  S Z Y M  C Z Y  T E L  N I  K O M  ś Y  C Z Y  M Y D U  ś O  U Ś M I E  C H U  I W Z A  J E M  N E J  ś Y C Z  L I  W O  Ś C I  

– N I E  T Y L  K O  O D Ś W I Ę  TA !
R E  D A K  C J A „ W I A  D O  M O  Ś C I  P O  W I A T U  G L I  W I C  K I E  G O ”

Le gen da zwią za na jest z mły nem znaj du ją cym się mię dzy
Py sko wi ca mi a Za wa dą, po pra wej stro nie wy jaz du z ob wod -
ni cy na dro gę do By to mia. Od dzie się cio le ci młyn ów jest
nie czyn ny. 

W daw nych wie kach szlak han dlo wy z Wro cła wia do Kra -
ko wa, bie gnąc przez Py sko wi ce, mu siał w róŜ nych miej scach
prze cho dzić przez ko ry to Dra my. Mo stów nie by ło i na le Ŝa ło
jej wo dy po ko ny wać w bród. Przy więk szych opa dach desz -
czu Dra ma wy le wa ła i by ła głę bo ka. W ta kich sy tu acjach do -
cho dzi ło do uto nięć kup ców po ko nu ją cych nurt rze ki. Du chy
to piel ców błą dzi ły w oko li cy Py sko wic. Je den z tych du chów
no cą za cho dził do py sko wic kie go mły na i co raz czę ściej stra -
szył za miesz ka łą tam ro dzi nę wła ści cie la. To noc ne do ku cza -
nie zmu si ło miesz kań ców do sy pia nia u są sia da.

W go dzi nach po łu dnio wych pew ne go dnia wszedł do mły -
na cze lad nik mły nar ski i za py tał wła ści cie la, czy mógł by od być
prak ty kę. Wła ści ciel z Ŝa lem od po wie dział, Ŝe nie ma na ty le
za mó wień, by go za trud nić. W trak cie roz mo wy go spo darz za -
pro po no wał po si łek, bo wi dział, Ŝe przy bysz jest zmę czo ny
i głod ny. Po zje dze niu po sił ku cze lad nik za py tał go spo da rza,

czy nie mógł by u nie go prze no co wać, bo jest póź no, a ju tro pój -
dzie w dal szą dro gę. Wła ści ciel mły na wy ja wił mu wów czas, Ŝe
no cą do mły na przy cho dzi duch to piel ca i bar dzo stra szy. By
unik nąć te go kon tak tu z du chem to piel ca, on z ro dzi ną idzie
spać do są sia da. Cze lad nik jed nak się nie prze stra szył i po pro -
sił o noc leg w mły nie. Go spo darz mu po zwo lił. Gdy za pa dła
noc i go spo darz z ro dzi ną po szli spać do są sia da, cze lad nik wy -
jął skrzyp ce i za czął grać. W pew nym mo men cie usły szał wiel -
ki ło mot i zo ba czył wcho dzą ce go do mły na du cha, ale grać nie
prze stał. Duch usiadł w ką cie i słu chał. Gdy cze lad nik prze stał
grać, duch za py tał, czy mógł by i on po grać tak pięk nie na skrzy -
pecz kach. Cze lad nik po wie dział, Ŝe bę dzie mógł grać, ale naj -
pierw mu si spi ło wać pa znok cie, gdyŜ ma bar dzo dłu gie i mo gą
znisz czyć stru ny w in stru men cie. Duch zgo dził się na spi ło wa -
nie pa znok ci. Cze lad nik ka zał mu wło Ŝyć dłoń do ima dła, moc -
no skrę cił i za czął pi ło wać nie tyl ko pa znok cie, ale rów nieŜ pal -
ce… Duch gło śno krzy czał z bó lu, ale cze lad nik pi ło wał da lej.
Duch nie wy trzy mał, wy rwał rę kę z ima dła i uciekł. Od te go
cza su nie po ka zał się we mły nie. Na pa miąt kę te go wy da rze nia
wła ści cie la mły na na zy wa no Skrzyp kiem. (MFR)

Ślą zok w go ny al bo na goń, czy li
na po lo wa nia cho dzi li wy łącz nie ja ko
po moc ni cy pa nów z zom ków. Za ję cie
to by ło zna ne tyl ko w nie któ rych re jo -
nach Gór ne go Ślą ska, na przy kład
w za le sio nych oko li cach Lu bliń ca,
Ryb ni ka, Pszczy ny czy Raciborza.
Do dzi siaj na tych te re nach prze trwa ły
zwy cza je ło wiec kie, któ re w in nych
czę ściach na sze go re gio nu są mniej
zna ne. MęŜ czyź ni wsta wa li wcze snym
ran kiem, by przy go to wać się do po lo -
wa nia – i ru sza li w gon. My śli wi wra -
ca li z wy pra wy z róŜ ne go ro dza ju dzi -
czy zną, by ły to mię dzy in ny mi: ha zo -
ki, sor ni ki, dzi ki i fa za ny. Te ostat nie
przy rzą dza ne by ły na wie le spo so bów.
Ulu bio nym prze pi sem ślą skich go spo -
dyń do mo wych był „fa zana w ga lo -
tach”.

Skład ni ki: ba Ŝant, ka wa łek bocz -
ku lub sło ni ny, czo snek, pa pry ka czer -
wo na, ty mia nek lub ma je ra nek, sól
i pieprz.

Spo sób przy go to wa nia: Ba Ŝan ta
na cie ra my czosn kiem, so lą, pie -
przem, pa pry ką i ma je ran kiem. W ta -
kim sta nie po zo sta wia my go na dwie
go dzi ny – w tym cza sie na bie rze od -
po wied nie go aro ma tu. Po tem okła da -
my pla stra mi bocz ku i owi ja my ca -
łość ba weł nia ny mi nić mi. Wkła da my
go do bryt fan ny, do któ rej na le wa my
szklan kę wo dy. Pie cze my w pie kar -
ni ku – do cza su, kie dy mię so bę dzie
mięk kie i so czy ste, czy li co naj -
mniej 1 go dzi nę.

Ca te ring ze Sma kiem 
Ja kub Kacz mar czyk, Ko szę cin

Fa za na wy -
gra ła kon -
kurs „Da -
nie Ro ku
S p i  c h l e  -
rza 2009”,
o któ rym
p i  s z e  m y
na str. 1.
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W kręgu legend
To pie lec zTo pie lec z py sko wic kie go mły napy sko wic kie go mły na


