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Okrut ny mord w Le sie Ka tyń skim sprzed 70 lat zy skał no wy, tra gicz ny wy miar

EPI LOG – NASZ KA TYŃ 
Ta wia do mość po ra zi ła wszyst -

kich. Gdy w so bot ni po ra nek
10 kwiet nia Po la cy do wie dzie li się
o tra gicz nym wy pad ku lot ni czym
pod Smo leń skiem, nie mo gli uwie -
rzyć, że to wy da rzy ło się na praw dę.
W pod cho dzą cym do lą do wa nia sa -
mo lo cie zgi nę ło kil ka dzie siąt osób,
sta no wią cych eli tę Pań stwa Pol skie -
go, w tym pa ra pre zy denc ka...

Smu tek po grą żył rów nież miesz -
kań ców Zie mi Gli wic kiej. Na znak ża -
ło by przed Sta ro stwem Po wia to wym
w Gli wi cach fla gi z ki rem opusz czo ne
zo sta ły do po ło wy masz tu. Jesz cze te -
go sa me go dnia wie czo rem w Ka te -
drze p. w. św. Apo sto łów Pio tra i Paw -

ła od pra wio na zo sta ła msza św. – za -
pla no wa na wcze śniej w in ten cji Be -
aty fi ka cji Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II, po świę co na została tak że in ten cji
ofiar ka ta stro fy pod Smo leń skiem.
Kon ce le bro wał ją ks. bp Jan Wie czo -
rek. Bi skup kil ka krot nie po wta rzał
w trak cie mszy – Na sze ser ca pła czą...

Msza św. w in ten cji ofiar od pra -
wia na by ła w tym sa mym cza sie w ar -
chi ka te drze Chry stu sa Kró la w Ka to -
wi cach. Prze wod ni czył jej abp Da -
mian Zi moń, a wzię li w niej udział
m.in. prze wod ni czą cy Par la men tu Eu -
ro pej skie go Je rzy Bu zek i wo je wo da
ślą ski Zyg munt Łu kasz czyk. Po wiat
Gli wic ki re pre zen to wa li wi ce sta ro sta

S ł a  w o  m i r
A d a m  c z y k
i Ma ria
Owcza  rzak  -
- S i e j  k o  –
skarb nik Po -
wia tu Gli wic -
kie go. Po dob ne
msze od pra -
wio ne zo sta ły
tak że w wie lu
m i e j  s c o  w o  -
ściach na sze go
po wia tu.

(RG)

Z ogrom nym ża lem przy ję li śmy wia do mość 
o tra gicz nym wy pad ku, w któ rym zgi nął 

Pre zy dent RP Lech Ka czyń ski wraz z Mał żon ką. 
Ka ta stro fa ta po zba wi ła ży cia tak że kil ka dzie siąt 

naj waż niej szych osób Pań stwa Pol skie go 
oraz krew nych Po la ków po mor do wa nych w Ka ty niu.

Rzecz po spo li ta Pol ska po nio sła nie po we to wa ną stra tę –
ode szły oso by, któ re swą pra cą i pa trio ty zmem kształ to wa ły

na szą współ cze sną Oj czy znę.
W tych tra gicz nych chwi lach łą czy my się w bó lu z ro dzi na mi
ofiar tej ka ta stro fy, skła da jąc im wy ra zy wiel kie go współ czu-

cia. Wszyst kim Po la kom skła da my szcze re kon do len cje
po ogrom nej stra cie, ja ką po nio sło na sze Pań stwo.

Ta de usz Ma mok 
Prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go 

wraz z Rad ny mi 

Mi chał Nie szpo rek
Sta ro sta Gli wic ki
wraz z Za rzą dem

Po wia tu Gli wic kie go 

Pa mię ci ofiar ka ta stro fy

Od pra wej – po czet sztan da ro wy re pre zen tu ją cy Po wiat Gli -
wic ki na mszy św. od pra wio nej w in ten cji ofiar ka ta stro fy
pod Smo leń skiem.

W gli wic kiej ka te drze zgro ma dzi li się miesz kań cy Zie mi Gli wic kiej, a tak że po -
sło wie, przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych, har ce rze i kom ba tan ci. 

Gdy na po la nie le śnej w po bli żu Dą brów ki
za pa da ła mi nu ta ci szy, sły chać by ło tyl ko
śpiew pta ków. Po za tym nic, tyl ko przej mu ją -
ca ci sza. Upa mięt nia ją ca tych, któ rzy ode szli
w imię Oj czy zny. Tak roz po czę ła się uro czy -
stość, zor ga ni zo wa na 13 kwiet nia z oka zji 70
rocz ni cy Zbrod ni Ka tyń skiej. Za pla no wa na
du żo wcze śniej, po tra ge dii w Smo leń sku zy -
ska ła no wy, tra gicz ny wy miar. 

13 kwiet na uchwa lo ny zo stał przez Sejm RP
w 2007 ro ku ja ko Dzień Pa mię ci Ofiar Zbrod ni
Ka tyń skiej. Uzna no go za sym bo licz ną da tę –
roz strze li wa nie pol skich ofi ce rów trwa ło bo -
wiem w 1940 ro ku przez ca ły kwie cień i maj.
W po wie cie gli wic kim ten dzień po sta no wio no
uczcić w spo sób szcze gól ny, od da jąc rów no cze -
śnie hołd żoł nie rzom Pol ski Pod ziem nej oraz

żoł nie rzom Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho -
dzie, któ rzy we wrze śniu 1946 r. za mor do wa ni
zo sta li w Dą brów ce. Mor du do ko na no w miej -
scu zwa nym Ba rut – jest to ma leń ka miej sco -
wość, le żą ca wśród la sów na po gra ni czu obec -
nych po wia tów gli wic kie go i strze lec kie go. 

Uro czy stość mia ła cha rak ter edu ka cyj ny –
prze zna czo na by ła dla mło dzie ży szkół po nad -
gim na zjal nych z obu po wia tów oraz dla gim na -
zja li stów z Wie low si. Uczniom to wa rzy szy li
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych, du -
chow ni, kom ba tan ci, a tak że żoł nie rze z gli wic -
kie go gar ni zo nu. Hi sto rię zbrod ni do ko na nej
w tym miej scu przy po mniał Sta ni sław Pie cuch,
daw ny żoł nierz Pol ski Pod ziem nej, któ ry cu dem
z niej oca lał. Tak jak je go ko le dzy z Pod be ski -
dzia miał wy je chać wraz z ko le ga mi na Za chód
– tak im obie ca no. Po tem jed nak oka za ło się, iż
by ła to pro wo ka cja UB, ma ją ca na ce lu wy mor -
do wa nie żoł nie rzy Pod zie mia. Do wie zio no ich
do Ba ru tu i umiesz czo no w sto do le, któ ra zo sta -
ła wy sa dzo na w po wie trze. 

Dokończenie na str. 14

Chwi la za du my w Dą brów ce

�Krzyż Pa mię ci w Dą brów ce jest bia ły, co sym-
bo li zu je nie win ność po mor do wa nych tam żoł -
nie rzy. Ota cza go czer wo na stu ła, sym bol ich
pa trio ty zmu i przelanej krwi.
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Czte ro let nią ka den cję za -
koń czy ła Ra da Spor tu Po wia tu
Gli wic kie go. Po wo ła na w lu -
tym 2006 ro ku, za stą pio na zo -
sta ła no wym skła dem oso bo -
wym.

Na ostat niej se sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go pod ad re sem
koń czą cej ka den cję Ra dy Spor tu
pa dło wie le słów po dzię ko wań.
Wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam -
czyk wrę czył kwia ty oso bie bar -
dzo za słu żo nej dla po wia to we go
spor tu, a jed no cze śnie je dy nej
ko bie cie w tym gro nie – Ewie
Kul czy nie. Po dzię ko wa nia ode -
bra li tak że Ma riusz Po lo czek,
Ma rian Szoł ty sek, Le szek Ko -
ło dziej, Le szek Pię ta, Cze sław
No wak i Mar cin Kwa śniok.
W imie niu ustę pu ją cej ra dy po -
dzię ko wa nia za do brą współ pra -
cę z po wia tem zło ży li jej prze -
wod ni czą cy Ma riusz Po lo czek
oraz Ewa Kul czy na. 

Na to miast Za rząd Po wia tu
Gli wic kie go na swym po sie dze -
niu 23 mar ca po wo łał no wy
skład Ra dy Spor tu Po wia tu Gli -
wic kie go. W obec nej ka den cji,
obej mu ją cej la ta 2010-2014,
w skład Ra dy wcho dzić bę dą:
Cze sław No wak (re pre zen tu ją cy
Mia sto Knu rów), Ja cek Kli ma la
(Mia sto Py sko wi ce), Le szek Pię -
ta (Gmi na Ru dzi niec), Ewa Kul -
czy na (Gmi na Pil cho wi ce), Le -
szek Ko ło dziej (Mia sto i Gmi na
So śni co wi ce), Se ba stian Bu ja ra
(Gmi na Wie lo wieś), Ma rian
Szoł ty sek (Gmi na Gie rał to wi ce)
oraz Mar cin Kwa śniok (Mia sto
i Gmi na To szek). Ra da Spor tu
Po wia tu Gli wic kie go jest or ga -
nem o cha rak te rze opi nio daw -
czo -do rad czym, któ re go człon -
ko wie po wo ły wa ni są spo śród
przed sta wi cie li miast i gmin po -
wia tu.

(RG)
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25 mar ca od by ła się XLV se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.
Zło ży ło się na nią kil ka na ście punk tów po rząd ku ob rad.

Na se sję przy go to wa ny zo stał pro jekt uchwa ły w spra wie
zmian w uchwa le bu dże to wej Po wia tu Gli wic kie go na 2010 rok.
Na po cząt ku se sji sta ro sta Mi chał Nie szpo rek za pro po no wał
uzu peł nie nie ob rad o je den pro jekt uchwa ły – w spra wie anek su
do Po ro zu mie nia z dnia 16 czerw ca 2009 r. o ob ję ciu Po wia tu
Gli wic kie go dzia ła niem Miej skie go Ze spo łu do spraw Orze ka nia
o Nie peł no spraw no ści w Gli wi cach. Rad ni prze gło so wa li za pro -
po no wa ny przez sta ro stę po rzą dek ob rad, a póź niej rów nież tę
uchwa łę. Upo waż nia ona sta ro stę do pod pi sa nia anek su do wspo -
mnia ne go po ro zu mie nia. Na je go mo cy po wiat przyj mie zo bo -
wią za nia do współ fi nan so wa nia kosz tów dzia łal no ści Miej skie go
Ze spo łu do spraw Orze ka nia o Nie peł no spraw no ści w Gli wi cach
w 2010 ro ku kwo tą 98 tys. zł oraz do fi nan so wa nia je go dzia łal -
no ści za rok 2009 kwo tą 4 270 zł. Są to kosz ty zwią za ne z ko rzy -
sta niem miesz kań ców po wia tu z usług te go Ze spo łu. 

Na to miast do pro jek tu uchwa ły w spra wie zmian bu dże to -
wych au to po praw kę wnio sła skarb nik po wia tu Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko. Wy ni ka ona z te go, iż dwie gmi ny – To szek i Gie -
rał to wi ce za de kla ro wa ły fi nan so we wspar cie dla dro go wych za -
dań re mon to wo -in we sty cyj nych na ich te re nie. To szek wy ło żył
na ten cel 100 tys. zł, na to miast Gie rał to wi ce 20 tys. zł. Tym sa -
mym do łą czy ły do gmin: Ru dzi niec, Py sko wi ce, Pil cho wi ce
i Knu rów, któ re już wcze śniej wy ra zi ły wo lę wspar cia tych za da -
nia kwo ta mi od 100 tys. zł do 250 tys. zł. Dzię ki ta kiej współ pra -
cy gmin z po wia tem Za rząd Dróg Po wia to wych wy ko na w br.
sze reg za dań na dro gach po wia to wych. Wy bu do wa ne zo sta ną
chod ni ki: w Ru dziń cu przy ul. Gli wic kiej (200 tys. zł prze zna czy
na ten cel po wiat i 200 tys. gmi na Ru dzi niec), w Wil czy przy
ul. Ka ro la Miar ki (obie stro ny wy ło żą po 250 tys. zł) i w Ko tu li -
nie – wraz z od pro wa dze niem wód desz czo wych (każ da ze stron
po 50 tys. zł). Wy ko na ne tak że bę dą do ku men ta cje pro jek to we
do na stę pu ją cych in we sty cji: prze bu do wa skrzy żo wa nia ulic Gli -
wic kiej, Wy zwo le nia i Wy szyń skie go w Py sko wi cach (po wiat
i Py sko wi ce zło żą się na ten cel po 60 tys. zł); bu do wa chod ni ka
wzdłuż dro gi po wia to wej w Pa czy nie (po wiat – 50 tys. zł i gmi -
na To szek – 50 tys. zł); bu do wa chod ni ka przy ul. Szkol nej
w Chu do wie (po wiat i gmi na Gie rał to wi ce – po 20 tys. zł). Zo -
sta ną rów nież prze pro wa dzo ne re mon ty: chod ni ka przy ul. Po -
wstań ców Ślą skich w Py sko wi cach (po wiat i gmi na – po 40 tys.
zł); chod ni ka przy ul. Wil so na w Knu ro wie (po wiat i mia sto –
po 60 tys. zł); chod ni ka przy ul. Mi chal skie go w Knu ro wie (po -

wiat i mia sto – po 25 tys. zł) oraz wy ko na na bę dzie na kład ka as -
fal to wa na jezd ni dro gi ul. Szpi tal nej w Knu ro wie (po wiat i mia -
sto – po 120 tys. zł). 

Po zo sta łe zmia ny w po wia to wym bu dże cie na ten rok do ty czą
zwięk sze nia czę ści oświa to wej sub wen cji ogól nej, ja ką po wiat

otrzy mu je z bu dże -
tu pań stwa (zo sta ła
ona zwięk szo na
o 281 314 zł i wy -
no si po tej zmia -
nie 15 739 844 zł),
a tak że po więk sze -
nia do cho dów po -
wia tu o kwo tę 4,6
tys. zł, któ rą sąd za -
są dził na je go rzecz. 

Treść uchwał przy ję tych przez ra dę na se sji zna leźć moż na
na stro nie in ter ne to wej po wia tu: www.po wiat gli wic ki.pl w za -
kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu.

Na se sji wrę czo ne zo sta ły po dzię ko wa nia człon kom Ra dy
Spor tu Po wia tu Gli wic kie go, któ ra koń czy ka den cję obej mu ją cą
la ta 2006-2010 – wię cej na ten te mat prze czy tać moż na obok.
Pod czas ob rad przed sta wio ne zo sta ły trzy spra woz da nia rocz ne

z wy ko na nia pla nów fi nan so wych za 2009 rok. Spra woz da nie
Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie przed sta wi ła głów na
księ go wa Ali na Buch ta, Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach
– dy rek tor Le szek Ku biak, a Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gli wi cach – dy rek tor Kry sty na Wo łoch. Peł na treść tych do -
ku men tów rów nież za miesz czo na jest na stro nie in ter ne to wej po -
wia tu. 

Po nad to rad ni pod czas se sji wnie śli licz ne za py ta nia, wnio ski,
po stu la ty i in ter pe la cje. Du ża ich część do ty czy ła funk cjo no wa nia
służ by zdro wia na te re nie Knu ro wa. Na bie żą co spra wy te wy ja -
śnia li pod czas ob rad sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, dy rek tor SP ZOZ -
-u w Knu ro wie dr To masz Pitsch oraz je go za stęp ca Hen ryk Hib -
szer, część zadanych pytań uzy ska na to miast od po wiedź pi sem ną.

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od bę dzie się
29 kwiet nia o godz. 15.00. 

WWIIEE  ŚŚCCII   ZZ  SSEE  SSJJII
Relacjonuje

przewodniczący
Rady Powiatu

Gliwickiego
Tadeusz
Mamok.

No wa Ra da
Spor tu 

Po dzię ko wa nia Ewie Kul czy nie oraz po zo sta łym człon kom koń czą cej
ka den cję Ra dy Spor tu Po wia tu Gli wic kie go zło żył wi ce sta ro sta Sła -
wo mir Adam czyk.
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Po pierw sze – zdro wie miesz kań ców 

Świą tecz nym ak cen tem by ło sto isko Ośrod ka Mat ki Bo skiej
Uzdro wie nie Cho rych w Knu ro wie, na któ rym w przerwie sesji
ku pić moż na by ło pięk ne ozdo by wiel ka noc ne, wy ko na ne w ra -
mach Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej. 

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k

Czym zaj mo wa li się rad ni? Jak pra -
co wa li w ubie głym ro ku? Od po wiedź
na te py ta nia uła twi miesz kań com po -
wia tu nasz cykl, któ ry roz po czę li śmy
w stycz nio wym wy da niu „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. Pre zen tu je my
w nim pra cę po szcze gól nych ko mi sji
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w mi nio nym
ro ku. Po ni żej pod su mo wa nie ko lej nej
z nich – Ko mi sji Zdro wia.

Ko mi sja od by ła w 2009 ro ku 12 po -
sie dzeń. Fre kwen cja pra cy rad nych
na po sie dze niach ko mi sji wy nio sła
od 66,7 do 100 proc. – śred nio 84,4
proc. W tym cza sie prze ka za ła ona
do Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go 29
opi nii, 6 wnio sków i jed no sta no wi sko. 

Te ma ty zre ali zo wa ne przez ko mi sję
w mi nio nym ro ku: czyn no ści nad zor -
cze nad prze bie giem re or ga ni za cji Po -
wia to wej Służ by Zdro wia; spra woz da -
nie rocz ne z wy ko na nia pla nu fi nan so -
we go za 2008 rok Ze spo łu Opie ki
Zdro wot nej w Knu ro wie i za po zna nie

się z je go sy tu acją fi nan so wą (po sie -
dze nie wspól ne z Ko mi sją Fi nan sów);
spra woz da nie rocz ne z wy ko na nia pla -
nu fi nan so we go za 2008 rok Szpi ta la
Po wia to we go z sie dzi bą w Py sko wi -
cach i za po zna nie się z je go sy tu acją
fi nan so wą (po sie dze nie wspól ne z Ko -
mi sją Fi nan sów); ana li za po rów naw -
cza ZOZ w Knu ro wie i Szpi ta la Po -
wia to we go w Py sko wi cach (po sie dze -
nie wspól ne z Ko mi sją Fi nan sów);
ana li za wy ko na nia bu dże tu za 2008
rok – ab so lu to rium; spra woz da nie Dy -
rek to ra Po wia to we go Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Gli wi cach z dzia łal no -
ści PCPR -u w 2008 ro ku wraz z wy ka -
zem po trzeb w za kre sie po mo cy spo -
łecz nej; in for ma cja o sta nie sa ni tar no –
epi de mio lo gicz nym Po wia tu Gli wic -
kie go w ro ku 2008; spra woz da nie z re -
ali za cji pro jek tu sys te mo we go pt. „Do -
bry start w sa mo dziel ność” w ra mach
Prio ry te tu VII Pro mo cja in te gra cji spo -
łecz nej, Dzia ła nia 7.1 Roz wój i upo -

wszech nia nie ak tyw nej in te gra cji,
Pod dzia ła nie 7.1.2 Roz wój i upo -
wszech nia nie ak tyw nej in te gra cji
przez po wia to we cen tra po mo cy ro dzi -
nie Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki (po sie dze nie wspól ne z Ko mi -
sją Edu ka cji); in for ma cja o prze bie gu
wy ko na nia pla nu fi nan so we go
za I pół ro cze 2009 ro ku Ze spo łu Opie -
ki Zdro wot nej w Knu ro wie i za po zna -
nie się z je go sy tu acją fi nan so wą (po -
sie dze nie wspól ne z Ko mi sją Fi nan -
sów); in for ma cja o prze bie gu wy ko na -
nia pla nu fi nan so we go za I pół ro -
cze 2009 ro ku Szpi ta la Po wia to we go
w Py sko wi cach i za po zna nie się z je go
sy tu acją fi nan so wą (po sie dze nie
wspól ne z Ko mi sją Fi nan sów); pro po -

zy cja wnio sków do bu dże tu na 2010
rok; stan dar dy w do mach po mo cy spo -
łecz nej na te re nie Po wia tu Gli wic kie -
go; wy bra ne in for ma cje o sta nie zdro -
wia lud no ści Po wia tu Gli wic kie go

w ro ku 2007 (po sie dze nie wspól ne
z Ko mi sją Edu ka cji); wy bra ne in for -
ma cje o sta nie zdro wia lud no ści Po -
wia tu Gli wic kie go w aspek cie dzia łań
do ty czą cych pro mo cji i ochro ny zdro -
wia pro wa dzo nych w pla ców kach
oświa to wych na sze go po wia tu (po sie -
dze nie wspól ne z Ko mi sją Edu ka cji);
za po zna nie się z pro jek tem bu dże tu
na 2010 rok; przed sta wie nie pla nu pra -
cy Ko mi sji na 2010 rok. (Opr.: RG)
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SKŁAD KO MI SJI ZDRO WIA
Elż bie ta Ko ło dziej – prze wod ni czą ca
An drzej Mi chal ski – wi ce prze wod ni czą cy 
człon ko wie: Ja cek Aw ra mien ko, Ma rek Aw ra mien ko, Je rzy Ko rus.
Do sierp nia 2009 r. w jej skład wcho dził też Le szek Ku biak.

Prze wod ni czą ca Ko mi sji Zdro wia Elż bie ta Ko ło dziej.
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Dom Po mo cy Spo łecz nej dla
Dzie ci i Mło dzie ży pro wa dzo ny
przez Za kon Oj ców Ka mi lia nów
w Pil cho wi cach już nie mu si mar -
twić się o przy szłość. Od 1 mar ca
speł nia wszel kie stan dar dy, ja kie
wy ma ga ne bę dą od te go ty pu pla có -
wek wraz z na sta niem 2011 ro ku.

– To by ło być al bo nie być dla na -
sze go do mu i je go miesz kań ców – mó -
wi Ewa Do ma gal ska, za stęp ca dy rek -
to ra do spraw ad mi ni stra cyj nych i pro -
jek tów stra te gicz nych w pil cho wic kim
DPS -ie. – Tak jak wszyst kie do my po -
mo cy spo łecz nej, mie li śmy gra nicz ną
da tę, przed któ rą mu sie li śmy zdą żyć
ze zmia na mi, ma ją cy mi na ce lu do sto -
so wa nie bu dyn ku i je go oto cze nia oraz
wa run ków po by tu miesz kań ców
do wy ma gań, za war tych w mi ni ste rial -
nym roz po rzą dze niu. Wszy scy się cie -
szy my, że uda ło nam się te go do ko nać
przed osta tecz nym ter mi nem.

W Pil cho wic kim DPS -ie, któ ry na -
le ży do jed no stek re ali zu ją cych za da -
nia z za kre su po mo cy spo łecz nej zle co -
nych przez Po wiat Gli wic ki, po my śla -
no o ko niecz nych do prze pro wa dze nia
dzia ła niach już bli sko 10 lat te mu.
Opra co wa ny zo stał wów czas pro gram
na praw czy, któ ry kon se kwent nie był
re ali zo wa ny przez na stęp ne la ta. W do -
mu m.in. zli kwi do wa ne zo sta ły ba rie ry
ar chi tek to nicz ne, uno wo cze śnio no
kuch nię, ła zien ki są przy sto so wa ne dla

osób nie peł no spraw nych, a 2- i 3-oso -
bo we po ko je ma ją do mo wy cha rak ter.
Oto cze nie DPS -u jest tak że przy ja zne
dla miesz kań ców. Za dba no rów nież
o wszel kie dzia ła nia ma ją ce na ce lu jak
naj lep sze wspo ma ga nie miesz kań ców
i ich uspraw nia nie po przez wła ści wą
pie lę gna cję, re ha bi li ta cję oraz te ra pię. 

Koszt prze pro wa dze nia tych dzia łań
wy niósł oko ło 700 tys. zł, z cze go 150
tys. zł DPS po zy skał na stan da ry za cję
ze Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go.
Resz ta po cho dzi ła ze środ ków wła snych
oraz od spon so rów. Ofi cjal nym po -
twier dze niem uzy ska nych stan dar dów
jest de cy zja wo je wo dy ślą skie go, któ -
ry 1 mar ca wy dał ze zwo le nie na pro wa -
dze nie przez Za kon Po słu gu ją cych Cho -
rym Oj co wie Ka mi lia nie pil cho wic kie -

go DPS -u. Jest ono bez ter mi no we –
w od róż nie niu od po przed nich, któ re za -
wie ra ły ter mi ny wa run ku ją ce wy da nie
ko lej nych ze zwo leń od osią gnię cia wy -
ma ga nych stan dar dów. 

– Do mem Po mo cy Spo łecz nej dla
Dzie ci i Mło dzie ży w Pil cho wi cach
od kil ku na stu lat kieruje dy rek tor, brat
ka mi lia nin Bro ni sław Ma lic ki – przy -
po mi na sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek. – To je go za an ga żo wa niu
w mo der ni za cję do mu oraz pra cy ca łe -
go per so ne lu za wdzię cza my to, że ko -
lej ny DPS w na szym po wie cie speł nia
wy ma ga ne nor my. Ta ki pro ces do sto -
so waw czy jest kosz tow ny oraz dłu go -
trwa ły i cie szę się bar dzo, że w Pil cho -
wi cach szczę śli wie się już za koń czył. 

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

23 mar ca w jed no st ce Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Py sko wi cach
zor ga ni zo wa no spo tka nie, w trak cie
któ re go za pre zen to wa ny zo stał no -
wy wóz bo jo wy, któ ry tra fił do tam -
tej szych stra ża ków.

Zo stał on za ku pio ny przez Ko men -
dę Wo je wódz ką PSP w Ka to wi cach
za kwo tę 650 tys. zł. Po 100 ty się cy
zło tych prze ka za ły sa mo rzą dy Po wia -
tu Gli wic kie go oraz Mia sta Py sko wi -
ce. Z ko lei sa mo rzą dy Gmin To szek
i Wie lo wieś wspar ły za kup wo zu

w kwo cie 20 ty się cy zło tych każ dy.
Ko men dant Miej ski PSP w Gli wi cach
Ja nusz Przy byl ski po wie dział, że je -
śli stra ża cy bę dą mie li do bry i no wo -
cze sny sprzęt, to z pew no ścią le piej
bę dą mo gli słu żyć miesz kań com po -
mo cą. Po dzię ko wał ze bra nym sa mo -
rzą dow com za wspar cie i zro zu mie nie
po trzeb PSP. 

Obec nie py sko wic ka jed nost ka
dys po nu je dwo ma sa mo cho da mi.
Pierw szy z nich, tzw. du ży, zo stał po -
zy ska ny w ra mach usta wy mo der ni za -

cyj nej. Dru gi sa mo chód, wła śnie ten
no wy, na le ży do wo zów śred nich. Po -
sia da pod wo zie te re no we fir my Re -
nault, ma na pęd na 4 ko ła. Jest prze -
zna czo ny dla 6 osób. No wy wóz wy -
po sa żo ny jest w sprzęt pierw szej po -
mo cy me dycz nej, dra bi nę prze no śną,
prze ci nar kę do sta li i be to nu, pi lar kę,
pom pę pły wa ją cą, agre gat oświe tle -
nio wy z 7-me tro wym masz tem. Do -
dat ko wo ma zra sza cze do li kwi do wa -
nia ska żeń che micz nych i ochro ny sa -
mo cho du oraz au to pom pę. 

W spo tka niu, pod czas któ re go au to
zo sta ło za pre zen to wa ne, udział wzię li
m.in. wi ce sta ro sta gli wic ki Sła wo mir
Adam czyk, bur mistrz Py sko wic Wa -
cław Kę ska, za stęp ca bur mi strza
Wie sław Lesz czyń ski, wójt Wie low si
Gin ter Skow ro nek, za stęp ca ko men -
dan ta miej skie go PSP w Gli wi cach
Al fred Ochmann oraz do wód ca py -
sko wic kiej jed nost ki Adam La cho -
wicz.

Tekst i foto: 
SŁAWOMIR GRUSZKA

Soł ty si się jed no czą 
W czwar tek 22 kwiet nia o go dzi -

nie 15.00 w sa li se syj nej Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach zbio rą się
soł ty si z te re nu po wia tu gli wic kie go. 

To już trze cie ta kie ze bra nie
w tym ro ku. Tym ra zem je go ce -
lem bę dzie wy bór no wych władz
koła powiatowego Sto wa rzy sze nia
Soł ty sów Wo je wódz twa Ślą skie go
(SSWŚ) oraz okre śle nie pla nów
na naj bliż szy czas. 

Ostat ni raz soł ty si spo tka li się 18
mar ca rów nież w gli wic kim sta ro -
stwie. Wów czas roz ma wia li o fun du -
szu so łec kim, a go ść mi by li se na to ro -
wie Ma ria Pań czyk -Po ździej i An -
drzej Mi sio łek. Fun dusz nie jest jesz -
cze okrze płym roz wią za niem. Ist nie je
wie le pro ble mów i wąt pli wo ści,
o któ rych mó wi li ze bra ni. Kry stian
Kieł ba sa, soł tys so łec twa Pro bosz -
czo wi ce, pod kre ślał, że pod sta wo -
wym po stu la tem soł ty sów jest to,
aby 10 proc. środ ków fun du szu so łec -

kie go by ło do dys po zy cji ra dy so łec -
kiej lub soł ty sa – bez po trze by skła da -
nia wnio sku do ra dy gmi ny, co prze -
dłu ża tę pro ce du rę.

Pod czas te go spo tka nia soł ty si po -
sta no wi li, że w ra mach re ak ty wa cji
SSWŚ naj pierw oży wią śro do wi sko
po wia tu gli wic kie go, na stęp nie wy stą -
pią z pro po zy cją współ pra cy do soł ty -
sów z po zo sta łych po wia tów wo je -
wódz twa. Od ra dza ją ce mu się sto wa -
rzy sze niu pa tro nu je sta ro sta gli wic ki. 

(SG)

Red. Barbarze Rozkrut
szczere wyrazy współczucia po śmierci Taty

ś. p. 
Tadeusza Włodarczyka

składa
zespół redakcyjny „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”
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No wo cze sny wóz stra żac kiStan dar dy na wy so kim po zio mie

Dy rek tor Ma lic ki pre zen tu je wy re mon to wa ne klat ki scho do we w pil cho wic kim
DPS -ie. 

To bę dzie wspa nia ła za ba wa! Już dziś war -
to za zna czyć tę da tę w ka len da rzu i za re zer wo -
wać czas na wy jazd nad je zio ro Dzierż no. Kto
tak zro bi, z pew no ścią nie po ża łu je.

W so bo tę 15 ma ja Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach or ga ni zu je im pre zę ple ne ro wą
pod na zwą „Tu ry stycz ny bi wak z po wia to wym
ma mu tem”. Jest ona czę ścią pro jek tu „Gli wic ki
i co Po wie cie? Pro mo cja ofer ty tu ry stycz nej po -
wia tu gli wic kie go”, współ fi nan so wa ne go przez
Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro -

gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
na la ta 2007 – 2013.

Im pre za od bę dzie się nad je zio rem Dzierż no
na te re nie wo kół Ho te lu Spół ka Dzierż no 
(ul. Na Gro bli 2, Py sko wi ce). Ten ma jo wy bi wak
sta no wi nie tyl ko oka zję do in te gra cji miesz kań -
ców gmin na sze go po wia tu, ale bę dzie rów nież
miał cha rak ter edu ka cyj no -pro mo cyj ny. W je go
trak cie od bę dą się m.in. Mi ni tar gi Tu ry stycz ne,
wy stę py ze spo łów mu zycz nych oraz wie le im -
prez to wa rzy szą cych. 

– W pro gra mie im pre zy wy stą pią m.in. ze spo -
ły Uni ver se, Dwie
Ko ro ny i Mi ni -
mum ma sy. Pu -
blicz ność bę dą
też ba wić gru py
ar ty stycz ne, m.in.

Ka pe la Bie sia da. Ca łość po pro wa dzi Ja cek Bor -
kow ski, a to wa rzy szyć mu bę dzie go tu ją cy ślą -
skie po tra wy Da riusz Gna tow ski, czy li po pu lar -
ny pan Bo czek z se ria lu „Świat we dług Kiep -
skich”. Bę dzie też mnó stwo atrak cji to wa rzy szą -
cych – gry i za ba wy dla dzie ci, ale przede wszyst -
kim po szu ki wa nie ko ści po wia to we go ma mu ta
z sa mym In dia ną Jo ne sem! Du żo obie cu je my so -
bie rów nież po Mi ni tar gach Tu ry stycz nych, czy li
sto iskach pro mo cyj nych, na któ rych wy sta wiać
się bę dą m.in. ho te le, ośrod ki wy po czyn ko we,
go spo dar stwa agro tu ry stycz ne oraz gmi ny. Na sze
wie lo let nie do świad cze nie w pra cy sa mo rzą do -
wej pod po wia da nam, że bar dzo czę sto miesz -
kań cy po wia tu nie zna ją je go bo ga tej i cie ka wej
ofer ty tu ry stycz no – wy po czyn ko wej, a prze cież
ma my co zwie dzać i gdzie wy po czy wać w na -
szym po wie cie! – za chę ca ją or ga ni za to rzy ze Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.

Już dziś bar dzo ser decz nie za pra sza my
na nasz bi wak! Wstęp wol ny, atrak cji moc. Przy -
po mi na my – so bo ta 15 ma ja, po czą tek im pre zy
o go dzi nie 14.00!

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Ser decz nie za pra sza my nad je zio ro Dzierż no na…

Tu ry stycz ny bi wak z ma mu tem



www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 44

NNRR  44  ((3377))  KKWWIIEECCIIEEŃŃ  22001100    WWYYDDAARRZZYYŁŁOO  SSIIĘĘ,,   WWYYDDAARRZZYY  SSIIĘĘ

Ak tyw ni w każ dą po rę 
„Czte ry Po ry Ro ku” (CPR) to na zwa nie for mal nej

gru py, któ ra od stycz nia dzia ła w Knu ro wie. Już wkrót -
ce pod ta ką na zwą bę dzie funk cjo no wa ło sto wa rzy sze -
nie. Jak pod kre śla Ane ta No wak, li der CPR, je go ce lem
jest ak ty wi za cja spo łecz no ści lo kal nej, a tak że pro mo cja
i roz wój wo lon ta ria tu. 

Oso by sku pio ne wo kół CPR ma ją już pew ne do świad -
cze nie, dzię ki zor ga ni zo wa niu ak cji Szla chet na Pacz ka.
Po jej za koń cze niu po sta no wi li dzia łać da lej i utwo rzyć sto -
wa rzy sze nie. Przed ni mi ko lej ne wy zwa nie. Dzia ła jąc
wciąż ja ko gru pa nie for mal na, or ga ni zu ją na te re nie Knu ro -
wa ogól no pol ską ak cję „Masz Głos Masz Wy bór”, któ rą fir -
mu ją Fun da cja im. S. Ba to re go oraz Sto wa rzy sze nie Szko ła
Li de rów z War sza wy. Chcą za in te re so wać miesz kań ców
spra wa mi lo kal ny mi i za chę cić do udzia łu w wy bo rach sa -
mo rzą do wych. Jed nym z pierw szych za dań prze wi dzia nych
w ra mach ak cji jest zba da nie pro ble mów spo łecz no ści lo -

kal nej. W związ ku z tym wolontariusze za chę ca ją miesz -
kań ców Knu ro wa do wy peł nie nia an kie ty, znaj du ją cej się
pod ad re sem www.mo je an kie ty.pl/wy pel nij/kwe stio na -
riusz/12108/. Szer sze in for ma cje o CPR za miesz czo ne są
na stro nie www.cpr.blox.pl.

(SG)

☺☺ Od 5 kwiet nia Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”
za pra sza do zwie dza nia za byt ko wej wie ży zam ko -

wej. Wszy scy za in te re so wa ni mo gą po znać bli żej wie żę
w so bo ty, nie dzie le i świę ta w go dzi nach od 11.00 do 18.00.
Koszt bi le tu to 3 zł, w czym za war ta jest usłu ga prze wod -
nic ka. Wię cej in for ma cji na te mat zam ku oraz im prez tam
or ga ni zo wa nych moż na zna leźć na stro nie www.za mek.to -
szek.pl oraz uzy skać pod nu me rem tel. 32 233 4 93.

☺☺ 25 kwiet nia o godz. 18.00 w Do mu Kul tu ry
w Szczy gło wi cach obę dzie się IV Wio sna Mu zycz -

na. W trak cie wie czo ru wy stą pią knu row skie chó ry Scho -
la Can to rum, Sla vi ca Mu sa i Ca lvi Can to res. Za pre zen tu -
je się rów nież Or kie stra KWK Knu rów. Wstęp wol ny. 

☺☺ 24-25 kwiet nia Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz -
ku” za pra sza na IV Dzień Tań ca. Im pre za skie ro wa -

na jest do tan ce rzy, pa sjo na tów tań ca oraz wszyst kich,
któ rzy ko cha ją ta niec. W pro gra mie m.in. warsz ta ty tań ca

no wo cze sne go, bre ak dan ce, lek cja tań ca to wa rzy skie go
oraz wie czór z tań cem współ cze snym. Po nad to za pre zen -
tu ją się ze spo ły dzia ła ją ce w CK „Za mek w Tosz ku” oraz
od bę dzie się po kaz tań ca fla men co. Wię cej in for ma cji
pod nu me rem tel. 32 233 44 93. 

☺☺ 25 kwiet nia Za mek w Chu do wie roz po czy -
na XV Spo tka nia na Zam ku. Pierw sza im pre za bę -

dzie po świę co na bi twie pod Ra cła wi ca mi, jed nej z naj -
waż niej szych bi tew po wsta nia ko ściusz kow skie go. 2 ma -
ja od bę dzie się im pre za pn. Or ły i so ko ły (w pro gra mie
po ka zy so kol ni cze, wy sta wa pta ków dra pież nych), 3 ma ja
– „Za kró la Sta sia” (in sce ni za cja ba jek Igna ce go Kra sic -
kie go, przy po mnie nie cza sów uchwa le nia Kon sty tu cji
3 Ma ja), a 9 ma ja te ma tem prze wod nim bę dzie ro wer (pre -
zen ta cja naj star szych pol skich ro we rów, za wo dy na zre -
kon stru owa nych eg zem pla rzach). 

(SG, RG)

Iza Siu da i Ja nusz Łu cja, miesz -
kań cy Py sko wic, na co dzień pra cu -
ją ja ko pie lę gnia rze w Wo je wódz -
kim Po go to wiu Ra tun ko wym w Ka -
to wi cach Sta cja Py sko wi ce. I choć
nie są ra tow ni ka mi me dycz ny -
mi, to wła śnie ta dzie dzi na jest
ich pa sją. 

Od czte rech lat uczest ni czą
w Mi strzo stwach w Ra tow nic twie
Me dycz nym na szcze blu re gio -
nal nym i ogól no pol skim. Ostat nio
zaś po raz pierw szy wy star to wa li
w Mi strzo stwach Świa ta w Ra -

tow nic twie Me dycz nym, któ re od by ły
się w Uti ca w USA. Zdo by li tam dwa
pu cha ry in dy wi du al ne za za da nia re su -
scy ta cja (przy wró ce nie funk cji ży cio -
wych) no wo rod ka oraz oso by do ro słej.
W mi strzo stwach tych wzię li udział
na za pro sze nie Sto wa rzy sze nia Za wo -
do we go Ra tow ni ków Me dycz nych. 

Wśród in nych suk ce sów py sko wi -
czan moż na wy mie nić X miej sce
w Zi mo wych Mi strzo stwach Pol ski
w Szczyr ku oraz VIII w Re gio nal nych
Mi strzo stwach w By to miu. Jak pod -
kre śla ją, naj waż niej sze nie są osią -
gnię cia, lecz uświa do mie nie spo łe -

czeń stwu, jak waż na jest umie jęt ność
udzie la nia pierw szej po mo cy. Czę sto
bo imy się bo wiem za re ago wać, bę dąc
świad ka mi wy pad ków. Dla te go Iza
i Ja nusz pro wa dzą szko le nia wspól nie

z Mi cha łem Van der Co ghe nem, in -
struk to rem ra tow nic twa me dycz ne go
z Re mex Me dycz ne Cen trum Szko le -
nio we. 

8 kwiet nia cała trój ka go ści ła
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach, gdzie przy jął ich czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Wal -
de mar Do mbek. Spo tka nie od by ło
się z ini cja ty wy An drze ja Frej no,
pre ze sa Za rzą du Po wia to we go
OSP. Roz ma wia no o szko le niach,
ja kie or ga ni zo wa ne bę dą z ich
udzia łem na te re nie po wia tu.

(SG, RG)

Jed no z za dań Mi strzostw Świa ta w Ra tow nic twie Me dycz nym w USA zor ga ni -
zo wa no w miej sco wo ści Po land. Na zdję ciu Iza Siu da i jej ko le dzy z dru ży ny –
Ja nusz Łu cja (po pra wej) i Mi chał Sta ro sol ski (po le wej). Przy tym za da niu za -
wod ni ków wspie ra ła dru ży na stra ża ków zło żo na z po tom ków pol skich emi -
gran tów. Na górze puchary, zdobyte przez pyskowiczan. 

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA

Z pu cha ra mi 
mi strzostw świa ta 12 kwiet nia w Sta ro stwie

Po wia to wym w Gli wi cach pod -
pi sa na zo sta ła Umo wa o part -
ner stwie z za kre sie re ali za cji
pro jek tu „Za ple cze ak tyw nej
tu ry sty ki ro we ro wej dla miesz -
kań ców za chod niej czę ści Sub -
re gio nu Cen tral ne go”.

Pod pi sy pod tre ścią umo wy
zło ży li sta ro sta i wi ce sta ro sta gli -
wic ki oraz wło da rze wszyst kich
gmin wcho dzą cych w skład Po wia -
tu Gli wic kie go: Gie rał to wic, Knu -
ro wa, Pil cho wic, Py sko wic, Ru -
dziń ca, So śni co wic, Tosz ka i Wie -
low si. Pro jekt re ali zo wa ny ma być
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Sub -
re gio nu Centralnego Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2007-2013, otrzy mu jąc do -
fi nan so wa nie z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go.

Pro jekt ma na ce lu stwo rze nie za -
ple cza tu ry stycz ne go dla miesz kań ców
za chod niej czę ści Sub re gio nu Cen tral -
ne go po przez wy bu do wa nie, zmo der -
ni zo wa nie i ozna ko wa nie sie ci tras ro -
we ro wych na te re nie po wia tu gli wic -
kie go. Obej mu je za pro jek to wa nie, wy -

ty cze nie, zbu do wa nie i wy re mon to wa -
nie ist nie ją cych od cin ków oraz ozna -
ko wa nie bie gną ce go z pół no cy na po -
łu dnie po wia tu „szkie le tu” tras ro we -
ro wych o dłu go ści ok. 212 km oraz po -
łą cze nie ich z ist nie ją cy mi już tra sa mi.
Istot ne jest przy tym uwzględ nie nie
już ist nie ją cych i do pie ro pla no wa -
nych tras ro we ro wych – za rów no
na te re nie po wia tu, jak i po za nim
(zwłasz cza tra sy z te re nu są sied nich
miast Gli wi ce i Ryb nik) – tak, aby

wkom po no wać się w re gio nal ną sieć
tras ro we ro wych. W ra mach pro jek tu
po wsta ną rów nież dwa cen tra tu ry sty -
ki ro we ro wej na zam kach w Tosz ku
i Chu do wie. Koszt te go przed się wzię -
cia wy no si po nad 4, 7 mln zło tych –
przy czym do fi nan so wa nie z Eu ro pej -

skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go to bli sko 4 mln zł.

Po wiat, peł niąc ro lę li de ra, re ali zu -
je ten pro jekt wspól nie ze wszyst ki mi
gmi na mi wcho dzą cy mi w je go skład –
na pod sta wie po ro zu mie nia, któ re za -
war te zo sta ło w tej spra wie w lip -
cu 2007 r. (RG)

Wspól ne tra sy
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Wostat nim cza sie w me -
diach trwa kam pa nia
ma ją cą na ce lu zwró ce -

nie uwa gi na pro blem nie wła ści we -
go kie ro wa nia pa cjen tów do jed no -
stek, któ re nie są w sta nie za pew -
nić im wła ści wej opie ki. Do ty czy to
rów nież Szpi ta la w Knu ro wie.
Miesz kań cy chcą wie dzieć, gdzie
zwra cać się o po moc, gdy ktoś
z ich bli skich wy ma ga na praw dę
po waż nej i szyb kiej in ter wen cji
me dycz nej.

Do Izby Przy jęć knu row skie go szpi -
ta la nie jed no krot nie tra fia ją oso by znaj -
du ją ce się w cięż kim sta nie – ofia ry wy -
pad ków ko mu ni ka cyj nych, wy pad ków
w pra cy, pa cjen ci z uda ra mi mó zgu,
z ostry mi ze spo ła mi wień co wy mi – któ -
rym szpi tal nie po tra fi za pew nić ade -
kwat nej po mo cy. Pa cjen ci, któ rych
Szpi tal w Knu ro wie ze wzglę du na brak
od po wied nich od dzia łów, czy też sprzę -
tu, nie jest w sta nie w peł ni za opa trzyć,
mu szą nie jed no krot nie, nie z wi ny szpi -
ta la, wie le go dzin ocze ki wać na trans -
port do wła ści we go ośrod ka, co mo że
w istot nym stop niu wpły nąć na po gor -
sze nie ich sta nu zdro wia. 

Na le ży przy tym pa mię tać, że w sze -
re gu jed no stek cho ro bo wych czas, któ ry
upły wa od chwi li roz po zna nia do mo -
men tu wdro że nia wła ści we go le cze nia
ma pod sta wo we zna cze nie dla dal szych
lo sów cho re go, nie jed no krot nie de cy du -
jąc o je go ży ciu – mó wi kie ru ją cy tą pla -
ców ką lek. med. Mi chał Ek kert. – Wy -
star czy wspo mnieć o za wa łach mię śnia
ser co we go, w przy pad ku któ rych wcze -
sne pod ję cie tzw. le cze nia in wa zyj ne go
da je cho re mu szan sę na uzy ska nie szyb -
kiej po pra wy sta nu zdro wia. 

Dla te go też nie zwy kle waż na
jest od po wied nia oce na sta nu
zdro wia cho re go na miej scu

zda rze nia i na stęp nie wła ści we skie ro -
wa nie go do jed nost ki służ by zdro wia,
któ ra jest w peł ni przy sto so wa na

do udzie le nia mu od po wied niej po mo -
cy. Ma to istot ne zna cze nie szcze gól -
nie w wa run kach aglo me ra cji ślą skiej,
gdzie czę sto w bar dzo bli skiej od le gło -
ści znaj du je się sze reg za kła dów opie -
ki zdro wot nej dys po nu ją cych spe cja li -
stycz ny mi od dzia ła mi. Pod kre śla ją to
zna ne au to ry te ty ze świa ta me dy cy ny.

– Bar dzo waż nym ele men tem dia -
gno sty ki i le cze nia cho re go jest do stęp
do spe cja li stycz nej opie ki zdro wot nej,
wła ści wej do sta nu zdro wia – za zna cza
prof. dr hab. n. med. Kry sty na Pierz -
cha ła, kie row nik Ka te dry i Kli ni ki
Neu ro lo gii Sa mo dziel ne go Pu blicz ne -
go Szpi ta la Kli nicz ne go Nr 1 w Za -

brzu. – W przy pad kach neu ro lo gicz -
nych, szcze gól nie przy udarach, istot -
ne jest umiesz cze nie cho re go w jak
naj krót szym cza sie w od dzia le o moż -
li wo ściach wdro że nia wła ści we go po -
stę po wa nia dia gno stycz ne go i te ra peu -

tycz ne go, na przy kład le cze nia trom -
bo li tycz ne go. Opóź nie nie w do stę pie
do ta kiej po mo cy, tj. do od dzia łów
neu ro lo gicz nych z pod od dzia ła mi uda -
ro wy mi, któ re mo że być spo wo do wa -
ne kie ro wa niem przez Po go to wie Ra -
tun ko we do szpi ta li bez wła ści wych
od dzia łów, jest dzia ła niem na szko dę
pa cjen ta, je go zdro wia, spraw no ści,
a na wet ży cia. 

– Obec ny roz wój me dy cy ny – sta ły
po stęp dia gno stycz ny i te ra peu tycz ny
wy ma ga ją cy wspar cia w no wo cze sny
sprzęt me dycz ny i no we, czę sto uni kal -
ne umie jęt no ści te ra peu tycz ne wy mu -
sza po wsta wa nie no wo cze snych ośrod -

ków spe cja li zu ją cych się w okre ślo nych
scho rze niach – do da je prof. dr hab. n.
med. Ma rek Mo ty ka, kie row nik Ka te -
dry i Od dzia łu Kli nicz ne go Chi rur gii
Na czy nio wej i Ogól nej Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go. – Do brze, że
w chi rur gii na czy nio wej w wo je wódz -
twie ślą skim za pro po no wa no sys tem re -
jo ni zu ją cy spe cja li stycz ne ośrod ki,
do któ rych po win ni tra fiać jak naj krót -
szą dro gą pa cjen ci z cho ro ba mi na czyń
krwio no śnych. Krót ki czas do tar cia
do wła ści we go szpi ta la jest nie odzow -
nym wa run kiem szyb kie go wdro że nia
ade kwat ne go i spe cja li stycz ne go le cze -
nia ope ra cyj ne go, co jest czę sto nie -
odzow nym wa run kiem uzy ska nia do -
bre go wy ni ku le cze nia. Dla te go do brze
by by ło, aby ta kich ośrod ków by ło wię -
cej. Ośrod ki te po win ny dys po no wać
wy so ko spe cja li stycz ną ka drą me dycz ną
i być wy po sa żo ne w no wo cze sny sprzęt
dia gno stycz no – te ra peu tycz ny nie -
odzow ny w pro ce sie le cze nia cho rób
na czyń krwio no śnych.

Te mu m.in. ce lo wi – jak naj szyb -
sze mu do tar ciu pa cjen ta w ra zie
po trze by do wła ści we go ośrod -

ka me dycz ne go – słu żą po wo ły wa ne
obec nie w kra ju cen tra ra tow nic twa.
Po wiat Gli wic ki już od daw na dys po -
nu je ta ką jed nost ką, współ fi nan su jąc
Cen trum Ra tow nic twa Gli wi ce. Miesz -
kań cy w ra zie po trze by win ni dzwo nić
pod nr 112. – Cen trum po mo że pod jąć
wła ści wą in ter wen cję – wy ja śnia sta ro -
sta Mi chał Nie szpo rek. – Dzwo nią cy
wi nien po dać ob ja wy, wy stę pu ją ce

u cho rej oso by, opi su jąc je w mia rę do -
kład nie. Po mo że to ukie run ko wać dia -
gno zę i za pew nić skie ro wa nie pa cjen ta
do wła ści wej pla ców ki me dycz nej. Je -
że li ma my na przy kład do czy nie nia
z za wa łem ser ca, trze ba na tych miast
skie ro wać cho re go do spe cja li stycz ne -
go szpi ta la, w któ rym otrzy ma na le ży tą
po moc. Bez ce lo we, a na wet szko dli we
jest w ta kim przy pad ku za wo że nie go
do pla ców ki, któ ra nie dys po nu je od po -
wied nią apa ra tu rą me dycz ną. 

Jak za zna cza ją kar dio lo dzy, za wał
ser ca roz wi ja się w peł ni przez wie le
go dzin. Gdy do ko na się już cał ko wi ta
mar twi ca (ob umar cie) czę ści ser ca do -
tknię tej za wa łem, to jest to już pro ces
nie od wra cal ny i żad ne le cze nie te go
nie zmie ni. Współ cze sna me dy cy na
dys po nu je sku tecz ny mi środ ka mi
w przy pad ku od po wied nio wcze śnie
wy kry te go za wa łu, ta ki mi jak fi bry no -
li za i an gio pla sty ka wień co wa. Me to dy
te da ją tym lep sze re zul ta ty, im wcze -
śniej są za sto so wa ne. 

Cho rzy, któ rzy tra fią do ośrod ka
kar dio lo gicz ne go w cią gu ,,zło tej
go dzi ny”, tzn. w cią gu go dzi ny
od po cząt ku bó lu spo wo do wa ne go
za wa łem ser ca, od nio są naj więk sze
ko rzy ści z le cze nia. U ta kich cho -
rych moż li we jest, że za wał nie po -
wsta nie, lub bę dzie bar dzo nie wiel ki
i nie bę dzie miał istot ne go wpły wu
na ich dal sze ży cie. Dla te go w każ -
dym przy pad ku, gdy sil ny, spo czyn -
ko wy ból w klat ce pier sio wej trwa
dłu żej niż 15-20 mi nut, na le ży szu -
kać od po wied niej po mo cy. Pa mię taj -
my o tym, bo mo że to ura to wać ży -
cie na szym najbliższym!

RO MA NA GOZ DEK

Gdy ży cie pa cjen ta jest za gro żo ne, naj waż niej sza jest szyb ka i sku tecz na po moc

Jak po da ją spe cja li ści, w Pol sce
rocz nie oko ło 12 tys. ko biet do wia du je
się, że ma ra ka pier si, z cze go bli sko
po ło wa umie ra. Głów nym czyn ni kiem
tak wy so kiej umie ral no ści jest brak po -
wszech nej do stęp no ści do apa ra tów
mam mo gra ficz nych. Na ro do wy Fun -
dusz Zdro wia, wzo ru jąc się na wy so -

ko ro zwi nię tych pań stwach, za po cząt -
ko wał w 2006 r. Pro gram Pro fi lak ty ki
Ra ka Pier si, dzię ki któ re mu ko bie ty
w wie ku 50-69 lat bez płat nie mo gą
pod dać się ba da niu mam mo gra ficz ne -
mu. 

Gli wic ki od dział Cen trum On ko -
lo gii, ma jąc na uwa dze do bro ko biet

oraz fakt, że na te re nie Knu ro wa oraz
Gie rał to wic bli sko 7 tys. ko biet
w tym wie ku wciąż nie sko rzy sta ło
z przy słu gu ją ce go im raz na dwa la ta
ba da nia mam mo gra ficz ne go (zgod nie
z za ło że niem Pro gramu Pro fi lak ty ki
Ra ka Pier si) po now nie zor ga ni zo wał
ak cję pro fi lak tycz ną z udzia łem
mam mo bu su. 

Mo bil na pra cow nia by ła w Knu ro -
wie w dniach 7-9 oraz 12-13 kwiet nia.
Na to miast w Gie rał to wi cach, gdzie
mam mo bus usta wio ny zo stał przy re -
stau ra cji „Szma rag do wa” (ul. Ks. Ro -
bo ty 69), ba da nia wy ko nać moż na
od 14 do 16 kwiet nia, w go dzi nach
od 10.00 do 17.00. W Szczy gło wi cach
mam mo bus przyj mo wać bę dzie pa nie
od 19 do 21 kwiet nia, w tych sa mych
go dzi nach, przy Do mu Kul tu ry (ul.
Gór ni cza 1). 

Ba da nia, jak już pi sa li śmy, prze zna -
czo ne są dla ko biet w wie ku 50-69 lat,
któ re w cią gu ostat nich dwóch lat nie
ko rzy sta ły z bez płat nej mam mo gra fii
w ra mach Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia. Pa nie nie mu szą mieć żad ne -
go skie ro wa nia ani za pro sze nia. Wy -
klu czo ne są z nie go pa cjent ki le czo ne

z po wo du ra ka pier si. Je dy ny mi do ku -
men ta mi, ja kie trze ba ze so bą za brać
są do wód oso bi sty, kar ta chi po wa lub
do ku ment po twier dza ją cy ubez pie cze -
nie zdro wot ne, i – je śli to moż li we –
zdję cie z po przed niej mam mo gra fii, co
jest waż ne dla oce ny ba da nia. 

W przed się wzię cie włą czył się
Klub Ho no ro wych Daw ców Krwi im.
Flo ria na Oga na w Knu ro wie, któ ry
10 kwiet nia zor ga ni zo wał ak cję ho no -
ro we go od da wa nia krwi. 

Rów no cze śnie z mam mo gra fią
prze pro wa dza ne są dar mo we ba da nia
słu chu. Fir ma „Me di cus” z Gli wic wy -
ko nu je je w ra mach Ogól no pol skiej
Ak cji Spo łecz nej „Me di -Bus”. Pod sta -
wia w tym ce lu spe cjal ny, wy ci szo ny
bus wy po sa żo ny w spe cja li stycz ną
apa ra tu rę po mia ro wą. Każ de mu pa -
cjen to wi w wie ku po wy żej 50 ro ku ży -
cia wy ko ny wa na jest vi de ooto sko pia
(dia gno sty ka ze wnętrz ne go ka na łu słu -
cho we go) oraz au dio me tria to nal na
(ba da nie słu chu). Pa cjen tom z ubyt -
kiem słu chu „Me di cus” za pew nia
kom plek so we, bez płat ne ba da nia słu -
chu oraz re ha bi li ta cję w Pra cow ni Au -
dio pro te tycz nej w Gli wi cach. 

Ba da nia za koń czy ły się już w Knu -
ro wie i Gie rał to wi cach, wy ko nać je
moż na jesz cze w Szczy gło wi cach – 21

kwiet nia, w godz. 10.00-17.00, w tym
sa mym miej scu, co mam mo gra fię.(RG)

Mam mo bus krą ży po po wie cie
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Ade la Du dziń ska -Czar nec ka, 
miesz kan ka Knu ro wa
– O tych ba da niach do wie dzia łam się

z ulot ki. Jest to moja pierwsza
mammografia. Nie mo głam się zde cy -
do wać czy przyjść, ale wszę dzie mó wią
że by się ba dać, więc się prze ła ma łam.
Szcze gól nie, że moż na się prze ba dać
na miej scu. Do jazd na on ko lo gię
do Gli wic bu dzi pe wien lęk i oba wę.
Ba da nie prze pro wa dza ne w ta ki spo -
sób, że mam mo bus przy je chał
do nas, to do bry po mysł. Moż na po -
dejść i sko rzy stać, na wet przy oka zji
robienia zakupów. (SG)

Bez cen ny czas
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Cen trum On ko lo gii -In sty tut im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie, Od dział
w Gli wi cach zor ga ni zo wał ko lej ną ak cję bez płat nych ba dań mam mo gra -
ficz nych dla miesz ka nek po wia tu gli wic kie go. Wła śnie za koń czy ła się ona
w Knu ro wie, a roz po czę ła w Gie rał to wi cach, nie ba wem zaś obej mie rów nież
Szczy gło wi ce. Ak cję uzu peł nia dar mo we ba da nie słu chu, prze pro wa dza ne
przez fir mę „Me di cus”. Włą czy li się w nią rów nież knu row scy krwio daw cy. 

Przed mammobusem, ustawionym  w Knurowie. 



www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 66

NNRR  44  ((3377))  KKWWIIEECCIIEEŃŃ  22001100    WWYYDDAARRZZYYŁŁOO  SSIIĘĘ,,   WWYYDDAARRZZYY  SSIIĘĘ

Do 30 kwiet nia w Mu zeum Miej -
skim w py sko wic kim Ra tu szu oglą -
dać moż na wy sta wę po świę co ną
„Stu let niej hi sto rii szpi ta li w Py sko -
wi cach”. 

Jej otwar cie od by ło się 13 mar -
ca w obec no ści sa mo rzą dow ców
po wia tu gli wic kie go i Py sko wic
w ra mach trwa ją ce go w bie żą cym
ro ku ju bi le uszu 750-le cia te go
mia sta. O przy go to wa niach
do wy sta wy, zbie ra niu ma te ria łów
oraz sa mej, nie zwy kle barw nej
i cie ka wej hi sto rii dwóch bu dyn -
ków py sko wic kie go szpi ta la opo -
wie dział jej twór ca, Wła dy sław
Ma co wicz. 

Jak od no to wał Jo han nes
Chrząszcz w „Hi sto rii miast Py sko -
wi ce i To szek”: „26 sierp nia 1909 ro -
ku po ło żo no ka mień wę giel ny
pod bu do wę szpi ta la. Pra ce mu sia ły
spraw nie prze bie gać, sko ro 15 sierp -
nia 1910 ro ku od by ło się uro czy ste
po świę ce nie no we go szpi ta la” – mo -
wa oczy wi ście o bu dyn ku sta re go
szpi ta la. No wy bu dy nek, po nie ma -
łych per tur ba cjach, wy bu do wa no
znacz nie póź niej i od da no do użyt ku
w 1975 ro ku.

– Py sko wic ki szpi tal, choć po -
wia to wy, miesz kań cy na sze go mia -

sta ko ja rzą ja ko swój, miej ski i nie
wy obra ża ją so bie ży cia bez tej pla -
ców ki. Przez sto lat wrósł on
w kra jo braz Py sko wic i nie usta ją -
co słu ży miesz kań com gro du oraz
bliż szych i dal szych oko lic – mó -
wił Wa cław Kę ska, bur mistrz Py -
sko wic.

Naj bar dziej zna ny mi od dzia ła mi
tej lecz ni cy są gi ne ko lo gicz no -po -
łoż ni czy oraz no wo rod ko wy. Jak się

oka za ło, wie le dzie ci i wnu ków osób
ze bra nych na uro czy sto ści uro dzi ło
się wła śnie w tym stu let nim szpi ta lu
z pięk ny mi tra dy cja mi. Oprócz bo -
ga tej hi sto rii szpi ta la, wie lu uni ka to -
wych fo to gra fii ar chi wal nych, wy -
cin ków z ga zet, czy ar ty ku łów,
na wy sta wie moż na obej rzeć m.in.
daw ne przy rzą dy me dycz ne – np. ar -
cha icz ny ssak do dre na żu płuc, sta re
szkla ne strzy kaw ki, na czy nia do ich
ste ry li za cji i daw ny apa rat do kar -
dio sty mu la cji. Przy po mnia no syl -
wet ki le ka rzy, m.in. zmar łe go

w 1981 ro ku Zdzi sła wa Ję drze jow -
skie go, wiel kie go le ka rza – spo łecz -
ni ka, któ ry za wsze z uśmie chem
i wspie ra ją cym sło wem do jeż dżał
ro we rem do swo ich pa cjen tów!
Oprócz hi sto rii, mó wio no tak że
o przy szło ści pla ców ki.

– Obec nie, ra zem z wła dza mi po -
wia tu gli wic kie go przy go to wu je my
plan re struk tu ry za cji Szpi ta la Po wia -
to we go w Py sko wi cach. Chce my po -
łą czyć w nim sta re z no wym, czy li
tra dy cję te go szpi ta la z no wo cze sno -
ścią. Szpi tal jest cią gle pe łen pa cjen -
tów, więc za po trze bo wa nie na usłu gi
me dycz ne jest du że – wy ja śniał Le -
szek Ku biak, dy rek tor py sko wic kie -
go szpi ta la.

Po twier dził to sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek, do da jąc, że szpi -
tal jest tak że zna czą cym za kła dem,
da ją cym pra cę 180 oso bom. Pod czas
otwar cia wy sta wy nie za bra kło oka zji
do wpi sa nia się w księ dze pa miąt ko -
wej. Za rów no sta ro sta gli wic ki, jak
i Ta de usz Ma mok, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go po zo sta -
wi li tam oso bi ste wpi sy na te mat swo -
ich związ ków z py sko wic kim szpi ta -
lem. 

Tekst i fo to: 
MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Pięk ne pi san ki przy go to wa li uczest ni cy kon kur su
„Gór no ślą skie Kro szon ki 2010”. Nie za bra kło wśród
nich miesz kań ców po wia tu gli wic kie go.

21 mar ca w Wil li Ca ro od by ła się uro czy sta ga la, pod -
czas któ rej or ga ni za to rzy wrę czy li na gro dy zwy cięz com te -
go do rocz ne go kon kur su. W tym ro ku ju ry oce nia ło 245 do -
star czo nych nań prac. Naj wię cej wy ko na nych zo sta ło tech -
ni ką ry tow ni czą, naj mniej sta no wi ły kla sycz ne pi san ki,
a więc jaj ka ma lo wa ne wo skiem. Na kon kurs wpły nę ły
rów nież pi san ki zdo bio ne si to wiem i słom ką. 

Na gro dy wy róż nio nym wrę czył dy rek tor Mu zeum
w Gli wi cach Grze gorz Kraw czyk, na to miast na gro dy spe -

cjal ne wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Mia sta Gli wi ce Kry sty na
So wa (w imie niu pre zy den ta Gli wic), sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek oraz ks. Adam Ko zak z ku rii gli wic kiej
w imie niu ks. bi sku pa or dy na riu sza Die ce zji Gli wic kiej. 

Sta ro sta gli wic ki na gro dził au torów trzech prac: Ur szu -
lę Kę dzior z Knu ro wa, Ur szu lę Skow ro nek z Sie rot i Jó -
ze fa Urba ni ka z Gie rał to wic. Na gro dy w ka te go rii prac
wy ko na nych tech ni ką ry tow ni czą otrzy ma li: Szy mon Dy -
lus (ode brał też na gro dę spe cjal ną za wie lo let ni udział
w kon kur sie oraz za dzie się cio krot ne zdo by cie pierw szych
lo kat w kon kur sie), Klau dia Swo bo da i Le szek Jęcz myk,
zaś wy róż nie nia: Jo an na Urba nik, Jo achim Or łow ski,
An na Swo bo da, Adam La so ta, Ire na Gwoz dek, Be ata
Skow ro nek, Mał go rza ta Drożdż i Mag da le na Kra mar -
czyk. W ka te go rii prac wy ko na nych tech ni ką ma lo wa nia
wo skiem na gro dy ode bra li: Te re sa Dra pa ła i Edward
Kan do ra. W ka te go rii prac wy ko na nych in ny mi tech ni ka -
mi tra dy cyj ny mi na gro dze ni zo sta li: Iwo na Ma gie ra i Le -
oka dia Mi ka, zaś wy róż nie ni – Igna cy Ma gie ra, Da riusz
Zim nic ki i Ol ga Pa lecz na. W ka te go rii prac wy ko na nych
tech ni ka mi no wa tor ski mi na gro dy otrzy ma li: Jo achim Or -
łow ski, Ewa Ga wen da i Mag da le na Ko storz, a wy róż nie -
nie –Mał go rza ta Sznu ra. Pre zy dent Mia sta Gli wi ce swą
na gro dę przy znał Ewie Szej ka, a bi skup Die ce zji Gli wic -
kiej –Re gi nie Mor ci nek. (MFR)

Gmin na Li ga
Tramp ka rzy

Me cza mi na bo isku Or lik 2012
w So śni co wi cach za koń czy ła się
pierw sza w hi sto rii mia sta Gmin na
Li ga Tramp ka rzy zor ga ni zo wa na
przez Sto wa rzy sze nie Re kre acji
i Spor tu So śni co wi ce.

Zwy cię ży ła dru ży -
na re pre zen tu ją ca Sie -
ra ko wi ce, II miej sce
za ję ła dru ży na z So -
śni co wic, III zaś - za -
wod ni cy z Bar głów ki.
Kró lem strzel ców zo -
stał Grze gorz Du raj
z So śni co wic, z ko lei
naj lep szym za wod ni -
kiem tre ne rzy wy bra li
Ka mi la Sko ru pę
z Sie ra ko wic. Or ga ni -
za to rzy wrę czy li im na gro dy spe cjal -
ne. Wszy scy za wod ni cy na to miast

otrzy ma li pił ki oraz pa miąt ko we dy -
plo my. 

– My ślę, że naj waż niej szy cel zo -
stał osią gnię ty, mia no wi cie dzie ci
mogły w se zo nie zi mo wym rozegrać
dodatkowe mecze, a my mo gli śmy się
do kład nie przyj rzeć w bez po śred nich
zma ga niach za wod ni kom, któ rzy
w przy szło ści bę dą re pre zen to wać So -
śni co wi ce w Li dze PZPN – mó wi

E d w a r d
Bo lek, pre -
zes sto wa -
rzy sze nia.
– K o  r z y  -
s t a  j ą c
z oka zji na -
m a  w i a m
wszyst kie
c h ę t  n e
d z i e  c i
z rocz ni -

ka 2000-2001 do za pi sy wa nia się
do na szej szkół ki pił kar skiej. (SG)

Naj pięk niej sze pi san ki

Py sko wic kie mu szpi ta lo wi stuk nę ło sto lat!

Prze szłość i pla ny na przy szłość

Eks po zy cja cie szy się spo rym za in te re so wa niem zwie dza ją cych.

Le szek Ku biak, dy rek tor szpi ta la
dzię ku je Wła dy sła wo wi Ma co wi czo -
wi za przy go to wa nie wy sta wy.

Gmi na ma herb
Do nie daw na gmi na Ru dzi niec, ja ko

je dy na w po wie cie gli wic kim, nie po sia -
da ła her bu. Sy tu acja jed nak ule gła zmia -
nie po tym, jak Ko mi sja He ral dycz -
na osta tecz nie pod ko niec ub. ro ku za -
twier dzi ła pro jekt her bu. Jej de cy zję za -
ak cep to wa li rów nież rad ni Ra dy Gmi ny,
przyj mu jąc 30 mar ca sto sow ną uchwa łę. 

W cen tral nym miej scu her bu
umiesz czo ny jest drew nia ny ko ściół,
a po je go le wej i pra wej stro nie sto ją

drze wa igla ste. Dol ną część her bu wy -
peł nia błę kit. Wy bór tych ele men tów
na wią zu je do uni ka to wych i hi sto rycz -
nych za byt ków z te re nu gmi ny. Są one
dla lo kal nej spo łecz no ści po wo dem
do du my, a dzię ki te mu sta ją się do -
sko na łym sym bo lem jed no czą cym.
Na te re nie gmi ny spo śród sze ściu ist -
nie ją cych tu nie gdyś drew nia nych ko -
ściół ków, do chwi li obec nej za cho wa -
ły się trzy, w tym dwa po cho dzą ce
jesz cze z XV wie ku. Drze wa igla ste
(zie lo ne o brą zo wym pniu) sym bo li zu -

ją z ko lei te re ny
le śne i na wią zu ją
do ele men tów he -
ral dycz nych go -
dła Ru dziń ca.
Na to miast bar wa
błę kit na sym bo li -
zu je za rów no bie gną cy przez te ren
gmi ny Ka nał Gli wic ki, jak i dwa du że
obiek ty wod ne, wy ko rzy sty wa ne dla
ce lów tu ry stycz nych oraz prze my sło -
wych – je zio ra Pław nio wic kie
i Dzierż no Du że. (AM)



18 mar ca w Py sko wi cach pod pi -
sa ny zo stał List In ten cyj ny po mię -
dzy Po wia tem Gli wic kim a Wy dzia -
łem Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Ślą -
skie go.

List In ten cyj ny do ty czy współ pra cy
w za kre sie edu ka cji eko lo gicz nej
i geo lo gicz nej. W imie niu Po wia tu
pod pi sał go sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek i czło nek Za rzą du Po wia -
tu Gli wic kie go Mar cin Stron czek,
a Wy dział re pre zen to wa li dzie kan
prof. zw. dr hab. Adam Idziak oraz
pro dzie kan ds. roz wo ju i stu diów mię -

dzy wy dzia ło wych dr Je rzy Ca ba ła.
Do ku ment ten jest punk tem wyj ścia
do po dej mo wa nia kon kret nych dzia łań
zwią za nych z pod no sze niem wie dzy
z za kre su na uk o zie mi wśród miesz -
kań ców po wia tu oraz z po pu la ry za cją
wa lo rów przy ro dy nie oży wio nej po -
wia tu gli wic kie go. 

Pod pi sa nie Li stu In ten cyj ne go od -
by ło się na wspól nym wy jaz do wym
po sie dze niu Ko mi sji Ochro ny Śro do -
wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji oraz Ko mi -
sji Edu ka cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go, któ re zor ga ni zo wa no w Ze spo le

Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach. Na te re nie tej pla ców ki
jesz cze w tym ro ku po wsta nie Geo -
punkt – miej sce re kon struk cji me ga -
fau ny plej sto ceń skiej. Pre zen to wa ne
bę dą w nim m.in. wier ne ko pie ma mu -
ta wiel kie go i no so roż ca wło cha te go,
zwie rząt, któ re przed mi lio na mi i ty -
sią ca mi lat ży ły na te re nie obec ne go
po wia tu gli wic kie go. Ich szcząt ki od -
na le zio ne zo sta ły wła śnie w oko li cach
Py sko wic w la tach 50. ubie głe go wie -
ku i eks po no wa ne są w Mu zeum Geo -
lo gicz nym Pań stwo we go In sty tu tu
Geo lo gicz ne go w War sza wie. Bli żej,
bo w Mu zeum – Zam ku Pia stow skim
w Gli wi cach obej rzeć moż na szkie let
ma mu ta zre kon stru owa ny z ko ści zna -
le zio nych na na szym te re nie jesz cze
przed II woj ną świa to wą. Wy dział Na -
uk o Zie mi UŚl. wspie rać bę dzie dzia -
ła nia, ma ją ce na ce lu po wsta nie Geo -
punk tu. 

– Ten punkt bę dzie za cząt kiem
miej sca, gdzie pre zen to wa ne bę dą ko -
lek cje geo lo gicz ne, zwią za ne z te re -
nem po wia tu – mó wi prof. Idziak. –
Nasz wy dział za pew ni po wia to wi po -
moc m.in. w wy ko ny wa niu eks per tyz
oraz ba da niu prze szło ści tych ziem.
Za pew nia my sze ro ką edu ka cję eko lo -
gicz ną i geo lo gicz ną mło dzie ży. Bę -
dzie my też za chę cać stu den tów do pi -

sa nia prac ma gi ster skich, te ma tycz nie
zwią za nych z prze szło ścią geo lo gicz ną
tych te re nów.

Przy edu ka cji mło dzie ży bar dzo
przy dat ne bę dzie na pew no do sko na le
wy po sa żo ne Mu zeum Wy dzia łu Na uk
o Zie mi, miesz czą ce się w So snow cu.
Po sia da ono nie zwy kle cie ka we zbio -
ry, a po nad to pro wa dzi za ję cia w te re -
nie oraz warsz ta ty.

– Roz wi ja nie ta kich za in te re so wań
mło dzie ży jest nie zwy kle cen ne – uwa -
ża sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. – Ob -

ser wu jąc przy ro dę na prze strze ni wie -
ków wi dać, jak ona się zmie nia i ja kim
pod le ga pro ce som. Na wy obraź nię
mło dzie ży na pew no twór czo wpły wa -
ją ta kie py ta nia, jak np. dla cze go wy gi -
nę ły ma mu ty czy w ja ki spo sób po -
wsta ły wy stę pu ją ce na na szym te re nie
ska mie  li ny. Ła twiej w ten spo sób
uzmy sło wić so bie, że na szą Zie mię
trze ba chro nić przed nisz czą cy mi ją
pro ce sa mi, ta ki mi jak np. glo bal ne
ocie ple nie czy skła do wa nie od pa dów.

RO MA NA GOZ DEK

Już od po nad sied miu lat Za rząd Po wia tu
Gli wic kie go do ce nia so łec twa z te re nu po wia -
tu, któ re wy ka zu ją tro skę o ochro nę śro do wi -
ska, or ga ni zu jąc kon kurs pod na zwą „So łec -
two przy ja zne śro do wi sku”. 

Do tej po ry od by ło się sie dem edy cji te go
kon kur su. Każ da cie szy ła się du żym za in te re so -
wa niem miesz kań ców so łectw po wia tu gli wic -
kie go. Z pew no ścią wpływ na to miał fakt, że
na gro dy pie nięż ne otrzy my wa li nie tyl ko zwy -
cięz cy, ale rów nież wszyst kie uczest ni czą ce
w kon kur sie so łec twa. So łec twa prze zna cza ły te
pie nią dze na re ali za cję kon kret nych pro jek tów,
m.in. za kup ma te ria łu ro ślin ne go i środ ków
do za kła da nia oraz utrzy my wa nia te re nów zie -
le ni. 

Choć od bie żą ce go ro ku nie ma już Po wia to -
we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska, w ra mach
któ re go or ga ni zo wa no kon kurs, to jak za pew nia
Mar cin Stron czek z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie -
go, ósma edy cja po win na zo stać ogło szo na już
wkrót ce. Or ga ni za to rzy pra cu ją obec nie nad re -
gu la mi nem kon kur su. Kie dy tyl ko bę dzie go to -
wy, zo sta nie za miesz czo ny na stro nie in ter ne to -
wej www.po wiat gliwic ki.pl. 

Naj waż niej sze jed nak, że ce le kon kur su po zo -
sta ną bez zmian. Głównym jest pro mo wa nie so -
łectw przy ja znych śro do wi sku, po dej mu ją cych
dzia ła nia na rzecz je go ochro ny. Ju ry oce nia ją ce

pro jek ty bę dzie zwra ca ło uwa gę m.in. na in no wa -
cyj ność i ory gi nal ność ini cja tyw zwią za nych
z go spo dar ką od pa da mi i ochro ną po wierzch ni

zie mi, po wie trza, wód, przy ro dy, w tym
urzą dza nia i utrzy ma nia te re nów zie le ni, za -
drze wień i za krze wień. Po nad to do ce nia ne
bę dą przed się wzię cia mo der ni za cyj ne i in -
we sty cyj ne słu żą ce ochro nie śro do wi ska
i go spo dar ce wod nej, przed się wzię cia zwią -
za ne z edu ka cją eko lo gicz ną, pro pa go wa -
niem dzia łań pro eko lo gicz nych i za sa dy
zrów no wa żo ne go roz wo ju.

Za in te re so wa ne so łec twa pro szo ne są o kon -
takt z pra cow ni ka mi Wy dzia łu Ochro ny Śro do -

wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach – pod nu me rem tel. 32 332 66 42, e -
-ma il: wos@sta ro stwo.gli wi ce.pl. (SG)
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Przy jaź ni śro do wi sku

So łec two Wie lo wieś rów nież dwa la ta te mu otrzy ma ło na gro dę głów ną za pro jekt „Oa za spo ko -
ju wśród dę bów i ma cew”, w któ rym w umie jęt ny i ory gi nal ny spo sób po łą czo no ele men ty za -
go spo da ro wa nia przy rod ni cze go te re nu z wy eks po no wa niem hi sto rycz ne go i kul tu ro we go zna -
cze nia cmen ta rza ży dow skie go. 

So łec two Nie kar mia w gmi nie Ru dzi niec w 2008 ro ku
za ję ło I miej sce za pro jekt „Zie lo ny za gaj nik na skrzy -
żo wa niu ulic Po ni szo wic kiej i To szec kiej”. Na gro dę
w wy so ko ści 2500 zł prze zna czo no na za kup m.in.
drzew igla stych, krze wów ozdob nych, ko ry oraz ele -
men tów mon ta żo wych do karm ni ków.
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Mo ment pod pi sa nia Li stu In ten cyj ne go. Od le wej przed sta wi cie le Po wia tu –
Mar cin Stron czek i Mi chał Nie szpo rek oraz re pre zen tan ci Wy dzia łu – prof.
Adam Idziak i dr Je rzy Ca ba ła, da lej Ma riusz Dy ka – geo log Po wia tu Gli wic -
kie go. 
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Obecnie re kon struk cję ko ści po wia to we go ma mu ta oglą dać moż na w gli wic -
kim mu zeum. Je go pro to typ po dzi wiać bę dzie my w Geo punk cie, któ ry utwo rzo -
ny zo sta nie do koń ca ro ku w Py sko wi cach.

CO OBEJ MU JE WSPÓŁ PRA CA?
Kon kret ny za kres współ pra cy za pi sa no w pierw szym pa ra gra fie Li stu In -

ten cyj ne go. Obej mu je on dzia ła nia zwią za ne z pod no sze niem wie dzy z za -
kre su na uk o zie mi wśród miesz kań ców po wia tu, po pu la ry za cję wa lo rów
przy ro dy nie oży wio nej po wia tu, a w szcze gól no ści: współ pra cę przy roz po -
zna wa niu za gad nień z za kre su geo lo gii, ochro ny śro do wi ska do ty czą cych
po wia tu gli wic kie go; współ pra cę w pro mo cji obiek tów geo lo gicz nych z te -
re nu po wia tu; współ pra cę przy po zy ski wa niu środ ków dla re ali za cji pro jek -
tów zwią za nych te ma tycz nie z geo lo gią, ochro ną śro do wi ska; wza jem ny
udział osób me ry to rycz nych w or ga ni zo wa nych od czy tach, spo tka niach i in -
nych im pre zach; po moc w pro wa dze niu dzia łal no ści edu ka cyj nej wśród
mło dzie ży po wia to wych szkół po nad gim na zjal nych; wza jem ne udo stęp nia -
nie po sia da nych in for ma cji, ma te ria łów, eks po na tów. 

Wspól nie z uni wer sy te tem
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Wszyst kie knu row skie krzy -
że przy droż ne i dwie ka -
plicz ki ufun do wa ne zo sta ły

przez oso by świec kie. War to przy po -
mnieć oko licz no ści ich fun da cji oraz
przy bli żyć na zwi ska fun da to rów,
a tak że mo ty wa cje ja ki mi się oni kie -
ro wa li, sta wia jąc je na wła sny koszt.

Naj star szym krzy żem przy droż nym
w Knu ro wie jest Bo ża Mę ka, wznie sio -
na w 1868 ro ku na po le ce nie Gu sta wa
i Ele ono ry Pa czyń skich na pa miąt kę
ich 25-le cia po ży cia mał żeń skie go (dziś:
uli ca Dwor co wa). Na co ko le krzy ża wy -
ku ta zo sta ła nie miec ko ję zycz na sen ten -
cja (by ły to jesz cze cza sy pru skie): „Ein
je der neh me se in Kreutz ge dul ding auf
se ine Schul ter und fi gle mir nach” (tłum:
Niech każ dy weź mie swój krzyż na ra -
mio na i po dą ża za mną). W tyl nej czę ści
co ko łu wid niał na pis: „Zum sil ber nen
Ehe ju bi leum Gu stav und Ele ono re von
Pa czyn ski, 15.05.1868”. Jesz cze w la -
tach pięć dzie sią tych XX wie ku moż na
by ło go od czy tać. 

Ka plicz kę p. w. Świę tej Bar ba ry
ufun do wa ła wła ści ciel ka pro chow ni
w Kry wał dzie, Pau li na Gűttler w 1889
ro ku. Naj pierw wy ku pi ła grunt w są -
siedz twie ist nie ją cej już od 14 lat pro -
chow ni, po tem wy da ła de cy zję o jej
bu do wie. Swą de cy zję w do ku men cie
fun da cyj nym ar gu men to wa ła tym, że
pra gnę ła w ten spo sób po głę bić po boż -
ność wśród za ło gi pro chow ni i chro nić
ich przed nie bez pie czeń stwem na głej

śmier ci, na ja ką by li na ra że ni pra cu jąc
w fa bry ce pro chu. Ta neo go tyc ka ka -
plicz ka na po cząt ku lat sześć dzie sią -
tych wpi sa na zo sta ła do Ka ta lo gu Za -
byt ków Sztu ki w Pol sce (tom IX, Wo -
je wódz two Ka to wic kie, ze szyt 11, In -
sty tut Sztu ki Pięk nej Aka de mii Na uk,
War sza wa 1964 rok). 

Pod wzglę dem praw nym na le ża ła
do pa ra fii p. w. św. An to nie go Pa dew -
skie go w Kry wał dzie. W lip cu 2009 ro -
ku ak tem no ta rial nym prze ka za na zo -
sta ła knu row skie mu ma gi stra to wi, gdyż
pa ra fii w Kry wał dzie nie stać było fi -
nan so wo na jej grun tow ne od no wie nie.

Zkoń ca XIX stu le cia po cho dzi
tak że drew nia ny krzyż u zbie gu
dzi siej szych ulic Nie pod le gło -

ści i Mi chal skie go. Oko ło lat 1870-
1880 obec na uli ca Ryb nic ka (od skrzy -
żo wa nia w Kry wał dzie) by ła dro gą łą -
czą cą Knu rów z Pil cho wi ca mi. Oko -
ło 1892-1893 w cza sie ko pa nia ro wów
od wad nia ją cych zna le zio no tu trzy
ludz kie szkie le ty. Ów cze sny wła ści ciel
grun tu Ka rol Dy ka po sta  wił nie du ży
krzyż. Obec nie jest to już trze ci krzyż
w mniej wię cej tym sa mym miej scu.

Naj wię cej przy droż nych krzy ży
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych dzi -
siej sze go Knu ro wa wznie sio nych zo -
sta ło na po cząt ku XX wie ku. Ów cze -
sny wójt kry wałdz ki, spra wu ją cy ten
urząd w la tach 1878-1908, ufun do wał
trzy krzy że. W 1905 ro ku (da ta jest
wy ry ta głę bo ko w drew nie w dol nej
czę ści krzy ża) przy uli cy Ryb nic kiej
sta nął krzyż ob ra zu ją cy Bo żą Mę kę,
nad któ rym jest da szek w kształ cie pa -
łą ka. Przy uli cy Zwy cię stwa znaj du je
się krzyż z ukrzy żo wa nym Chry stu -
sem. Obok krzy ża stoi ka mien na fi gu -
ra św. Ja na Ne po mu ce na, któ ry trzy ma
w pra wej rę ce ma ły krucyfiks z ukrzy -
żo wa nym Chry stu sem. Naj bar dziej
oka za ły jest krzyż przy uli cy Po wstań -
ców. Wspo mnia ny Fran ci szek Bonk
otrzy mał wcze śniej zgo dę na je go po -
sta wie nie na po se sji Pio tra Go ły sza.
Krzyż ten po sta wio ny zo stał w 1908
ro ku. Na je go po stu men cie wid nie je

na pis „Fran ci szek i Ro za lia Bon ko wie
i Ju lia Bonk”. Po stu ment krzy ża oto -
czo ny jest płot kiem z me ta lo wych prę -
tów. W gór nej czę ści znaj du je się Mę -
ka Pań ska, w ka plicz ce Mat ka Bo ska
ze skrzy żo wa ny mi rę ko ma. Po ni żej
mo dli twa: „Kła nia my się Pa nie Je zu
Chry ste i bło go sła wi my To bie, żeś
przez krzyż i mę kę Two ją od ku pił
świat. Mat ko na sza mi ło ści wa, któ raś
nad krzy żem swe go sy na sta ła, tro skli -
wa bądź nam w go dzi nie śmier ci”.

Zpo cząt ku XX wie ku po cho dzi
przy droż ny ka mien ny krzy żyk
ła ciń ski przy uli cy Wil so na.

Ufun do wa ny zo stał w 1908 ro ku przez
Igna ce go Szen dzie lo rza i je go żo nę.
Wid nie je na owym krzy żu zniem czo ne
na zwi sko Schen dzie lorz. Gór ną część
sta no wi ukrzy żo wa ny Chry stus, po ni -
żej Mat ka Bo ska. Ca ła po stać Mat ki
Chry stu sa umiesz czo na zo sta ła w ka -
mien nej wnę ce. Nad gło wą wyryto
skrót IHS. W dol nej czę ści na po stu -
men cie wy pi sa na jest mo dli twa: „O Je -
zu mój, ja koś cier piał dla mnie z Twej
mi ło ści, gdyś krwi cia ła ży cia swe go
nie oszczę dził dla mnie grzesz ne go.
Je zu nasz, usłysz nas”.

Fran cisz ka Szul co wa ufun do wa ła
krzyż klasz tor ny i ka plicz kę p. w.
Świę te go Ja na Ne po mu ce na. Krzyż,
sto ją cy w są siedz twie klasz to ru Zgro -
ma dze nia Sióstr Słu żeb ni czek Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny ufun do wa ny
zo stał w 1907 ro ku. Znaj du je się
na nim po stać ukrzy żo wa ne go Chry -
stu sa. Wy żej wy mie nio na Fran cisz ka
Szul co wa ufun do wa ła rów nież ka -
mien ną przy droż ną rzeź bę św. Ja na
Ne po mu ce na (po świę co ną w 1919 ro -
ku). Rzeź ba świę te go z sza re go pia -
skow ca, któ ry spro wa dzo ny zo stał
z Dol ne go Ślą ska, wy ko nał Jó zef Bau -
ma ister z Wro cła wia. Na twa rzy po sta -
ci, przy odzia nej przez ar ty stę w ko ron -
ko wą kom żę i or nat ze stu łą, ry su je się
głę bo ka za du ma. Po stać mę czen ni ka
znad We łta wy umiesz czo na zo sta ła
w ka plicz ce „otwar tej” na czte ry stro -
ny świa ta, w prze ci wień stwie do kry -

wałdz kiej „za mknię tej” ka plicz ki ku
czci św. Bar ba ry. 

Przy oka zji od na wia nia XIX -wiecz -
nych krzy ży przy droż nych na le ży

wspo mnieć o krzy -
żu cmen tar nym, po -
sta wio nym w 1895
ro ku przed sta rym
cmen ta rzem (dziś
już za mknię tym, od -
no wio nym 2,5 ro ku
te mu przez Urząd
Mia sta). Je go fun da -
to rem by li Ro za lia
i Jan Kwit ko wie.
W 1938 ro ku Bo ża
Mę ka sto ją ca do tąd
przed sta rym cmen -
ta rzem prze nie sio na
zo sta ła na miej sce
głów ne go oł ta rza
by łe go mo drze wio -
we go ko ścioł ka 
p .  w.  Ś w i ę  t e  g o
Waw rzyń ca, któ ry
już wte dy znaj do wał
się na Gó rze Wy -
zwo le nia w Cho rzo wie. W dol nej czę -
ści krzy ża fun da to rzy zle ci li umiesz -
cze nie słów mo dli twy: „U Pa na mi ło -
sier dzie i ob fi te u nie go od ku pie nie”.

Wtyl nej czę ści dzie dziń ca ko -
ścio ła p. w. św. św. Cy ry la
i Me to de go znaj du je się

Gro ta Lo urdz ka, ufun do wa na w 1934
ro ku przez ów cze sne go knu row skie go
pro bosz cza ks. Aloj ze go Ko zieł ka
i Igna ce go Ku bi cę – dzwon ni ka ko -
ściel ne go. Ro bi ona wra że nie ma syw -
nej bu dow li wznie sio nej ze szli fo wa -
nych ka mie ni. Nad gło wą Ma ryi wid -
nie je na pis „Ave Ma ria”. We wnę trzu
gro ty – fi gu ra Mat ki Chry stu sa ze zło -
żo ny mi do mo dli twy rę ko ma; obok
gro ty - fi gur ka mo dlą cej się św. Ber na -
det ty (Lo ur des to mia sto w po łu dnio -
wej Fran cji, tu w 1858 ro ku mia ło
miej sce ob ja wie nie). Nie daw no Gro ta
Lo urdz ka zo sta ła od no wio na.

Warto tu rów nież za sy gna li zo wać
Czy tel ni kom i po dać in for ma cję, że
w la tach trzy dzie stych XX wie ku ufun -
do wa ny zo stał przez ów cze sne go dy -
rek to ra knu row skiej ko pal ni, inż. An -
to nie go Ro wiń skie go, krzyż w le sie
knu row skim. Przy tym krzy żu zbie ra li
się wier ni śpie wa jąc pie śni re li gij ne
pod czas od pra wia nia na bo żeństw ma -
jo wych.

War ty przed sta wie nia jest rów nież
krzyż przy droż ny w gra ni cach pa ra fii
p. w. Naj święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo -
wej Świa ta w Szczy gło wi cach. Tu
znaj du je się krzyż z da tą 1912 r.
W dol nej czę ści wi docz na jest Mat ka
Bo ska z ró żań cem. Po stać Mat ki Chry -

stu sa umiesz czo no we wnę ce oszklo -
nej ka plicz ki. Nad ka plicz ką – Mę ka
Pań ska, nad gło wą Chry stu sa skrót 
IN RI. Krzyż oto czo ny jest za dba nym
ogród kiem.

„Naj młod szym” krzy żem w gra ni -
cach pa ra fii św. św. Cy ry la i Me to de go
jest Mat ka Bo ska Far ska, ufun do wa na
przez Bo le sła wa Sma ka na po cząt ku
lat osiem dzie sią tych XX wie ku, ja ko
wo tum za oca le nie z obo zu kon cen tra -
cyj ne go. Po śmier ci fun da to ra fi gu ra
prze nie sio na zo sta ła na skrzy żo wa nie
ulic: Astrów i Po przecz nej, obec nie zaś
znaj du je się w ogro dzie Jo lan ty Kwol.

Nie do ko na no ana li zy wszyst -
kich krzy ży przy droż nych
w Knu ro wie, obej mu ją cym

czte ry pa ra fie: św. św. Cy ry la i Me to -
de go, św. An to nie go Pa dew skie go,
Naj święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej
Świa ta w dziel ni cy Szczy gło wi ce
i Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej – nie
ma tu krzy ży mi syj nych, znaj du ją cych
się w są siedz twie ko ścio łów, krzy ży
cmen tar nych, np. na cmen ta rzu
przy uli cy 1 Ma ja, oraz krzy ża zlo ka li -
zo wa ne go na gra ni cy Kry wał du i Nie -
bo ro wic. W tym tek ście sta ra łam się
jesz cze raz przy po mnieć na zwi ska
fun da to rów i ce zu ry cza so we, w ja kich
obiek ty te zo sta ły wznie sio ne.

Z punk tu wi dze nia hi sto rycz ne go
w Pol sce śre dnio wiecz nej krzy że sta -
wia no na miej scu po peł nie nia zbrod ni
lub do ko na nia stra ce nia. Więk szość le -
gend o tych za byt kach mó wi o śmier ci,
mo gi le, po je dyn ku czy wprost o za bój -
stwie, uza sad nia jąc ogól nie te zę, że
ma my do czy nie nia z krzy żem po kut -
nym. Od XVII wie ku sta wia nie krzy ży
przy droż nych nie mia ło już cha rak te ru
po kut ne go, lecz zwią za ne by ło z oso bą
kon kret ne go fun da to ra. Fun da tor krzy -
ża, fi gu ry lub ka plicz ki przy droż nej
na wła sny koszt spro wa dzał ma te riał
(drew no, pia sek, ce głę, ka mień). On
też de cy do wał o osta tecz nym kształ cie
i lo ka li za cji bu do wa ne go obiek tu. 

MA RIA GRZE LEW SKA

Fun da to rzy ka pli czek i krzy ży przy droż nych w Knu ro wie w XIX -XX wie ku

Z mi ło ści, wia ry, dla ulże nia mę ki…

Au tor ka te go ar ty ku łu, Ma ria Grze lew ska jest hi sto ry kiem, znaw cą dzie -
jów na sze go re gio nu. Miesz ka w Knu ro wie i prze sy ła na ad res na szej re dak -
cji cie ka we ar ty ku ły do ty czą ce tej te ma ty ki. W po przed nich nu me rach „Wia -
do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” za mie ści li śmy już wcze śniej dwie ta kie in te -
re su ją ce pu bli ka cje. I tak w nu me rze 9/30 z wrze śnia ub. ro ku uka zał się
tekst pt. „Śmierć przy pra cy”, mó wią cy o tra gicz nych wy pad kach pra cow ni -
czych w po nad 120-let niej hi sto rii fa bry ki ma te ria łów wy bu cho wych w Kry -
wał dzie, na to miast w nu me rze 2/35 z lu te go br. – „Skąd się wzię ły (na przy -
kład) Pil cho wi ce?”, trak tu ją cy o słow nic twie naj star szych nazw wy bra nych
miej sco wo ści po wia tu gli wic kie go. (Red.)

Ka plicz ka tzw. „otwar ta” pod we zwa niem św. Ja na Ne -
po mu ce na u zbie gu ulic Dwor co wej i ks. Ko zieł ka.
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Krzyż cmen tar ny przy ul. ks. Ko zieł ka – nie gdyś w tym miej scu znaj do wał się oł tarz głów ny ko ścio ła p. w. św. Waw rzyń ca. 
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– Przed wo jen na pol sko -nie miec ka gra ni ca
na Ślą sku to te mat tro chę za po mnia ny i odro bi -
nę wsty dli wy dla obu stron. Zor ga ni zo wa na bli -
sko 3 la ta te mu w Do mu Współ pra cy Pol sko –
Nie miec kiej w Gli wi cach (do dziś eks po no wa na
w róż nych miej scach Gór ne go Ślą ska i Opolsz -
czy zny) pań ska wy sta wa ma go przy po mi nać
dzi siej szym Ślą za kom. Skąd wziął się po mysł,
aby wró cić do pro ble mu daw nych gra nic? 

Głów ną mo ty wa cją był wła śnie fakt, że ten
mo im zda niem nie zmier nie cie ka wy, gra nicz ny
roz dział hi sto rii Gór ne go Ślą ska w tak nie wiel -
kim stop niu jest obec ny w świa do mo ści miesz -
kań ców re gio nu. Nie bez zna cze nia by ły tak że
mo je oso bi ste do świad cze nia, choć uro dzi łem się
w cza sach, gdy ta gra ni ca na le ża ła już do hi sto rii.
Wy ro słem jed nak w gli wic kiej dziel ni cy So śni ca
a te re nem mo ich dzie cię cych za baw by ła wła śnie
sta ra stre fa nad gra nicz na. Jesz cze w la tach 70.
i 80. prze mie rza jąc tam tą oko li cę moż na by ło od -
kryć i po czuć kli mat daw ne go po gra ni cza, któ ry
two rzy ły le d wo wi docz ne ka mie nie gra nicz ne,
sta re za bu do wa nia cel ne, gra nicz ny dwo rzec ko -
le jo wy „So snit za” a przede wszyst kim swe go ro -
dza ju pas zie mi ni czy jej po mię dzy na szą dziel ni -
cą a za brzań ski mi Ma ko szo wa mi. Za dzi wia ją cy
był też fakt, że choć my z daw nej nie miec kiej So -
śni cy za glą da li śmy pra wie w okna są sia dom
z daw nych pol skich Ma ko szów, nie ist nia ło mię -
dzy na szy mi miej sco wo ścia mi po łą cze nie dro go -
we. I nie ist nie je zresz tą do dziś. To tak że jed na
z po zo sta ło ści po po dzia le re gio nu.

– „Po gra ni cze w ogniu”, czy „je zio ro oso bli -
wo ści”? Jak by Pan na zwał ów cze sne sto sun ki
pol sko – nie miec kie w re gio nach przy gra nicz -
nych?

Te ma tem po ple bi scy to wej gra ni cy w na szym
re gio nie zaj mo wa łem się na dłu go przed roz po -
czę ciem prac nad wy sta wą. Roz ma wia jąc z ludź -
mi, któ rzy ży li na po dzie lo nym Gór nym Ślą sku
ude rza ło mnie za wsze jed no: ich wy po wie dzi cał -
ko wi cie wy cho dzi ły po za lan so wa ny przede
wszyst kim w cza sach PRL sza blon nie ustan ne go
kon flik tu pol sko -nie miec kie go. Je śli w okre sie
mię dzy wo jen nym ist nia ło gdzieś przy sło wio we
„po gra ni cze w ogniu”, to na pew no nie u nas!
Miesz kań cy re gio nu, za rów no ci, któ rzy ży li
po stro nie pol skiej, jak i po nie miec kiej, przy zna -

wa li zgod nie, że aż do wio sny/la ta 1939 r. na po -
gra ni czu nie da wa ło się od czuć żad nych na pięć,
że by ła to gra ni ca spo koj na, a jej prze kra cza nie
od by wa ło się na bar dzo li be ral nych za sa dach.
Każ dy miesz ka niec daw ne go te re nu ple bi scy to -
we go mógł za zło tów kę lub, w przy pad ku oby wa -
te li Nie miec, za 50 fe ni gów wy ro bić so bie prze -
pust kę gra nicz ną, któ ra upraw nia ła do nie skrę po -
wa ne go po ru sza nia się po tej czę ści przy gra nicz -
ne go re gio nu. Po za tym nie mo że my za po mi nać,
że po obu stro nach gra ni cy mó wio no ty mi sa my -
mi ję zy ka mi: więk szość miesz kań ców po słu gi -
wa ła się tu prze cież za rów no ję zy kiem nie miec -
kim jak i pol ską gwa rą ślą ską. Nie by ło też więk -
szych róż nic kul tu ro wych, czy też men tal no ścio -
wych. A co chy ba naj waż niej sze: wła ści wie każ -
dy miał po dru giej stro nie krew nych lub zna jo -
mych. Trud no w ta kiej sy tu acji po strze gać lu dzi
zza gra ni cy jak cu dzo ziem ców.

– Ów cze sna, czę sto dość sztucz nie i za ska -
ku ją co prze pro wa dzo na gra ni ca pol sko -nie -

miec ka, po dzie li ła w la tach 1922-1939 tak że te -
re ny dzi siej sze go po wia tu gli wic kie go. W ja ki
spo sób? 

Gra ni ca rze czy wi ście po pro wa dzo na zo sta ła
w pew nych miej scach w spo sób świad czą cy o du -
żej fan ta zji człon ków Ra dy Am ba sa do rów. Trze -
ba jed nak uczci wie przy znać, że wy ty cze nie gra -
ni cy na Gór nym Ślą sku, szcze gól nie w je go prze -
my sło wej czę ści, do ła twych za dań nie na le ża ło.
Mia sto Gli wi ce po zo sta ło w Niem czech – zgod -
nie zresz tą z wo lą zde cy do wa nej więk szo ści
miesz kań ców. W Niem czech po zo sta ła tak że ca ła
pół noc na i za chod nia część dzi siej sze go po wia tu
gli wic kie go z Wie low sią, So śni co wi ca mi, Ru -
dziń cem i Pil cho wi ca mi. W od ro dzo nym pań -
stwie pol skim zna la zły się na to miast m. in. Przy -
szo wi ce, Gie rał to wi ce, Knu rów i Wil cza. Gra ni ca
spe cjal nie zo sta ła
wy ty czo na tak, że -
by ca łość wą sko to -
ro wej li nii ko le jo -

wej Gli wi ce – Ru dy – Ra ci -
bórz po zo sta ła w Niem czech.
Czę sto to nie wo la miesz kań -
ców, lecz wzglę dy go spo dar -
cze i ko mu ni ka cyj ne de cy do -
wa ły o przy na leż no ści pań -
stwo wej da nej miej sco wo ści.
Nie by ło tu re gu ły: cza sem
dzia ło się to na ko rzyć Pol -
ski, cza sem na ko rzyść Nie -
miec. A zmie nia jąc nie co te -
mat i mó wiąc tro chę mniej
se rio, to skrzy żo wa nie au to -
strad A1 i A4 trak tu ję ja ko
swe go ro dza ju „po mnik daw -
nej gra ni cy”, po nie waż po -
wsta ło ono prak tycz nie do -
kład nie w miej scu daw ne go
przej ścia gra nicz ne go mię -
dzy nie miec ki mi Gli wi ca mi
a pol ski mi Przy szo wi ca mi. 

– Wy sta wa po ka za ła
wie le cie ka wo stek. Gra ni ca
prze bie ga ła bo wiem przez
pod ziem ne ko ry ta rze ko -
palń, prze cho dzi ła przez
po dwór ka i po la, dzie li ła
uli ce i miej sco wo ści. Pro -
blem ten do sko na le po ka za -
ny zo stał m.in. w fil mie pt.
„Grzesz ny ży wot Fran cisz -
ka Bu ły” Ja nu sza Ki da wy.
Wu jek ma łe go Franc ka,
miesz ka ją cy w są sied niej
nie miec kiej już wsi, mu siał
prze cho dzić przez gra nicz -
ny szla ban, aby do stać się
do ro dzi ny w pol skiej wsi,

więc Fran cik py tał oj ca, do cze go słu ży gra ni -
ca? Czy po dob nie by ło rów nież w po wie cie gli -
wic kim?

Ku rio zów rze czy wi ście nie bra ko wa ło, tak że
na te re nie po wia tu: przy kła do wo w Kuź ni Nie bo -
row skiej gra ni ca od ci na ła do my od dro gi,
przy któ rej by ły usy tu owa ne i wi ła się do słow nie
mię dzy po dwór ka mi. W bez po śred niej oko li cy
po wia tu by ło wię cej ta kich „kwiat ków”. Mo im
ulu bio nym, je śli moż na tak po wie dzieć, by ło
przej ście gra nicz ne w bra mie ko pal ni Ma ko szo -
wy.

– Jak współ cze śni miesz kań cy po wia tu gli -
wic kie go pod cho dzą do te ma tu daw nych gra -
nic pol sko -nie miec kich?

Ogól nie te mat bu dzi za in te re so wa nie chy ba
wła śnie dla te go, że był przez dłu gie la ta prze mil -
cza ny, a te raz po zo sta je nie co za po mnia ny. Z dru -
giej stro ny trze ba po wie dzieć, że to za po mnie nie
w zde cy do wa nie mniej szym stop niu do ty czy
mniej szych miej sco wo ści po ło żo nych nad daw ną
gra ni cą. Tam do dziś opo wia da się za baw ne lub
też tra gicz ne hi sto rie o prze myt ni kach. Tam też,
szcze gól nie wśród miej sco wej lud no ści, te mat
daw nej gra ni cy po zo sta je ży wy. To ra czej dla po -
tom ków tych, któ rzy przy by li na Śląsk po 1945 r.
te mat po ple bi scy to wej gra ni cy jest ab so lut nym
no vum. Na te re nie po wia tu gli wic kie go ist nie je
kil ka świet nie za cho wa nych daw nych przejść
gra nicz nych z pol ski mi i nie miec ki mi za bu do wa -
nia mi cel ny mi, że by wspo mnieć tu wła ści wie
mo de lo wy kom pleks przy dro dze Gli wi ce – Ryb -
nik na gra ni cy Nie bo ro wic i Wil czej. Po dob nie
czy tel ne po zo sta ją do dziś m. in. daw ne przej ście
gra nicz ne mię dzy Wil czą a Pil cho wi ca mi oraz
mię dzy Kuź nią Nie bo row ską a Kry wał dem.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

Po burz li wym cza sie po wstań ślą skich
i ple bi scy tu je sie nią 1921 ro ku ob ra du ją -
ca w Ge ne wie Ra da Am ba sa do rów usta -
li ła osta tecz ny prze bieg pol sko -nie miec -
kiej gra ni cy na Gór nym Ślą sku.
Od czerw ca 1922 r. zro śnię ty od daw na,
wie lo kul tu ro wy re gion miał funk cjo no -
wać w ra mach dwóch or ga ni zmów pań -
stwo wych. Po ogło sze niu de cy zji o po -
dzia le re gio nu roz po czę ła się „pierw sza
gór no ślą ska wę drów ka lu dów”. Do 1924
r. ok. 200 tys.  miesz kań ców daw ne go
ob sza ru ple bi scy to we go zmie ni ło swo je
miej sce za miesz ka nia. Jed ni chcie li po -
zo stać w Niem czech ja ko nie miec cy oby -
wa te le, in ni pra gnę li urze czy wist nić swo -
je ma rze nie o pol skim Gór nym Ślą sku.
W pol sko -nie miec kiej kwe stii gra nicz nej
nie by ło zwy cięz ców. No we wy ty cze nie
gra ni cy nie za do wo li ło żad nej ze stron –
przede wszyst kim ze wzglę dów go spo -
dar czych. Tak że dla miesz kań ców po -
dzie lo ne go re gio nu no wa gra ni ca wią za -
ła się z licz ny mi pro ble ma mi… 

DO CZE GO SŁU ŻY ŁA GRA NI CA? 
Wy wiad z DA WI DEM SMO LO RZEM – ger ma ni stą, tłu ma czem, twór cą pro jek tów z za kre su hi sto rii Gór ne go Ślą ska
i sto sun ków pol sko -nie miec kich, au to rem wy sta wy pt. „Na gra ni cy. Rzecz o cza sach, lu dziach i miej scach”. 

Prze bieg gra ni cy na ma pie z okre su mię dzy wo jen ne go. dopisz (Mapa ze zbiorów prywatnych Dawida Smolorza).

Da wid Smo lorz pod czas otwar cia wy sta wy w Do mu Współ pra cy Pol sko -Nie -
miec kiej w Gli wi cach.

Je den z gra nicz nych pa ra dok sów w Nie bo ro wi cach. (Źródło: Heinz
Rogmann, Schlesiens Ostgrenze im Bild, Breslau 1936.)
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– Od wie lu lat pi szesz wier sze,
opo wia da nia, sce na riu sze fil mo we.
We dług tych ostat nich na krę co no
kil ka fil mów w dzia ła ją cym nie gdyś
Ama tor skim Klu bie Fil mo wym
„Jaś” przy Ze spo le Szkół im. Ma rii
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. Ostat -
nio pre zen tu jesz swo ją twór czość
w In ter ne cie. Jak to się za czę ło? 

Gdy na po cząt ku lat 80. sta łem się
człon kiem klu bu „Jaś”, zaj mo wał on
już zna czą cą po zy cję wśród ama tor -
skiej twór czo ści fil mo wej w Pol sce.
Czu łem się onie śmie lo ny. Bę dąc oso bą
nie peł no spraw ną, oba wia łem się róż -
nych trud no ści, a przede wszyst kim te -
go, że mo je człon ko stwo w klu bie nie
bę dzie trak to wa ne po waż nie... Szyb ko
się prze ko na łem, że oba wy te są bez -
pod staw ne. Dzię ki do brej, po zy tyw nej
at mos fe rze wy pra co wa nej przez Ja na
So liń skie go, za ło ży cie la klu bu, na -
uczy cie la che mii w py sko wic kim li -
ceum, dzię ki klu bo wym ko le żan kom
i ko le gom po czu łem, że je stem na -
praw dę kimś peł no war to ścio wym. Pi -
sa łem sce na riu sze, a z in ny mi mło dy -
mi fil mow ca mi dzie li łem się uwa ga mi
o re ży se rii, wy bo rze ujęć czy pod kła -
dzie dźwię ko wym. Po wsta ło rów nież
pa rę fil mów, któ rych by łem głów nym
twór cą, to zna czy two rzy łem sce na -
riusz, sce no pis, wy bie ra łem ro dzaj ani -
ma cji al bo wy szu ki wa łem ak to rów, de -
cy do wa łem o wszyst kich uję ciach oraz
do bie ra łem ścież kę dźwię ko wą.
Wszel kie czyn no ści zwią za ne z ob słu -
gą sprzę tu fil mo we go wy ko ny wał pro -
fe sor So liń ski al bo któ ryś z mo ich klu -
bo wych ko le gów. Z per spek ty wy lat
mo gę co raz le piej oce nić i do ce nić,
czym tak na praw dę war to ścio wym
AKF „Jaś” mnie ob da rzył. Fil mo we
na gro dy i wy róż nie nia wca le nie by ły
czymś naj istot niej szym – naj bar dziej
istot ne oka za ło się to, że dzię ki klu bo -
wi sta łem się wraż liw szy na ota cza ją cą
mnie rze czy wi stość i że na uczy łem się
wy ła wiać z niej rze czy cie ka we, nie po -
wta rzal ne, pięk ne, a dla więk szo ści lu -
dzi nie do strze gal ne.

– A skąd w To bie ta po trze ba wy -
le wa nia na pa pier – lub te raz już
na mo ni tor kom pu te ra, na któ rym
pi szesz pal ca mi stóp – swo ich prze -
my śleń?

My ślę, że zu peł nie na tu ral na u lu -
dzi jest po trze ba uze wnętrz nia nia sie -
bie, dzie le nia się wła sny mi spo strze że -
nia mi i prze my śle nia mi z dru gim czło -
wie kiem. Każ dy z nas – ja ko isto ta
spo łecz na – jest źró dłem ta kie go mniej
wię cej du cho we go gło su: „Spójrz. Oto
je stem tu taj i wi dzę świat trosz kę ina -
czej niż ty. Za uwa żam pew ne rze czy,
któ rych ty nie do strze gasz. Mo że oboj -
gu nam przy nie sie to ja kąś ko rzyść?”
Jed nak nie któ rym lu dziom nie wy star -

cza sa ma mo wa. Wy da je im się, że ich
prze my śle nia i spo strze że nia są wy -
star cza ją co do bre i war to ścio we, że by
moż na je by ło utrwa lić na pi śmie.
Świa do mie uży łem tu słó wek „wy da je
im się”, bo pi szą cy twór ca – choć by
nie wiem ja ką li te rac ką wie dzę po sia -
dał – ni gdy nie jest do koń ca pe wien,
czy to, co na pi sał, ma istot nie ja kąś
war tość. Naj praw dziw szą oce nę wy -
sta wia ją tyl ko zwy kli czy tel ni cy
i upły wa ją cy czas. Mnie już od dzie -
ciń stwa wy da je się, że war to za pi sy -
wać swo je my śli dla in nych lu dzi.
Wier szy nie pi szę zbyt czę sto – nie kie -
dy za le d wie pa rę na rok. Od cza su
do cza su ogar nia mnie „wiatr z gó ry”.
Cho dzę wte dy pa rę chwil po po ko ju
i słu cham pięk nej mu zy ki – prze waż -
nie są to kom po zy cje Ba cha al bo me lo -
die En nio Mor ri co ne. A kie dy sło wa
się już pre cy zyj nie po ukła da ją, to je
za pi su ję. Bez mu zy ki pi sa nie przy cho -
dzi ło by mi znacz nie trud niej. Cza sem
ża łu ję, że nie uro dzi łem się kom po zy -
to rem, bo ję zyk nut jest uni wer sal ny.

– Skąd wziął się po mysł na frak -
ta le? Mnie ko ja rzą się one z ko lo ro -
wy mi szkieł ka mi w dzie cię cej, za -
baw ko wej lu ne cie, któ re pod wpły -
wem jej po ru sza nia zmie nia ją się
w barw ne geo me trycz ne wzo ry.

My ślę, że mo ja fa scy na cja mu zy ką
Ba cha przy czy ni ła się do za in te re so -
wa nia frak ta la mi. Od kąd pa mię tam,
ni gdy nie lu bi łem ba ła ga nu i za wsze
dą ży łem, że by mo je naj bliż sze oto cze -
nie by ło upo rząd ko wa ne. Mam to
po uko cha nym ta cie. A wła śnie w mu -
zy ce kan to ra z Lip ska pa nu je do sko na -
ła, wręcz ma te ma tycz na har mo nia. Po -
dob ną har mo nię mo że my spo tkać
w świe cie frak ta li. Tam w spo sób jesz -
cze bar dziej wy ra zi sty, a rów no cze śnie
ta jem ni czy i nie mal mi stycz ny, ba ro -
ko we pięk no kształ tów wy pły wa
z bez względ nych praw ma te ma ty ki.
Za in te re so wa nych za pra szam na swo ją
stro nę.

– Wie le Two ich utwo rów jest bar -
dzo smut nych, ale za wie ra ją cych
jed nak ja kieś prze sła nie, wia rę i na -

dzie ję. W opo wia da niu pt. „Gwiaz da
Mar ci na” pi szesz o wraż li wym
chłop cu za mknię tym w nie peł no -
spraw nym cie le. Chło piec umie ra…
Czy ze wzglę du na ogra ni cze nia wła -
snej fi zycz no ści te mat smut niej szej
stro ny ży cia jest Ci bliż szy?

Wo lał bym okre śle nie „smut niej sza
stro ny ży cia” za mie nić na „praw dziw -
sza stro na ży cia” … Nie oszu kuj my się
– nie ży je my w ba śnio wym ra ju, ale
w świe cie peł nym cho rób, prze mi ja -
nia, sa mot no ści, kłamstw, ego izmu
i nie po ro zu mień. Ży je my m.in. po to –
tak są dzę – że by z mro ka mi i pęk nię -

cia mi te go świa ta wal czyć al bo że by
pró bo wać je na pra wić – tak jak po tra -
fi my, każ dy na swój spo sób. A ja
umiem to ro bić tyl ko za po mo cą słów,
któ re za pi su ję. Gdy bym był zu peł nie
zdro wy, praw do po dob nie zaj mo wał -
bym się nie tyl ko pi sa niem, ale pi sał -
bym na pew no, mo że na wet wię cej niż
te raz. Na czym do kład niej po le ga to
mo je skrom niut kie pi sar skie prze ciw -
sta wia nie się mro kom ży cia? No wła -
śnie na tym, co już traf nie do strze głaś:
na da wa niu opty mi stycz ne go prze sła -
nia, na uka zy wa niu, że nie wszyst ko
jest mrocz ne, smut ne i prze mi ja ją ce, że
mi mo po zor nej bez na dziei, je ste śmy
dzieć mi Nie ba i za wsze mo że my po to

Nie bo się gnąć, bo jest ono rów nież
w nas. Je śli na tra fisz w mo im wier szu
czy opo wia da niu na smu tek, to naj czę -
ściej bę dzie on tłem dla wy raź niej sze -
go po ka za nia pro my ka na dziei. 

– Mi mo nie peł no spraw no ści nie
pod da łeś się, wal czysz, idziesz przez
ży cie, pi szesz i two rzysz. Jest w To -
bie odro bi na bi blij ne go Hio ba, któ ry
mi mo wie lu nie szczęść nie za ła mał
się, bo wie rzył. Co To bie da je si łę
w co dzien nych zma ga niach z ży -
ciem? 

Oj… Czu ję się moc no spe szo ny
tym po rów na niem do Hio ba, bo ni gdy
o so bie nie my śla łem w kon tek ście tej
bi blij nej po sta ci. Wię cej – mam na -
dzie ję, że ni gdy nie bę dę miał oka zji,
że by sie bie do Hio ba po rów ny wać.
Mam po pro stu zbyt sła biut ką wia rę.

A co mi da je si łę w co dzien nych zma -
ga niach z ży ciem? Wła śnie ta mo ja
ma leń ka wia ra i wy ni ka ją cy z niej
opty mizm. Opie ra się on na za ufa niu
do Stwór cy. Jak do tąd ani ra zu mnie
ono nie za wio dło, a naj waż niej szym
owo cem te go za ufa nia są do brzy lu -
dzie, któ rych w zde cy do wa nej więk -
szo ści spo ty kam w ży ciu. A spo ty kać
w więk szo ści do brych lu dzi to bez cen -
ny skarb.

– Po go dzi łeś się ze swo ją nie peł -
no spraw no ścią?

Jed nak mi mo wszyst ko ni gdy nie
po go dzi łem się ze swo ją nie peł no -
spraw no ścią i przy naj mniej szej nada -
rza ją cej się oka zji naj chęt niej bym się
jej po zbył. To jest mo je naj więk sze
ma rze nie – mieć nor mal ne zdro we cia -
ło, bo cho ro ba po pro stu nie po zwa la
mi roz wi nąć skrzy deł. Przede wszyst -
kim spra wia, że je stem czło wie kiem
trud nym do praw dzi we go po zna nia
w bez po śred nim spo tka niu. Po trze ba
wy jąt ko we go spoj rze nia – pa trze nia
ser cem – że by omi nąć ca łą tę za sło nę
cia ła i roz po znać praw dzi we za ry sy
du szy. Kie dy du sza miesz ka w zdro -
wym cie le, to jest tak, jak by ktoś stał
w oknie za czy stą szy bą. Pa trząc
od stro ny uli cy wi dzisz w mia rę wy -
raź nie je go po stać. Lecz je śli ten ktoś
stoi za szy bą za dy mio ną, nie cał kiem
prze źro czy stą i mo że znie kształ co ną,
wca le nie tak ła two go za uwa żyć…
Mo że się uśmie chać, da wać zna ki rę -
ka mi: „Ha lo! Je stem tu taj. Uśmie cham
się do cie bie. Po dejdź do mnie. Chcę
cię po znać! Zo bacz, kim je stem!”
A prze chod nie mi ja ją to okno obo jęt -
nie. Na szczę ście jest coś, co przez ta -
ką szy bę prze nik nie – naj bar dziej ludz -
ka moc – pi sa ne sło wo. 

– Co Ci prze szka dza, co utrud nia
Two je ży cie?

Zda ję so bie spra wę, że w mo im
przy pad ku wszel kie to tal ne uzdro wie -
nia czy za mia ny ciał są na obec nym
po zio mie na uki nie moż li we. Ale cał -
kiem moż li wa jest sys te ma tycz na li -
kwi da cja utrud nień ar chi tek to nicz nych
i stop nio wa zmia na men tal no ści peł no -
spraw nej czę ści spo łe czeń stwa, że by
na praw dę za czę to do strze gać po trze by
osób nie peł no spraw nych. Są dzę, że lu -
dzie nie peł no spraw ni wca le nie po trze -
bu ją li to ści czy uża la nia się nad ich lo -
sem, ale na de wszyst ko ocze ku ją zwy -
kłe go ludz kie go współ od czu wa nia –
em pa tii. Po win no się jej uczyć dzie ci
od naj młod szych lat. Czło wiek z roz -
wi nię tą umie jęt no ścią współ od czu wa -
nia, kie dy np. zdo bę dzie za wód ar chi -
tek ta, bę dzie mógł ła two zro zu mieć, że
jest czymś wsty dli wym i nie do pusz -
czal nym, że by ja ki kol wiek pu blicz ny
bu dy nek w je go miej sco wo ści był nie -
do stęp ny dla osób nie peł no spraw nych.
Je że li jed nak ktoś peł nią cy waż ną
funk cję spo łecz ną nie na uczył się em -
pa tii w dzie ciń stwie, war to mo że, aby
po znał ją na przy spie szo nym kur sie.
Na przy kład ta kim, na ja ki zde cy do wa -
ła się pew na mą dra te ra peut ka w Sta -
nach Zjed no czo nych. Chcąc bo wiem
po znać praw dzi we ży cie swo ich pa -
cjen tów, zwią za ła so bie no gi i po sta no -
wi ła przez pa rę mie się cy po ru szać się
po mie ście i miesz ka niu tyl ko na wóz -
ku in wa lidz kim. Po tem z uśmie chem
wy zna ła, że da ło jej to wię cej, niż
wszyst kie la ta spę dzo ne na re no mo wa -
nym uni wer sy te cie.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła 

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

NA SZE WIO SNY
Tak bar dzo cze ka my na ko lej ną wio snę,
Na desz cze pach ną ce kon wa lią i bza mi,
Na kwit ną ce sa dy, za mglo ne o brza sku,

A w po łu dnie peł ne śpie wu mło dych ko sów.
Tak moc no cze ka my na wio sen ne łą ki,

Na oce an mnisz ków i traw po ły skli wych,
Na bo se bie ga nie wśród ro sy sto kro tek,
Gdy ser ce ude rza moc no i na mięt nie.

Ale każ da z wio sen – za le d wie przy bę dzie –
Prze mi ja jak mi łość – wciąż nie do cze ka na.

Lecz za bla skiem Słoń ca, gdzieś po nad gwiaz da mi,
Na sze wio sny trwa ją i cze ka ją na nas.

Lu dwik Błysz czak uro dził
się w 1967 ro ku w Py sko wi cach.
W wy ni ku kom pli ka cji po ro do -
wych do szło u nie go do po ra że -
nia mó zgo we go, któ re ob ję ło
w róż nym stop niu ca łe cia ło,
a naj bar dziej rę ce. Je go ro dzi ce
po sta ra li się o jak naj wcze śniej -
szą re ha bi li ta cję oraz o moż li -
wość peł ne go kształ ce nia sy na
w sys te mie na ucza nia in dy wi du -
al ne go. W tym sys te mie Lu dwik
ukoń czył w 1986 r. Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach. Po tem już sa mo dziel nie po głę biał wie dzę o świe cie i li te ra tu rze.
Ja ko na sto la tek za czął pi sać wier sze i opo wia da nia. Po ezję pu bli ko wał w kil -
ku cza so pi smach, m.in. w „Zo rzy” i „Go ściu Nie dziel nym”. Lau re at kil ku
kon kur sów po etyc kich, zdo był np. wy róż nie nie w XXVII Kon kur sie Po etyc -
kim „Je sien nej Chry zan te my”. W ro ku 2002 na kła dem Ko ła Gli wic kie go To -
wa rzy stwa Po mo cy im. św. Bra ta Al ber ta zo stał wy da ny to mik je go po ezji
za ty tu ło wa ny „Mo je pro ste, gwiezd ne wier sze”. Do stęp do In ter ne tu umoż -
li wił mu pu bli ka cje twór czo ści po etyc kiej rów nież i w tym me dium, na stro -
nach www.po etyc kie dro bia zgi.we bpark.pl oraz www.wo gro dzie frak ta li.re -
pu bli ka.pl.

Ha lo, je stem tu taj 
i uśmie cham się do cie bie!
Roz mo wa z LU DWI KIEM BŁYSZ CZA KIEM, nie peł no spraw nym po etą i pi sa rzem z Py sko wic
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Wcho dząc do le śni czów ki
w Smol ni cy od ra zu moż na po znać,
że miesz ka niec te go do mu na le ży
do osób nie tu zin ko wych. Na ścia nie
ma pa Pol ski, do oko ła peł no sta rych
eks po na tów woj sko wych – heł mów,
sza bli, od znak, ręcz nie ma lo wa nych
żoł nie rzy ków i mo de li czoł gów, sa -
mo lo tów – do te go wy eks po no wa ne
po ro ża oraz nie zli czo na ilość róż -
nych pa mią tek…

Go spo da rzem te go miej sca jest
Piotr Kul czy na, le śni czy Le śnic twa
Le bo szo wi ce, dla któ re go każ dy eks -
po nat ma swo ją hi sto rię. Pracuje tu
od 25 lat. Dom, w któ rym mie ści się
le śni czów ka, był od za wsze osa dą le -
śną. Zo stał zbu do wa ny w 1867 ro ku,
ja ko je den z naj star szych na te re nie

Nad le śnic twa Ryb nik. Le śnic two na le -
ży do flan ko wych, tzn. ta kich, któ re
gra ni czą z kil ko ma nad le śnic twa mi. 

Kul czy na po ukoń cze niu tech ni kum
le śne go w Bryn ku roz po czął pra cę ja -
ko pod le śni czy w Ru dach Ra ci bor -
skich. Póź niej zo stał le śni kiem Le śnic -
twa Smol ni ca, któ re dziś na zy wa się
Le bo szo wi ce (w mię dzy cza sie na stą pi -
ło po łą cze nie le śnictw Smol ni ca i Le -
bo szo wi ce oraz zmia na na zwy). Żo na
Ur szu la też jest le śni kiem, choć dziś
zaj mu je się ogrod nic twem. Ma ją
dwóch sy nów, któ rzy rów nież po dzie -
la ją pa sję ro dzi ców. Sta szek i Pa weł,
bo tak ma ją na imię, stu diu ją na Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym we Wro cła -
wiu. Pierw szy z nich agro tu ry sty kę,
dru gi ogrod nic two. 

O LE SIE MO ŻE 
MÓ WIĆ GO DZI NA MI

Pierw szą mi ło ścią Pio tra Kul czy ny
(oczy wi ście po za ro dzi ną) jest las. Pra -
wie co dzien nie na ko niu prze mie rza je -
go ostę py. Nie wy obra ża so bie ży cia
bez la su. Po nad 20 lat te mu za czął or -
ga ni zo wać „Le śne Spo tka nia” dla
dzie ci i mło dzie ży, aby prze ka zać im
choć cząst kę swo jej pa sji. Na te mat la -
su mo że mó wić dłu go, snu jąc nie mal -
że baj ko we opo wie ści o drze wach,
ściół ce i ży ciu la su. Uczest ni kom spo -
tkań naj bar dziej po do ba ją się te
o zwie rzę tach. To nie je dy na im pre za
edu ka cyj na or ga ni zo wa na na te re nie
Le śnic twa Le bo szo wi ce. War to wy -

mie nić jesz cze ta kie ini cja ty wy jak
„Bie gi Pa tro lo we”, któ rych uczest ni -
ka mi są ucznio wie szkół pod sta wo -
wych; tzw. „Zie lo ne Pod cho dy”, któ re
w ma ju gro ma dzą ok. 100 osób, rów -
nież uczniów oraz pół ko lo nie dla dzie -
ci i mło dzie ży, w tym rów nież osób
nie peł no spraw nych.

Na tej ba zie za in te re so wań Kul czy -
ny po wsta ła ini cja ty wa stwo rze nia
ścież ki dy dak tycz nej. Le śni czy nie
miał pro ble mów, że by do te go po my -
słu prze ko nać swo je go prze ło żo ne go
Ja nu sza Fi dy ka, nad le śni cze go Nad -
le śnic twa Ryb nik. 4-ki lo me tro wa
ścież ka przy rod ni czo -dy dak tycz na po -
wsta ła w 2002 ro ku. Na jej tra sie znaj -
du ją się 42 ta bli ce in for ma cyj ne oraz
dwie wia ty, gdzie moż na się schro nić,

od po cząć i wy słu chać opo -
wie ści le śni cze go. Jed nym
z przy stan ków jest… oczysz -
czal nia ście ków ko mu nal -
nych, gdzie war to zo ba czyć,
jak w po szcze gól nych eta pach tzw.
ściek prze obra ża się w czy stą wo dę.
Frag ment ścież ki pro wa dzi wzdłuż
hał dy gór ni czej, bę dą cej przy kła dem
uda nej re kul ty wa cji miej sca znisz czo -
ne go przez ko pal nię. 

Jak pod li cza ze zdzi wie niem, rocz -
nie ze ścież ki ko rzy sta 5-7 ty się cy
dzie ci i mło dzie ży z ca łe go wo je wódz -
twa. W 2003 ro ku za ło żył pa miąt ko wą
księ gę ścież ki, do któ rej wpi su ją się
uczest ni cy. Po za tra dy cyj ny mi de dy ka -
cja mi i po zdro wie nia mi są tam rów -
nież ręcz nie wy ko na ne ob raz ki i zdję -
cia. 

OR GA NI ZA TOR NIE TY PO -
WYCH IM PREZ

Kul czy na to praw dzi wie nie spo koj -
ny duch, któ ry mi ło ścią do la su chce
za ra żać nie tyl ko mło dzież, ale rów -
nież do ro słych. Po my słem na to jest
or ga ni zo wa ne przez nie go Świę to Ko -
nia, w któ re go or ga ni za cję włą cza się
Gli wic kie Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków
Jaz dy Te re no wej MUTT. Im pre za od -
by wa się za wsze w dru gi week end paź -
dzier ni ka. Bie rze w niej udział kil ku -
dzie się ciu jeźdź ców na ko niach. Są
rów nież przy go to wa ne brycz ki i fur -
man ki. Uczest ni cy tej wy jąt ko wej im -
pre zy ja dą spe cjal nie przy go to wa ną le -
śną tra są i spo ty ka ją się na łą ce. Tam
od by wa ją się gry i za ba wy dla naj -
młod szych (m. in. po szu ka nie plu szo -
we go li sa) oraz kon ku ren cje kon ne dla
do ro słych. Ca łość koń czy się go ni twą
za li sem oraz wspól nym bie sia do wa -
niem przy ogni sku

– W tej im pre zie bie rze udział na -
wet kil ka set osób. Jed ne go ra zu sam
by łem prze ra żo ny, bo przy szło pra -
wie 400 osób. Ta im pre za or ga ni zo wa -
na jest dzię ki wspar ciu mo jej ro dzi ny,
nad le śni cze go Ja nu sza Fi dy ka, Mar ka
Ja ro sza, le gen dy i twór cy sto wa rzy sze -
nia MUTT, ra tow ni ków me dycz nych
z Ryb ni ka oraz na praw dę wie lu dar -
czyń ców, któ rych nie spo sób wy mie -
nić. Po ma ga ją mi nie tyl ko przy tej im -
pre zie, ale przy wszyst kich le śnych
ini cja ty wach. Za pra szam wszyst kich,
któ rzy jesz cze nie od wie dzi li mo je go
le śnic twa. 

ZA ŁO ŻY CIEL
KUL CZY NA TE AM

Ko lej ne pa sje Pio tra Kul czy ny to
hi sto ria (w szcze gól no ści ziem pol -
skich XVI -XVII oraz XX wie ku) i po -

dró że, oczy wi ście naj le piej szla ka mi
hi sto rycz ny mi. Za in te re so wa nie hi sto -
rią prze ka za ła mu ma ma, na uczy ciel ka
hi sto rii, któ ra na do bra noc opo wia da ła
mu o bo ha ter skiej obro nie Wi zny czy
o do ko na niach Le oni da sa. Pieśń Le -
gio nów to by ła je go ko ły san ka do snu.
Dziś na mięt nie czy ta książ ki hi sto -
rycz ne, na wet kil ka rów no le gle. 

Je go ro dzi na po cho dzi z Kre sów,
pew nie dla te go za wsze cią gnę ło go
w tam te stro ny. Jed nak po je chać tam
po cią giem czy au to bu sem – to nie dla
 nie go! Naj lep szym środ kiem lo ko mo -
cji jest sa mo chód te re no wy. Na po cząt -

ku by ło to au to mar ki Su zuki,
obec nie po sia da rów nież To -
yo tę Land Cru iser BJ 42.
Pierw szy raz na Ukra inę wy -
brał się w 2000 ro ku. W 2007
ro ku po wstał Kul czy na Te am,
gru pa po dob nych jak on za pa -
leń ców, któ ra roz ra sta się
z każ dą wy pra wą. Pierw szą
tra są był kie ru nek Lwów, Tar -
no pol oraz miej sce gdzie zgi -
nął het man Żół kiew ski
(w Moł da wii w szcze rym po lu
stoi zu peł nie nie znisz czo ny
po mnik z na pi sem po pol sku).
W 14 dni prze je cha li 6,5 tys.
km. Spa li po śród ste pów.

Po la tach na dal wspo mi na tę wy pra wę
z wy jąt ko wym sen ty men tem. Ko lej na
po dróż od by ła się rok póź niej. Wte dy
do Te amu do łą czył dru gi sa mo chód,
kie ro wa ny przez Mar ka Ja ro sza. Ce -
lem wy pra wy by ła wów czas Ode ssa
oraz kre sy Pol ski z XVII wie ku – m.in.
Hu mań, Za po ro że i Aker man. 

– Za każ dym ra zem przy go to wa nia
do wy pra wy zaj mu ją wie le ty go dni.
Nie cho dzi tyl ko o lo gi sty kę, ale rów -
nież o to, że trze ba od świe żyć wie dzę
hi sto rycz ną, prze czy tać kil ka ksią żek,
prze wod ni ków oraz map, za nim wy ru -
szy my w tak dłu gą po dróż. Ni gdy nie
kie ru je my się tra sa mi tu ry stycz ny mi.
Wy bie ra my ra czej szla ki dzi kie, bo to
nas naj bar dziej cie ka wi.

Jak na praw dzi wy Te am przy sta ło,
je go uczest ni cy są ubra ni w jed no li te
ko szul ki. Spe cjal nie z oka zji wy pra wy
przy go to wy wa ne są rów nież na klej ki
na sa mo cho dy. W 2009 ro ku Te am
Kul czy na roz rósł się do czte rech sa mo -
cho dów. Ce lem wy pra wy by ły zam ki
za chod niej Ukra iny. Jest tam po nad 70
pol skich zam ków. Te am prze mie rzył
rów nież dro gę le gio nów, II bry ga dy –
tzw. Że la znej Bry ga dy Jó ze fa Hal le ra.

Po wrot na dro ga wio dła przez Kar pa ty. 
Ja kie pla ny na rok obec ny? Wszyst -

ko wska zu je na to, że te ma tem wy pra -
wy bę dą Inf lan ty 2010 (Li twa, Ło twa,
Es to nia). – Ten re gion to wspa nia ły
okres hi sto rii Pol ski, w koń cu kie dyś
na sze len no. Chciał bym po je chać tra są
na kre ślo ną przez ży cio rys mar szał ka
Pił sud skie go, m.in. zo ba czyć Su le jó -
wek, Zu łów, Pi kie lisz ki i za koń czyć
wy pra wę pod Grun wal dem. Pla nu ję,
że tra sa ta bę dzie mia ła ok. 4 tys. km. 

Piotr Kul czy na to nie wąt pli wie do -
bry duch le śnych ostę pów, któ ry pa sją
za ra ża oto cze nie. Kie dy prze sta je mó -
wić o le sie, za czy na o hi sto rii, a na -
stęp nie o po dró żach. Gdzie chciał by
po je chać? Ma rzy mu się Da le ki
Wschód, Sa cha lin. Choć zda je so bie
spra wę, że ta wy pra wa mo że po zo stać
na pa pie rze, to jest zda nia, że trze ba
wie rzyć w to, iż ma rze nia się speł nia -
ją... 

SŁA WO MIR GRUSZ KA 
Fo to: Sła wo mir Grusz ka 

i ar chi wum do mo we P. Kul czy ny

Le śnik z wie lo ma pa sja mi

Swy mi za in te re so wa nia mi za ra ża in nych, szcze gól nie mło dzież. 

Lu bi za rów no kon ną jaz dę…

…jak i po ru sza nie się po bez kre sach w sta lo wym ru ma ku.

Tu się na pew no nie moż na nu dzić! – to pierw sze sko ja rze nie, gdy wcho dzi się
do leśniczówki Pio tra Kul czy ny.
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Kon ty nu uje my nasz cykl, po świę co ny bez -
piecz nej pra cy w rol nic twie. Po wsta je on
wspól nie z Pla ców ką Te re no wą KRUS w Gli -
wi cach. W tym wy da niu WPG pi sze my na te -
mat cho rób za wo do wych w rol nic twie. 

Cho ro ba za wo do wa rol ni ka to ta ka, któ ra po -
wsta ła w związ ku z pra cą w go spo dar stwie rol -
nym i ob ję ta jest wy ka zem cho rób za wo do wych.
Rol ni cy naj czę ściej za pa da ją na cho ro by roz no -
szo ne przez klesz cze (bo re lio zy i klesz czo we za -
pa le nie opon mó zgo wo – rdze nio wych), cho ro by
ukła du od de cho we go (ast ma oskrze lo wa, aler -
gicz ne za pa le nie pę che rzy ków płuc nych i aler -
gicz ny nie żyt no sa) oraz uczu le nio we za pa le nie
skó ry. W ska li kra ju KRUS wy pła ca rocz nie po -
nad sto jed no ra zo wych  od szko do wań  z ty tu łu
uszczerb ku na zdro wiu bądź śmier ci wsku tek
cho ro by za wo do wej. 

– Na na szym te re nie rol ni cy bar dzo rzad ko
zgła sza ją wy stą pie nie cho ro by za wo do wej – mó -
wi Kry sty na Krę giel, kie row nik Pla ców ki Te re -
no wej KRUS w Gli wi cach. – Naj praw do po dob -
niej wy ni ka to z fak tu ich ma łej wie dzy na te mat
te go, czy ich cho ro ba ma cha rak ter za wo do wy
czy też nie. Roz róż nie nie nie jest bo wiem ła twe,
ale za chę cam w ta kim przy pad ku do sko rzy sta nia
z po mo cy na szych spe cja li stów.

Wy kaz cho rób za wo do wych; okres, w któ rym
wy stą pie nie udo ku men to wa nych ob ja wów cho -
ro bo wych upo waż nia do roz po zna nia cho ro by za -
wo do wej po mi mo wcze śniej sze go za koń cze nia
pra cy w na ra że niu za wo do wym; spo sób i tryb po -
stę po wa nia do ty czą cy zgła sza nia po dej rze nia,

roz po zna wa nia i stwier dza nia cho rób za wo do -
wych oraz pod mio ty wła ści we w spra wie roz po -
zna wa nia cho rób za wo do wych okre ślo no w Roz -
po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 30 czerw -
ca 2009 r. w spra wie cho rób za wo do wych  (Dz.
U. z 2009r. Nr 105, poz. 869). 

Ubez pie czo ny w KRUS rol nik lub do mow nik,
u któ re go stwier dzo no cho ro bę za wo do wą mo że
ubie gać się o jed no ra zo we od szko do wa nie z ty tu -
łu sta łe go lub dłu go trwa łe go uszczerb ku na zdro -
wiu lub o ren tę in wa lidz ką. Jed no ra zo we od szko -
do wa nie przy słu gu je tym, któ rzy do zna li wsku tek
cho ro by sta łe go lub dłu go trwa łe go uszczerb ku
na zdro wiu. 

Aby scho rze nie mo gło być uzna ne za cho ro bę
za wo do wą, le karz, je że li po dej rze wa cho ro bę,
do ko nu je zgło sze nia do wła ści we go pań stwo we -
go in spek to ra sa ni tar ne go i in spek to ra pra cy. Pań -
stwo wy in spek tor sa ni tar ny kie ru je cho re go
na ba da nia do wła ści wej jed nost ki orzecz ni czej.
De cy zję o stwier dze niu cho ro by za wo do wej al bo
de cy zję o bra ku pod staw do stwier dze nia cho ro -
by za wo do wej wy da je wła ści wy pań stwo wy in -
spek tor sa ni tar ny na pod sta wie orze cze nia le kar -
skie go. De cy zja ta jest pod sta wą do ubie ga nia się
o świad cze nia pie nięż ne. W związ ku z tym rol nik
z tą de cy zją po wi nien zgło sić się do naj bliż szej
pla ców ki te re no wej KRUS i zło żyć tam wnio sek
o świad cze nia.

KRUS zaj mu je się tak że re ha bi li ta cją rol ni -
ków i ich ro dzin. W cza sie wa ka cji or ga ni zo wa -
ne są tur nu sy re ha bi li ta cyj ne dla dzie ci ze scho -
rze nia mi na rzą du ru chu i dróg od de cho wych.

Ubez pie cze ni rol ni cy oraz ren ci ści rol ni ko rzy -
stać mo gą z le cze nia w Cen trach Re ha bi li ta cji
Rol ni ków, po ło żo nych m.in. w Ko ło brze gu, Świ -
no uj ściu, Je dl cu, Ho ryń cu, Iwo ni czu Zdro ju
i Szklar skiej Po rę bie. Na te re nie dzia ła nia gli -
wic kiej pla ców ki KRUS funk cjo nu ją dwa sta cjo -
nar ne ga bi ne ty re ha bi li ta cyj ne, z któ rych ko rzy -
stać mo gą rol ni cy i ich ro dzi ny. Są one do po sa -

żo ne w sprzęt re ha bi li ta cyj ny, za ku pio ny ze
środ ków KRUS. Miesz czą się w Py sko wi cach
(przy ul. Woj ska Pol skie go) oraz w Żer ni cy
(przy ul. Ol cho wej). 

Wię cej na ten te mat prze czy tać moż na na stro -
nie www.krus.gov.pl – za kład ka Za da nia KRUS –
Pre wen cja – Cho ro by za wo do we rol ni ków.

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

Trwa przyj mo wa nie przez
Agen cję Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa

wnio sków o przy zna nie płat no ści
za 2010 rok. Wnio ski wraz z ma te -
ria ła mi gra ficz ny mi moż na skła dać
od 15 mar ca do 17 ma ja. Osta tecz ny
ter min mi ja 11 czerw ca, z za strze że -
niem, że płat ność bę dzie ob ni żo na
o 1 proc. za każ dy dzień ro bo czy
opóź nie nia. 

W tym ro ku wnio ski róż nią się
od tych, ja kie skła da ne by ły w po -
przed nich la tach. By uła twić rol ni kom
ich wy peł nia nie, 11 mar ca w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach zor -
ga ni zo wa ne zo sta ło szko le nie na ten
te mat. Wzię li w nim udział rol ni cy
z te re nu po wia tu gli wic kie go. Przy wi -
tał ich Mar cin Stron czek, czło nek Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Waż ne dla
rol ni ków in for ma cje prze ka za li Sta ni -
sław Gmi truk – dy rek tor Ślą skie go
Od dzia łu Re gio nal ne go Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic -
twa, An drzej Frej no – kie row nik Biu -
ra Po wia to we go ARiMR, Re na ta Mi -
le wicz z te go Biu ra oraz Wal de mar
Ste in – kie row nik Po wia to we go Ze -
spo łu Do radz twa Rol ni cze go.

Wnio ski o przy zna nie płat no ści
za 2010 rok są ła twiej sze do wy peł nie -
nia, ale rol ni cy mu szą za po znać się z ty -
mi zmia na mi. Od te go ro ku go spo da rze
ubie ga ją cy się o przy zna nie płat no ści
bez po śred nich, po mo cy fi nan so wej z ty -

tu łu wspie ra nia go spo da ro wa nia na ob -
sza rach gór skich oraz in nych ob sza rach
o nie ko rzyst nych wa run kach go spo da ro -
wa nia (ONW), płat no ści z ty tu łu re ali za -
cji przed się wzięć rol no śro do wi sko wych
i po pra wy do bro sta nu zwie rząt
(PROW 2004-2006) oraz płat no ści rol -
no śro do wi sko wej (PROW 2007-2013),
mo gą ubie gać się o nie na jed nym,
wspól nym for mu la rzu wnio sku. Wpro -
wa dze nie jed ne go for mu la rza wnio sku
dla 10 róż nych ro dza jów płat no ści zno si
obo wią zek wie lo krot ne go po da wa nia
tych sa mych da nych. Dla rol ni ków, któ -
rzy ubie ga ją się o płat no ści bez po śred nie
lub płat no ści ONW, nic się nie zmie ni. 

Za szły tak że zmia ny w za sa dach
przy zna wa nia płat no ści w ra -
mach sys te mów wspar cia bez -

po śred nie go. I tak rol ni kom upra wia ją -
cym za gaj ni ki drzew o krót kiej ro ta cji
jak: brzo za, to po la, ro bi nia aka cjo wa,
wierz ba, bę dą przy słu gi wa ły jed no li te
płat no ści ob sza ro we. Mu szą jed nak
pa mię tać, aby za de kla ro wać we wnio -
skach o do pła ty bez po śred nie tak wy -
ko rzy sty wa ne grun ty, ja ko od ręb ne
dział ki rol ne. In na waż na zmia na do ty -
czy kra jo wych uzu peł nia ją cych płat -
no ści ob sza ro wych (UPO). Bę dą one
przy słu gi wa ły do po wierzch ni, na któ -
rych nie pro wa dzi się żad nej upra wy,
je że li grun ty te bę dą utrzy my wa ne
w do brej kul tu rze rol nej. Do tych czas
do ta kich grun tów przy słu gi wa ła je dy -
nie jed no li ta płat ność ob sza ro wa. 

Rol ni cy, któ rym przy słu gu je jed no -
li ta płat ność ob sza ro wa, od te go ro ku

mo gą ubie gać się o no we ro dza je
wspar cia spe cjal ne go: płat ność ob sza -
ro wą do po wierzch ni upraw strącz ko -
wych i mo tyl ko wych drob no na sien -
nych oraz płat ność do krów i owiec. 

Płat ność do krów przy słu gu je rol ni -
kom z 5 wo je wództw: lu bel skie go, ma -
ło pol skie go, pod kar pac kie go, świę to -
krzy skie go i ślą skie go. Przy zna wa na bę -
dzie wła ści cie lom mak sy mal nie 10 krów
– w wie ku co naj mniej 36 mie się cy. 

Płat ność do owiec przy słu gu je rol ni -
kom z wo je wództw: pod kar pac kie go,
ma ło pol skie go, ślą skie go i dol no ślą skie -
go. Rol nik ubie ga ją cy się o ta ki ro dzaj
wspar cia spe cjal ne go mu si po sia dać
na dzień 31 ma ja 2010 r. co naj mniej 10
ma cio rek po wy żej 18 mie się cy. Za rów -
no kro wy, jak i owce mu szą być za re je -
stro wa ne w sie dzi bie sta da w da nym
wo je wódz twie, mu szą być zgło szo ne
do re je stru zwie rząt go spo dar skich
ARiMR oraz od po wied nio ozna ko wa ne.

Na sku tek uchy le nia unij nych prze -
pi sów, od 2010 ro ku nie bę dą przy zna -
wa ne płat no ści do upraw ro ślin ener ge -
tycz nych, a w związ ku ze znie sie niem
tych do płat nie bę dzie też przy zna wa na
po moc do rze pa ku.

Zgod nie z prze pi sa mi Unii Eu ro pej -
skiej, od 2010 r. nie bę dą przy zna wa ne
tak że kra jo we płat no ści uzu peł nia ją ce
do po wierzch ni upra wy chmie lu w da -
nym ro ku zwią za nej z pro duk cją. Po -
zo sta ną je dy nie tzw. hi sto rycz ne do -
pła ty do po wierzch ni upraw chmie lu.

ARiMR przy po mi na po nad to,
że rol ni cy otrzy mu ją cy ja kie -
kol wiek do pła ty po wierzch -

nio we, np. płat no ści bez po śred nie,
ONW, rol no śro do wi sko we czy pie nią -
dze za za le sio ne grun ty rol ne lub grun -
ty in ne niż rol ne, mu szą bez względ nie
prze strze gać przez ca ły rok za sad wza -
jem nej zgod no ści (tzw. cross com -
plian ce) w za kre sie: ochro ny śro do wi -
ska na tu ral ne go, iden ty fi ka cji i re je -
stra cji zwie rząt oraz do brej kul tu ry rol -
nej. Agen cja zwra ca uwa gę, że od
1 stycz nia 2010 ro ku obo wią zu ją do -
dat ko we nor my i wy ma ga nia, któ re na -
kła da ją obo wią zek po sia da nia w okre -
ślo nych sy tu acjach po zwo leń wod no -
praw nych oraz za cho wa nia cha rak te -
ry stycz nych ele men tów kra jo bra zu. 

Wię cej in for ma cji na ten te mat zna -
leźć moż na na stro nie in ter ne to wej
ARiMR: www.arimr.gov.pl. Agen cja
za pra sza tak że do swych Biur Po wia to -
wych – na na szym te re nie mie ści się
ono w Py sko wi cach przy ul. Ko per ni -
ka 2, nr tel. 32 302 20 31
i 32 233 88 42. Moż na też sko rzy stać
z bez płat nej in fo li nii: 0 800 380 084 –
czyn nej przez 7 dni w ty go dniu
w godz. 7 – 21. Po mo cą w wy peł nia niu
wnio sków słu ży rol ni kom na na szym
te re nie rów nież Po wia to wy Ze spół
Do radz twa Rol ni cze go, miesz czą cy się
w Gli wi cach przy ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17 – w bu dyn ku sta ro stwa. 

RO MA NA GOZ DEK

Je den wnio sek dla 10 płat no ści 

Pod czas szko le nia w sta ro stwie rol ni cy mo gli do wie dzieć się, jak na le ży wy peł -
niać no we wnio ski. 
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WY GRAJ Z NA MI
Dla na szych Czy tel ni ków wraz z gli wic -
kim KRUS -em przy go to wa li śmy mi ni -
-kon kurs. Po ni żej za miesz cza my dwa py -
ta nia do ty czą ce cho rób za wo do wych rol ni -
ków. Wśród tych, któ rzy od po wie dzą
na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną
– dra bi nę przy dat ną w go spo dar stwie.
Na od po wie dzi cze ka my do 1 ma ja. Moż -
na je nad sy łać na ad res: Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach, 44-100 Gli wi ce, ul.
Zyg mun ta Sta re go 17 (z do pi skiem „Wia -
do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”) lub ma -
ilem: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl.
1. Cho ro by za wo do we, na ja kie naj czę -
ściej za pa da ją rol ni cy to:
a. cho ro by ukła du po kar mo we go
b. cho ro by roz no szo ne przez klesz cze
c. cho ro by ser ca
2. De cy zję o stwier dze niu cho ro by za -
wo do we wy da je:
a. Pań stwo wy In spek tor Sa ni tar ny 
b. Le karz Rze czo znaw ca KRUS
c. Le karz z Przy chod ni Re jo no wej

Kontynuujemy nasz cykl - KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Wszyst ko o cho ro bie za wo do wej rol ni ka

W po przed nim kon kur sie na gro dę otrzy ma ła
Aga ta Kion ka z Pil cho wic – na zdję ciu pierw sza
z le wej, obok Kry sty na Krę giel. 
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Żon ki le i tu li pa ny od jed ne go ze
spon so rów, Dar ka Fal bor skie go
przy po mi na ły tan ce rzom i wi dzom
ze bra nym w nie dzie lę, 21 mar ca,
w Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej
w Py sko wi cach, że wła śnie za czę ła
się wio sna. Te go dnia roz gry wa ny
był tam Ogól no pol ski Tur niej Tań ca
To  w a  r z y  s k i e  g o  S Z O  K O  W I  -
S K O 2010 o pu char bur mi strza
z oka zji 750-le cia Py sko wic pod pa -
tro na tem sta ro sty gli wic kie go. 

177 par re pre zen tu ją cych 56 klu -
bów i szkół tań ca z po ło wy Pol ski
(mię dzy in ny mi z Ło dzi, War sza wy,
Kra ko wa) przy je cha ło na ko lej ny tur -
niej or ga ni zo wa ny przez Gli wic kie
Sto wa rzy sze nie Ta necz no -Spor to we
„SZOK -Gli wi ce”. By ło ich już po -
nad 20. Tym ra zem po sta no wi li wyjść
z Gli wic i po ka zać ta niec to wa rzy ski
w po wie cie. Wy szło świet nie, bo or ga -
ni za to rzy otrzy ma li ol brzy mią po moc
ze stro ny ca łe go śro do wi ska py sko -
wic kie go. Otwar te na no we pro jek ty
by ły przede wszyst kim wła dze mia sta,
a rów no le gle z ni mi ca ły Miej ski
Ośro dek Kul tu ry i Spor tu i bar dzo
licz ne gro no lo kal nych spon so rów.
Kie dy pro jekt im pre zy tra fił do Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach, to i tu
tak że otrzy mał zna czą ce wspar cie fi -
nan so we. Pod ko niec tur nie ju już za -
czę ły się roz mo wy o po wtó rze niu te go
sa me go za rok. Być mo że uda się prze -

pro wa dzić tur nie je tań ca tak że w in -
nych mia stach po wia tu gli wic kie go. 

102 pu cha ry i 110 sym bo licz nych
oko licz no ścio wych kub ków zo sta ło
roz dzie lo ne mię dzy wszyst kich fi na li -
stów, za rów no naj młod szych, 10-cio
i 11-lat ków, pa ry ju nior skie, jak i tan -
ce rzy z mi strzow ską kra jo wą kla są ta -
necz ną A. Ry wa li za cję spor to wą
uatrak cyj ni ły po ka zy ze spo łów ta necz -
nych z py sko wic kie go MO KiS -u pro -
wa dzo nych przez Anię Ham pel i Aga -

tę Si ta rek. Nie -
spo dzian ką dla
wi dzów by ło
rów nież ta necz -
ne show w wy -
ko na niu pa ry tre -
nu ją cej w „SZO -
Ku” – Mi cha ła
Je zio row skie go
i Na stii Yer mo -
len ko, któ rzy są
ak tu al ny mi wi -
ce mi strza mi Pol -
ski w 10 Tań -
cach. 

Sa mi or ga ni -
za to rzy z Gli -

wic kie go Sto wa rzy sze nia Ta necz no -
-Spor to we go „SZOK -Gli wi ce” ro bią
to, co ko cha ją. Ty go dnie cięż kiej pra -
cy, by w dniu tur nie ju wszyst ko „za -
gra ło”, za rwa ne no ce i ki lo me try w no -
gach są po to, by im pre za by ła na wy -
so kim po zio mie, a dzie ci i mło dzież
mie li jak i gdzie re ali zo wać swo ją pa -
sję. Bez wspar cia władz ni gdy nie by -
ło by to moż li we, choć przy go to wa nie
i prze pro wa dze nie tur nie ju to za ję cie
dla po nad 30 osób, któ re ro bią to spo -
łecz nie. 

W Py sko wi cach zo ba czy my się
znów za rok. A wcze śniej, 10 paź dzier -
ni ka, „SZOK” organizuje tur niej w ra -
mach Grand Prix Pol ski. Szcze gó ły
po ja wią się na stro nie or ga ni za to ra
www.szok.gli wi ce.pl. Tam też znaj du -
ją się fil mi ki z pięk ny mi tań ca mi
w wy ko na niu osób tre nu ją cych na za -
ję ciach w tym sto wa rzy sze niu. Ra dzi -
my tam zaj rzeć, to praw dzi wa fraj da
dla oczu, uszu – i nie tyl ko!

IZA BEL LA WIĘ CEK 
– rzecz nik pra so wy 

Gli wic kie go Sto wa rzy sze nia 
Ta necz no -Spor to we go 

„SZOK -Gli wi ce”

13 mar ca w Nie bo ro wi cach zor -
ga ni zo wa ne zo sta ły I Mi strzo stwa
Gmi ny Pil cho wi ce w Sza chach. 

Mi strzo stwa mia ły cha rak ter tur -
nie ju otwar te go, a wzię ło w nich
udział 45 mi ło śni ków tej gry – nie tyl -
ko z po bli skich Gli wic, Knu ro wa,
Ryb ni ka, By to mia, Cho rzo wa czy Ka -
to wic, ale rów nież z miejsc bar dziej
od le głych: Ry duł tów, Ja strzę bia, Wo li
ko ło Pszczy ny, a na wet z Wi sły, Biel -
ska  - Bia łej i Kra ko wa. Szcze gól nie
cen ną gru pę sta no wi ło 16 dzie ci przy -
by łych na spor to we zma ga nia
pod opie ką ro dzi ców bądź dzia ła czy
klu bo wych.

Po uro czy stym otwar ciu im pre zy
przez pa tro na mi strzostw, wój ta gmi ny
Wil hel ma Kry wal skie go, przy stą pio -
no do zma gań z fi gu ra mi, prze ciw ni -
kiem i... wła sną sła bo ścią. Efek ty pra -
wie pię cio go dzin nych zma gań są na -
stę pu ją ce:
TUR NIEJ DZIE CI:
1. Mi ko łaj Po lczyk, Ry duł to wy
2. Da wid Suł kow ski, Ja strzę bie Zdrój
3. Se we ryn Wer ner, Cho rzów
4. Ma te usz Rak sza wa, Ryb nik

5. An drzej Kieł ba sa, Ryb nik
6. Mar cin Hom bek, Wi sła
KLA SY FI KA CJA MŁO DZIE ŻY:
1. Piotr Mu cha, Wo la k. Pszczy ny
2. Ję drzej Błasz czak, Gli wi ce
3. Ma riusz Hom bek, Wi sła
4. Da niel Se mik, Gli wi ce
5. Da wid No wak, Knu rów
6. Ma riusz Kern bach, Pil cho wi ce
WY NI KI RUN DY 7
1. Woj ciech Wa ru ga, Czer wion ka
2. Mar cin Skwar czyń ski, By tom
3. Łu kasz Ko ło dziej, Biel sko - Bia ła
4. Krzysz tof Wo łyń ski, Ryb nik
5. To masz Se mik, Gli wi ce
6. Adam Śmie ja, Pil cho wi ce

Or ga ni za to rzy skła da ją go rą ce po -
dzię ko wa nia spon so rom im pre zy:
Urzę do wi Gmi ny w Pil cho wi cach,
Sta ro stwu Po wia to we mu w Gli wi -
cach, Fir mie „Ra fbol” z Żer ni cy, Jo -
an nie Düllick oraz Ry szar do wi Szu -
wa ro wi. Spe cjal ne po dzię ko wa nia
kie ru ją w stro nę ro dzi ców i opie ku -
nów naj młod szych uczest ni ków, a tak -
że pod ad re sem sę dzie go tur nie ju, Ry -
szar da No wa ka.

WIN FRYD FI COŃ 
– in struk tor Gmin ne go 

Ośrod ka Kul tu ry w Pil cho wi cach

8 mar ca w Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry w Wie low si od by ła się im -
pre za z oka zji Dnia Ko biet. Pa nie
świę to wa ły swe świę to rów nież w in -
nych so łec twach tej gmi ny.

Na im pre zę w GOK -u za pro szo ne
zo sta ły pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich i DFK Wie lo wieś. Ofi cjal ne go
otwar cia im pre zy do ko nał Wer ner
Ko cek, prze wod ni czą cy DFK
w Wie low si, skła da jąc ży cze nia pa -
niom z oka zji ich świę ta oraz Ur szu -

la Schulz, prze wod ni czą ca Ko ła Go -
spo dyń. Ja ko pierw sza za pre zen to -
wa ła się mło dzież z Te atru MA SKA -
LE, dzia ła ją ce go w GOK pod opie ką
Kor ne lii Gal bierz. Go ście mie li
oka zję wy słu chać pre zen ta cji w gwa -
rze ślą skiej. Swo je mo no lo gi za pre -
zen to wa ły Iwo na So bel z Wie low si,
Klau dia Sa mo lik z Ra do ni oraz Ma -
dzia Se myr ko z Wie low si. Gwoź -
dziem pro gra mu by ło spo tka nie ze
zna nym pu bli cy stą i au to rem ksią żek

w gwa rze ślą skiej, Mar kiem Soł ty -
skiem.

Po nad to w tym sa mym dniu Teatr
MA SKA LE go ścił rów nież na wie -
czor kach or ga ni zo wa nych przez świe -
tli ce wiej skie w Ra do ni i Wi śni czu.
Mot tem prze wod nim wy stę pu by ło ha -
sło „Ko bie ta jest za pro sze niem
do szczę ścia”. Mło dzież po nad to za -
wio dła pa nie w świat mo dy, pre zen tu -
jąc stro je na czte ry po ry ro ku. Uro ku
wy stę po wi do da ła pre zen ta cja mu -
zycz na Da nie la Szoł ty si ka. Za rów no
pa nie, jak i pre zen tu ją ca się mło dzież
spę dzi li mi łe po po łu dnie i wie czór.

Ma rek Soł ty sek, zna ny pu bli cy sta, wy daw ca i au tor ksią żek w gwa rze ślą skiej,
tym ra zem był go ściem pań w gmi nie Wie lo wieś. 

Ko bie cy dzień 

Mi strzo wie sza chow ni cy

� Gro no zwy cięz ców mi strzostw
wraz z ich or ga ni za to ra mi. 
� Pięk nym ak cen tem by ło wrę -
cze nie dy plo mu i pa miąt ko wej
sta tu et ki naj młod sze mu uczest ni -
ko wi, 6-cio let nie mu Łu ka szo wi
Pa nen ce z Nie bo ro wic (za jął 7
miej sce w gru pie dzie ci) przez se-
nio ra sza chi stów, Mak sy mi lia na
Pie cow skie go z Ryb ni ka. To sym-
bo licz ne prze ka za nie pa łecz ki
po ko le nio wej wy wo ła ło bu rzę ok-
la sków wszyst kich uczest ni ków
mi strzostw.

Uda ne SZO KO WI SKO 

Gli wic kie Sto wa rzy sze nie Ta necz no -Spor to we
„SZOK -Gli wi ce” jest or ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go
(KRS 0000004561). Każ dy 1% po dat ku prze ka za ny
na je go kon to jest przy czyn kiem do roz wo ju ru chu ta -
necz ne go i szan są dla uta len to wa nej mło dzie ży.

Wdzięk, czar i mło dość… za klę te w tań cu.

Na gro dy wrę cza li tan ce rzom wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam -
czyk i za stęp ca bur mi strza Py sko wic Wie sław Lesz czyń ski. 

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k 

(2
)



NNRR  44  ((3377))  KKWWIIEECCIIEEŃŃ  22001100    ZZ  ŻŻYYCCIIAA  SSZZKKÓÓŁŁ

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 1144

25 mar ca w Do mu Kul tu ry
w Szczy gło wi cach zor ga ni zo wa no
uro czy stą ga lę pod su mo wu ją -
cą II Knu row skie Spo tka nia Te -
atral ne „bez MA SKI”. 

W im pre zie wzię ły udział ama tor -
skie ze spo ły te atral ne dzia ła ją ce m.in.
w szko łach, do mach kul tu ry oraz ogni -
skach pra cy po zasz kol nej. Pod czas
pre zen ta cji, któ re od by ły się kil ka dni
wcze śniej, wy stą pi ło 26 grup te atral -
nych. Grand Prix, czy li sta tu et kę
przed sta wia ją cą ma skę, otrzy ma ły na -
stę pu ją ce ze spo ły: Mło dzie żo wa Gru -
pa Te atral na z Tar no gór skie go Cen -
trum Kul tu ry, Te atr „Stu dio 2009”
z Cen trum Kul tu ry w Knu ro wie oraz
Gru pa Te atral na „AKu ku” ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Świer kla nach.
Wy róż nie nia tra fi ły do Ko ła Te atral ne -
go ze Szko ły Pod sta wo wej nr 18
w Gli wi cach oraz Ate lier Pra cow nia
z Ogni ska Pra sy Po zasz kol nej nr 4
w Za brzu. Wy róż nie nia in dy wi du al ne
ode bra li To biasz Tra wiń ski, Han na
Wa la, Ju lia Ma tusz czyk i Mi cha li na
Pa łac, a tak że Pa try cja Śmie ja. Wy -
róż nie nia otrzy ma li rów nież in struk to -
rzy – Bar ba ra Kwas oraz Bo gu mi ła
Szmidt -Kruk.

W trak cie ga lo we go wie czo ru
na sce nie za pre zen to wa ły się Gru pa
Te atral na „AKu ku” oraz Te atr „Stu -
dio 2009”. Z ko lei Mło dzie żo wa Gru -
pa Te atral na z Tar no gór skie go Cen -
trum Kul tu ry do je cha ła w okro jo nym

skła dzie, dla te go nie mo gła wy stą pić
ze swo im spek ta klem. Jed nak or ga ni -
za to rzy przy go to wa li dla nich spe cjal -
ne za da nie. W for mie pan to mi my
przed sta wi cie le Gru py za pre zen to wa li
wi dow ni ma szy nę śmie chu. Po dob ne
nie spo dzian ki cze ka ły rów nież na or -
ga ni za to rów. Mie li oni za za da nie wy -
ko ny wać wy lo so wa ne za da nie te atral -
ne. Mię dzy in ny mi sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek zmie rzył się z za -
pre zen to wa niem per li stej mi ny, z ko lei
dy rek tor Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie Do ro ta Gu -
mien ny mia ła wy cią gnąć kró li ka z ka -
pe lu sza, co oka za ło się za da niem nie -
moż li wym. 

Po my sło daw czy nia mi oraz głów -
ny mi or ga ni za tor ka mi im pre zy są Ka -

ta rzy na Nie wia dom ska i Jo an na
Świę cik -Pa te ra. Jak pod kre śla ją, choć
to do pie ro dru ga edy cja im pre zy, to już
śmia ło moż na po wie dzieć, że nie tyl ko
cie szy się co raz więk szym za in te re so -
wa niem, ale po ziom uczest ni ków jest
rów nież co raz wyż szy. 

Im pre zie pa tro no wa li sta ro sta gli -
wic ki, pre zy dent Knu ro wa oraz wójt
Gmi ny Gie rał to wi ce. Or ga ni za to ra mi
by li Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie, Szko ły ERE im.
A. Schwe it ze ra w Gli wi cach, Cen trum
Kul tu ry w Knu ro wie oraz Sto wa rzy -
sze nie NOE No we Ob sza ry Edu ka cji.
Pa tro nat me dial ny spra wo wa ły No wi -
ny Gli wic kie, Ra dio Plus oraz Ra -
dio CCM.

(SG)

9 fil mów za pre zen to wa nych zo -
sta ło na III Prze glą dzie Fil mów
Ama tor skich LU STRO, któ ry od był
się 18 mar ca w Ze spo le Szkół im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.

Uczest ni cy przy go to wa li krót ko -
me tra żo we fil my, na wią zu ją ce w fa bu -
le do ha sła prze glą du, brzmią ce go
„Umiej sco wie ni w cza sie i prze strze -
ni”. I miej sce za jął ob raz pt. „Zbrod nia
i ka ra II”, zre ali zo wa ny przez Ma te -
usza Ste fa nia ka wraz z ko le ga mi
z Ze spo łu Szkół Tech nicz no -In for ma -
tycz nych w Gli wi cach. II miej sce
przy pa dło An nie Les sa er z Pry wat ne -
go Cen trum Edu ka cyj ne go „Fi lo ma ta”
w Gli wi cach za film „Czte ry po ry ro -
ku”. Ju ry przy zna ło tak że dwa trze cie

miej sca – ich lau re ata mi są Ur szu la
Ho łod niak (Ze spół Szkół Tech nicz no -
-In for ma tycz nych w Gli wi cach), au -
tor ka fil mu pt. „Prze bu dze nie” oraz
Bar tosz Po stul ka i Ja kub Ma zur
z LO nr 1 w Gli wi cach. Wy róż nie nie
ode brał na to miast Adam Mo raw ski
z To wa rzy stwa Ochro ny Za byt ków
Ko lej nic twa i Or ga ni za cji Skan se nów,
któ ry na krę cił ob raz pt. „Py sko wi ce –
sza rość by łej po tę gi PKP”. 

Lau re atom gra tu la cje zło żył m.in.
wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk,
a w imie niu bur mi strza Py sko wic –
rzecz nik pra so wa Agniesz ka Ka zu bek.
Suk ce sów gra tu lo wa li im tak że dy rek tor
szko ły El wi ra Der sie wicz i prze wod ni -
czą cy ju ry – Hen ryk Si bie lak. (RG) 

Każ de go ro ku I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie or ga ni zu je Kon cert
Cha ry ta tyw ny w ce lu uzy ska nia
fun du szy na speł nie nie ma rzeń tych,
któ rzy po trze bu ją po mo cy. 18 mar -
ca w Do mu Kul tu ry w Szczy gło wi -
cach zor ga ni zo wa no ju bi le uszo wą,
dzie sią tą już edy cję tej im pre zy. 

Tym ra zem or ga ni za to rzy zbie ra li
pie nią dze na trój ko ło wy ro wer re ha bi -
li ta cyj ny, któ ry umoż li wi nie peł no -
spraw ne mu Paw ło wi (ucznio wi trze -
ciej kla sy LO) wy ciecz ki i re ha bi li ta -

cję jed no cze śnie. Do świad cze nie oraz
mo bi li za cja spo łecz no ści szkol nej
spra wi ły, że im pre za sta ła na wy so kim
po zio mie. Głów nym jej mo ty wem był
te mat za gi nio nych map, po szu ki wa -
nych przez słyn ny du et: Hol mes i Wat -

son, w któ rych wcie li li się ucznio wie.
W fa bu łę zgrab nie wple cio ne zo sta ły
wy stę py ar ty stycz ne, któ re za chwy ca -
ły róż no rod no ścią. Wi dzo wie mo gli
usły szeć ze spo ły mu zycz ne i so li stów
oraz zo ba czyć świet ne po ka zy ze spo -
łów che er le aders. Wie le śmie chu do -
star czył zgro ma dzo nym rów nież au -
tor ski ka ba ret w wy ko na niu uczniów
„Pa de rew skie go”..

Pod czas trwa nia kon cer tu wo lon ta -
riu sze sprze da wa li słod kie pysz no ści,
pro wa dzi li lo te rię fan to wą oraz zbie -
ra li pie nią dze do pu szek. Or ga ni za to -

rzy ze bra li kwo tę prze kra cza ją -
cą 2700 zł. Pie nią dze speł nią ma rze nie
Paw ła, któ ry już wkrót ce bę dzie mógł
wy ru szyć na swo ją pierw szą ro we ro -
wą wy ciecz kę.

(MT)

Spo tka nia „bez MA SKI”
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Speł ni li ko lej ne ma rze nie

W ho lu Do mu Kul tu ry wo lon ta riu sze zor ga ni zo wa li kier masz, z któ re go do -
chód prze zna czy li na za kup ro we ru re ha bi li ta cyj ne go dla Paw ła. 

LU STRO po raz trze ci

Lau re atom kon kur su gra tu lu je dy rek tor „Ko nop nic kiej”.
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Ra zem z żoł nie rza mi Pol skich Sił Pod ziem nych zgi nę li
też woj sko wi, po wra ca ją cy do kra ju z pol skiej ar mii na Za -
cho dzie. 

– Prze ży łem tyl ko dla te go, że po słu cha łem oj ca – opo wia -
dał Sta ni sław Pie cuch. – On mnie ostrzegł, że to jest pro wo ka -
cja, bo nie wie rzył w za pew nie nia, iż ktoś z nas mo że wy je chać
na Za chód. Moi ko le dzy zgi nę li i je dy ne, co mo gę dla nich zro -
bić to dbać, by ta zbrod nia ni gdy nie zo sta ła za po mnia na. 

W Ba ru cie od koń ca lat 90. w każ dą ostat nią so bo tę wrze -
śnia od pra wia na jest uro czy sta msza św. w in ten cji ofiar tej
zbrod ni. W tym ro ku ich pa mięć uczczo no rów nież 13 kwiet -
nia. Mo dli twę za po mor do wa nych od mó wił ks. ppłk Stefan
Zda sie nia, pro boszcz pa ra fii woj sko wej p. w. Świę tej Bar -
ba ry w Gli wi cach. Od czy ta ny zo stał Apel Pa mię ci, a żoł nie -
rze z Od dzia łu Spe cjal ne go Żan dar me rii Woj sko wej w Gli -
wi cach od da li sal wę ho no ro wą. Na ko niec przed sta wi cie le
szkół, sa mo rzą dów, woj ska i kom ba tan tów zło ży li

pod Krzy żem Pa mię ci wień ce i wią zan ki kwia tów. Za pło nę -
ły też pod nim zni cze. 

Wcze śniej w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach mło -
dzież wy słu cha ła wy kła du pt. „Ka tyń – fak ty, opi nie, kłam -
stwa”. In te re su ją ce fak ty hi sto rycz ne uzu peł nio ne ob ra zo wą
pre zen ta cją przed sta wił Mi ro sław Si ko ra z Re fe ra tu Na -

uko we go Od dzia łu Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej
IPN w Ka to wi cach. Krok po kro ku przy po -
mniał, jak do szło do za mor do wa nia na te re nie
ZSRR po nad 20 tys. na szych ofi ce rów, po li -
cjan tów, wy so kich urzęd ni ków, przed sta wi -
cie li władz są dow ni czych – eli ty Pol ski mię -
dzy wo jen nej. Wszy scy oni tra fi li do so wiec -
kich obo zów po 17 wrze śnia 1939 r., a w mar -
cu 1940 r. za pa dła de cy zja o po zba wie niu ich
ży cia. Uznano ich za „zdeklarowanych 
i nierokujących nadziei poprawy wrogów
władzy sowieckiej“. Po tem przez kil ka dzie -
siąt lat tę zbrod nię ota cza ło kłam stwo – Ro -
sja nie zrzu cić ją chcie li na Niem ców. Do pie ro
w 1990 r. ZSRR ofi cjal nie przy zna ło się do jej
do ko na nia, ale na dal nie są wy ja śnio ne wszel -
kie jej oko licz no ści.

RO MA NA GOZ DEK

Dokończenie ze str. 1

W sa li se syj nej, w któ rej wy kła du wy słu cha ła mło dzież, wy ło żo na zo sta -
ła Księ ga Kon do len cyj na. Wpi su jąc się do niej, od da wa no cześć ofia rom
tra ge dii w Smo leń sku. 

Da wid Ma in ka: Je stem
uczniem Ze spo łu Szkół im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach. I choć miesz -
kam nie da le ko Dą brów ki,
bo w Płuż nicz ce, to do pie ro
dziś je stem w tym miej scu
po raz pierw szy. Za fa scy -
no wa ła mnie opo wieść by -
łe go par ty zan ta, któ ry miał
tu taj zgi nąć, ale cu dem
oca lał i te raz dba o upa -
mięt nie nie te go miej sca.
Na pew no bę dę te raz czę -
ściej tu przy jeż dżał. 

Chwi la za du my w Dą brów ce
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Po wo li zbli ża się czas po dej mo -
wa nia przez uczniów gim na zjów
osta tecz nych de cy zji o dal szych pla -
nach edu ka cyj nych. 10 ma ja szko ły
po nad gim na zjal ne roz pocz ną re -
kru ta cję. W mar cu w WPG za mie -
ści li śmy do da tek po świę co ny ofer cie
edu ka cyj nej szkół Po wia tu Gli wic -
kie go. Dziś dla przy po mnie nia w pi -
guł ce po da je my naj waż niej sze in -
for ma cje. 

ZE SPÓŁ SZKÓŁ
IM. I. J. PA DE REW SKIE GO

W KNU RO WIE
www.zsijp.pl, 
e -ma il: zsij p1@gma il.com
I Li ceum Ogól no kształ cą ce
ul. 1 Ma ja 21, 44-190 Knu rów
tel. 32 235 19 61
Tech ni kum Nr 1 
ul. Szpi tal na 25, 44-194 Knu rów
tel. 32 235 10 82

I Li ceum Ogól no kształ cą ce ofe ru -
je kla sy: ma te ma tycz no -ję zy ko wą
(tzw. ma kro kla sę), dzien ni kar sko -hu -
ma ni stycz ną, ści słą, eu ro pej ską oraz
przy rod ni czą. 

Tech ni kum Nr 1 pro po nu je na ukę
na kie run kach: tech nik in for ma tyk
oraz tech nik eko no mi sta. 

ZE SPÓŁ SZKÓŁ 
ZA WO DO WYCH NR 2 

W KNU RO WIE
www.zsz2k  nu  row.edu  pa  ge .org ,  
e -ma il: zsz2k nu row@pocz ta.onet.pl
ul. Szpi tal na 29, 44-194 Knu rów
tel./faks 32 336 26 17

Tech ni kum pro po nu je na ukę w na -
stę pu ją cych za wo dach: tech nik gór -
nic twa pod ziem ne go (ab sol wen ci
otrzy ma ją gwa ran cję za trud nie nia
w jed nej z ko palń Kom pa nii Wę glo -
wej S. A.), tech nik elek tryk, tech nik
me cha nik oraz tech nik han dlo wiec
(no wy kie ru nek). 

Z ko lei II Li ceum Ogól no kształ -
cą ce za pra sza do kla sy mun du ro wej
(no wy kie ru nek). 

Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa
ofe ru je kla sy wie lo za wo do we o dwu -
let nim i trzy let nim cy klu kształ ce nia,
m.in. w za wo dach: fo to graf, elek tryk,
sprze daw ca czy gór nik eks plo ata cji
pod ziem nej – w tym kla sę wie lo za wo -
do wą.

ZE SPÓŁ SZKÓŁ
IM. MA RII KO NOP NIC KIEJ

W PY SKO WI CACH
www.edu ap ple.pl/zsmk py sko wi ce, 
e -ma il: zsmk py sko wi ce@op.pl 
ul. Kard. Ste fa na Wy szyń skie -
go 37, 44-120 Py sko wi ce
tel./faks 32 233 25 96

Li ceum Ogól no kształ cą ce pro po -
nu je dwie kla sy – hu ma ni stycz ną oraz
lek tor ską. 

Tech ni kum przy go tu je do pra cy
w za kre sie: ar chi tek tu ra kra jo bra zu,
agro biz nes, in for ma ty ka, eko no mi sta
oraz han dlo wiec. 

Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa
pro po nu je 2 kla sy: 2- oraz 3-let nią
wie lo za wo do wą.

– Dba my o do bre wa run ki na uki
na ucza nia, mo der ni zu jąc za rów no
ba zę dy dak tycz ną, jak i spor to wą
na szych szkół. Ucznio wie ma ją
do wy bo ru róż ne szko ły oraz kla sy.

Tam cze ka ją na nich za ję cia pod sta -
wo we, ale i do dat ko we, za któ re,
dzię ki po zy ska niu przez nas pie nię -
dzy z Unii Eu ro pej skiej, ucznio wie
nie mu szą do dat ko wo pła cić – za -
chę ca Sła wo mir Adam czyk, wi ce -
sta ro sta gli wic ki. – Są to za rów no
za ję cia z ję zy ków ob cych, jak i in -
nych przed mio tów, za ję cia wy rów -
naw cze oraz roz sze rza ją ce wie dzę.
Pro po nu je my rów nież wy jaz dy
i wy ciecz ki. Ofer ta jest bo ga ta
i z pew no ścią tra fi w gu sta każ de go
ucznia. Za pew niam gim na zja li stów,
że war to uczyć się w po wie cie. Ma -
jąc po zy tyw ne my śle nie, kształ ci my
kre atyw nie!

(SG)

W na szym cy klu pre zen tu ją cym
za ję cia re ali zo wa ne w szko łach pro -
wa dzo nych przez Po wiat Gli wic 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” –
współ fi nan so wa ne go ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go –
ko lej dziś na Ze spół Szkół im. Ma rii
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. 

Du żym za in te re so wa niem tu tej szych
li ce ali stów uczest ni czą cych w pro jek cie
cie szą się za ję cia wy rów naw cze, po -
zwa la ją ce nad ro bić za le gło ści z za kre su
ję zy ków pol skie go, an giel skie go, nie -
miec kie go, hi sto rii i wie dzy o spo łe -
czeń stwie, ma te ma ty ki, bio lo gii i fi zy ki.
Osob ny blok za jęć po świę co no roz wi ja -
niu tzw. umie jęt no ści klu czo wych –
głów nie ję zy ko wych, spo łecz nych i do -
ty czą cych tech no lo gii in for ma tycz nych.
Ucznio wie mo gą w ra mach tych za jęć
do sko na lić zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą
oraz po zna wać taj ni ki dzien ni kar stwa. 

Bu dżet pro jek tu po zwa la na wzbo -
ga ce nie tra dy cyj nych form dy dak tycz -
nych o wy jaz dy stu dyj ne, lek cje w te -
re nie i in ne – ak ty wi zu ją ce uczniów –
za ję cia po zasz kol ne. Li ce ali ści szli fu -
ją cy zna jo mość ję zy ka an giel skie go
mie li już oka zję uczest ni czyć w warsz -
ta tach z udzia łem na ti ve spe ake ra oraz
w an glo ję zycz nym spek ta klu „I lo ve
Sha ke spe are”, po przez in te rak tyw ny
cha rak ter uła twia ją cym prze ła my wa -
nie lę ku przed czyn nym po słu gi wa -
niem się ję zy kiem. Do sko na łym źró -
dłem prak tycz nej wie dzy o te atrze stał
się dla py sko wic kich li ce ali stów
udział w cy klu warsz ta tów w Te atrze
Roz ryw ki w Cho rzo wie. Mło dzi adep -
ci dzien ni kar stwa wkrót ce bę dą mie li
oka zję wziąć udział w in nym cy klu

warsz ta tów – tym ra zem dzien ni kar -
skich, or ga ni zo wa nych w Bę dzi nie. 

Pod czas wy jaz dów edu ka cyj nych
na cisk po ło żo no rów nież na po sze rza -
nie wie dzy przy rod ni czo -geo gra ficz nej
– li ce ali ści z Py sko wic zwie dza li Oj -
cow ski Park Na ro do wy i Ko pal nię So li
w Wie licz ce, uczest ni czy li w za ję ciach
w Pla ne ta rium i Ob ser wa to rium Astro -
no micz nym – oraz hi sto rycz no -kul tu ro -
wej, po głę bia nej m.in. pod czas wy jaz -
dów do War sza wy, Kra ko wa i Nie po ło -
mic czy wy ciecz ki po Wiel ko pol sce.
Uzu peł nie niem wie dzy o sztu ce i tech -
ni ce fil mo wej by ły se an se ki no we, za -
rów no te tra dy cyj ne, jak i z wy ko rzy -
sta niem tech no lo gii IMAX 3D.

Bar dzo sku tecz ną me to dą pro wo ko -
wa nia do prze my śleń i dys ku sji nt. re -
la cji in ter per so nal nych i ra dze nia so bie
z ne ga tyw ny mi emo cja mi oka zał się
udział uczniów w ple ne ro wym pro gra -
mie „Ar che zja” pro wa dzo nym na te re -
nie Oj cow skie go Par ku Na ro do we go.
Rów nież re ali zo wa ne w ra mach pro -
jek tu za ję cia Szkol ne go Ośrod ka Ka -
rie ry nie ogra ni cza ją się do prze ka zy -
wa nia wie dzy na te mat wy mo gów ryn -
ku pra cy i dia gno zo wa nia pre dys po zy -
cji li ce ali stów, lecz umoż li wia ją im

bez po śred nie ze tknię cie się z re alia mi
pra cy w da nym za wo dzie. Uczest ni cy
pro jek tu by li już m.in. w Ce men tow ni
Gó raż dże, Fa bry ce Ozdób Cho in ko -
wych w Gnieź nie i Ze spo le Po znań -
skich Elek tro cie płow ni, Za kła dach
Pro duk cyj nych w Bie ru niu, fabryce
Fiat Au to Po land w Ty chach oraz w lo -
kal nych za kła dach pro duk cyj nych,
a tak że od wie dzi li Gli wic ki Ośro dek
Ada pta cyj no -Re ha bi li ta cyj ny dla Dzie -
ci i Mło dzie ży Nie peł no spraw nej,
ośro dek po mo cy spo łecz nej, Ko men dę
Miej ską Po li cji, Re dak cję „No win Gli -
wic kich” i Me dycz ną Szko łę Po li ce al -
ną. 

– In ną atrak cyj ną for mą na uki są
or ga ni zo wa ne w ra mach pro jek tu kon -
kur sy z na gro da mi. Od był się już kon -
kurs wie dzy o kra jach an glo ję zycz -
nych, któ re go lau re aci otrzy ma li słow -
ni ki oraz kon kurs na dy dak tycz ną pre -
zen ta cję mul ti me dial ną, w któ rym na -
gro dą by ły no wo cze sne pa mię ci USB.
Wkrót ce zo sta nie ogło szo ny kon kurs
na pla kat i ha sło te go rocz ne go Dnia
Zie mi. W ten spo sób ucznio wie zdo -
by wa ją no wą wie dzę, po szu ku ją cie ka -
wych roz wią zań, sta ją się bar dziej kre -
atyw ni i twór czy, a na gro dy do dat ko -
wo mo bi li zu ją – mó wi Mag da le na
Ba tor ko or dy na tor pro jek tu w tej
szko le. 

EWA PIESZ KA
ko or dy na tor pro jek tu 

w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach

Od li sto pa da ub. ro ku ucznio wie
szkół pod sta wo wych oraz gim na zja -
li ści z te re nów wiej skich, uczęsz cza -
ją cy do pu blicz nych szkół na te re nie
gmi ny Wie lo wieś uczest ni czą w za ję -
ciach do dat ko wych i po za lek cyj nych
w ra mach pro jek tu „In we stu je my
w ju tro”. Pro gram po trwa do koń ca
sierp nia br. 

Na je go re ali za cję gmi na otrzy ma
do fi nan so wa nie w wy so ko ści po -
nad 500 tys. zł z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
prio ry tet IX, dzia ła nie 9.1, pod dzia -
ła nie 9.1.2. Re ali za to ra mi pro jek tu
są dwa ze spo ły szkol no -przed szkol -
ne (w Wie low si i Świ biu) oraz Pu -

blicz ne Gim na zjum w Wie low si. 
Za ję cia skie ro wa ne są w pierw szej

ko lej no ści do uczniów ma ją cych trud -
no ści w na uce oraz pra gną cych roz wi -
nąć swo je za in te re so wa nia. Pro jekt
obej mu je za ję cia z j. an giel skie go, j.
nie miec kie go, fi zy ki, che mii, za ję cia
spor to we, in for ma tycz ne, so cjo te ra peu -
tycz ne, a tak że za ję cia ko rek cyj ne
na ba se nie po łą czo ne z na uką pły wa nia,
za ję cia z przed się bior czo ści, do radz two
za wo do we, edu ka cję proz dro wot ną (ta -
niec, fit ness, si łow nia), wy cho wa nie
przez kon takt ze sztu ką, kół ka te atral ne
i edu ka cję re gio nal ną. Oprócz tra dy cyj -
nych lek cji w kla sach i sa lach gim na -
stycz nych – do któ rych wy ko rzy stu je
się za ku pio ny ze środ ków pro jek tu

sprzęt, pro gra my i po mo ce dy dak tycz -
ne – ucznio wie uczest ni czą w lek cjach
po ka zo wych. Or ga ni zo wa ne są też wy -
jaz dy do ki na, te atru, fil har mo nii, ope ry
oraz mu ze ów. Ucznio wie uczest ni czą cy
w za ję ciach spor to wych wy jeż dża ją
na me cze i spa rin gi. Or ga ni zo wa ne są
rów nież wy ciecz ki po re gio nie, w trak -
cie któ rych mło dzież zwie dza naj cie -
kaw sze miej sca i obiek ty. Pro jekt nie sie
ko rzy ści nie tyl ko dla uczniów – w ra -
mach za jęć wy cho wa nie przez kon takt
ze sztu ką or ga ni zo wa ne są wy stę py dla
spo łecz no ści lo kal nej w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry, a tak że w świe tli cach
wiej skich i ko ścio łach na te re nie gmi ny.

Wię cej in for ma cji o pro jek cie
na stro nie in ter ne to wej www.zo po -
efs.pl. 

(DG)

Gim na zja li sto, war to 
uczyć się w po wie cie!

Ucznio wie „Pa de rew skie go” przy sto isku swej szko ły, któ rą pre zen to wa li
na Tar gach Edu ka cyj nych w Gli wi cach. 
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In we stu ją w mło dzież

Mi chał Anioł w „Ko nop nic kiej”

Wi zy ta stu dyj na py sko wic kich li ce ali stów w fir mie Dal kia Po znań Ze spół Elek -
tro cie płow ni SA. 

Pro jekt ma ogól ną war tość po nad 1 mln zł i rozpoczął się w początkach
minionego roku. Re ali zo wa ny będzie jeszcze do koń ca te go ro ku w Ze spo le
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie, Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach oraz w ze spo łach szkół spe cjal nych w tych mia stach. 
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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 Roz ryw ko we go Ką ci ka z po przed nie go nu -
me ru wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło krzy żów ki PRZE BI -
ŚNIEG, z ko lei zdję cie przed sta wia ło Kry tą Pły wal nię „Wod -
nik” w Pa niów kach. Przy po mi na my jed no cze śnie, że aby
pra wi dło wo roz wią zać Roz ryw ko wy Ką cik, na le ży na de słać
ha sło krzy żów ki oraz od po wie dzieć na py ta nie co przed sta -
wia, al bo gdzie zo sta ło zro bio ne pu bli ko wa ne zdję cie. 

Na gro dy książ 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 oraz ma te ria -
ły pro mo cyj ne po wia tu otrzy mu ją Ge rard Po rdzik, Ka ta -
rzy na Roz mus oraz Jo lan ta Sło wi kow ska. Gra tu lu je my!
W ce lu usta le niu spo so bu od bio ru na gro dy pro si my o kon -
takt  te  le  fo  nicz ny,  nu mer tel. 32 332 66 65. 

Dziś za mie sza my
ko lej ną krzy żów kę
oraz zdję cie do roz po -
zna nia. Przy po mi na -
my, że zo sta ło ono
zro bio ne w na szym
po wie cie. Jak za wsze,
dla uła twie nia roz wią -
za nia krzy żów ki po le -
ca my na szą stro nę in -
ter ne to wą www.po -
wiat gli wic ki.pl. Od po -
wie dzi pro si my prze -
sy łać do 4 ma ja 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)

Daw no, daw no te mu ży ły
w Sta ni cy utop ce. Uwiel bia ły słu -
chać cy gań skiej mu zy ki i ze smut -
kiem że gna ły od jeż dża ją ce ta bo ry,
gdy te za wę dro wa ły w te stro ny.
W koń cu za pra gnę ły sa me na -
uczyć się gry na skrzyp cach. Cy -
ga nie zgo dzi li się udzie lić im lek -
cji gry, lecz pod wa run kiem wy ra -
że nia przez utop ki zgo dy na ob cię -
cie im dłu gich pa znok ci, któ re
prze szka dza ły by im w grze. Cy ga -
nie za bra li się do ro bo ty w ten spo -
sób, że wkrę ci li utop com pal ce
w ima dła i pil ni ka mi spi ło wa li im
szpo ny. Krzy ki utop ców sły chać
po dob no by ło aż w są sied nich

wio skach. Ob ra zi ły się na cy ga -
nów i po przy się gły im okrop ną ze -
mstę. Po cho wa ły się w wo dzie
i cze ka ły na sto sow ną oka zję. Zda -
rzy ło się w koń cu, że wy bra li się

cy ga nie ło dzią na spa cer po sta -
wie. Rzu ci ły się wte dy utop ce
na łódź, chcąc ją za to pić wraz
z pa sa że ra mi. Zo ba czy li cy ga nie,
że śmierć bli ska, a wte dy je den
z nich, chcąc oka zać, że się ich nie
boi, zdjął spodnie i po ka zał utop -
com go ły za dek. Ten wi dok sko ja -
rzył się utop com z ima dłem i wpa -
dły w ta ki po płoch, że ucie kły ze
sta wu i nikt ich już ni gdy w Sta ni -
cy nie wi dział.

Ta le gen da wciąż jest ży wa
w Sta ni cy. I choć nie prze ka zu ją
jej wnu kom bab cie, to krą ży ja -
ko aneg do ta opo wia da na
przy ku flu pi wa. Mo że i jest
w niej ziar no praw dy, no bo
gdzie się w koń cu utop ce po dzia -
ły, sko ro za wsze w Sta ni cy by ło
im do brze?

(MFR)
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W kręgu legend

Utopki ze Stanicy
Ślą ska frasz ka

Po lok to je Po lok 
i tak już być mu si
To co tro cha śmier dzi 
durś prze ca nos ku si
Za ka za ny owoc – choć by 
na wet gorz ki
Za wsze spro bu jy my niy 
pa trzonc na tro ski
Dwóch Po lo kow ciyn gym by dzie 
mieć trzi zda nia
Cho by na wet za to do sta li po ba niach
No a jak se cza sym wspom ny my 
„Niy krod nij”
Co po tym ro biy my? Som już se to zgod nij.

Bro ni sław Wą tro ba

Polok - jak to Polok

To nie ty po wy prze pis – na cia sto
droż dżo we, któ re wbrew tra dy cyj nym
re cep tu rom nie jest trzy ma ne w cie ple,
a… ca łą noc spę dza w lo dów ce. Do -
dat ko wo, ro bi się je bar dzo szyb ko
i bez cza so chłon ne go wy ra bia nia. Po -
mi mo, że brzmi to nie wia ry god nie, na -
praw dę wy ra sta i jest pysz ne. Moż na
je przy rzą dzać na róż ne spo so by, da jąc
na wierzch owo ce (na zdję ciu są to
mro żo ne ja go dy, ale rów nie do brze
nada dzą się do te go już nie dłu go świe -
że tru skaw ki lub ra bar bar), ma sę ma -
ko wą lub se ro wą. 

Skład ni ki: 10 dkg droż dży, 1 szkl.
cu kru, 2 cu kry wa ni lio we, 3/4 szkl.
ole ju, kil ka kro pli olej ku wa ni lio we -
go, 5 ja jek, 3/4 szkl. mle ka, 4 szkl. mą -
ki, szczyp ta so li.

Wy ko na nie. Wszyst kie skład ni ki
ma ją być zim ne. Od mie rza my skład -
ni ki i łą czy my ze so bą w na stę pu ją cy
spo sób: droż dże trze ba roz kru szyć
do mi ski, po sy pać cu krem i cu krem
wa ni lio wym, wlać olej, ole jek wa ni -
lio wy, roz trze pa ne jaj ka, mle ko i 2
szkl. mą ki. Waż ne, że by te go nie mie -
szać ani nie ugnia tać. Przy kryć ście -
recz ką, wsta wić na noc do lo dów ki.

Na stęp ne go dnia wy mie szać do -
kład nie i do dać ko lej ne 2 szklan ki mą -
ki oraz szczyp tę so li. Drew nia ną łyż ką

po łą czyć wszyst ko ze so bą i jesz cze raz
do brze wy mie szać (cia sto nie wy ma ga
wy ra bia nia). Wy ło żyć na bla chę, moż -
na uło żyć owo ce i kru szon kę. Wsta wić
do zim ne go pie kar ni ka i piec oko ło 50
min. w temp. 160-180 stop ni C.

Prze pis na kru szon kę: Przy go to -
wać 1/2 kost ki ma sła, 1/2 szkl. cu kru,
cu kier wa ni lio wy i 1 peł ną szkl. mą ki.
Skład ni ki po łą czyć ze so bą, ugnia ta jąc
– jed nak nie za dłu go, bo kru szon ka
mu si być syp ka. Po sy pać nią cia sto. 

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Ja ki kwia tek ma w swo jej na zwie licz bę 100.
2. W któ rej gmi nie po wia tu gli wic kie go jest za mek, w któ -

rym wg le gen dy po ja wia się Bia ła Da ma?
3. Kto stoi na cze le so łec twa?
4. Ina czej – ma ły, krót ki obóz or ga ni zo wa ny pod go łym

nie bem.
5. Nie wiel ki owad w krop ki, któ ry ży wi się mszy ca mi. 
6. Po tocz na na zwa im prez ple ne ro wych or ga ni zo wa nych

w ma ju.
7. Dzia ła w sta ro stwie, a je go za da niem jest udzie la nie in for-

ma cji miesz kań com (w skró cie BOK) to Biu ro Ob słu gi ...?
8. Dzię ki nie mu na wio snę po la sta ją się żół te. 
9. Od by wa ją się tam róż ne im pre zy ple ne ro we, zwa ne Spo -

tka nia mi na Zam ku.

W tym stru my ku miesz ka ły sta nic kie utop ki.
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�Co przed sta wia 
to zdję cie? �

Woj ciech Ba ran, któ re go zdję cia pu bli ko wa ne są
m.in. w na szej ga ze cie, za pra sza na wy sta wę fo to gra -
ficz ną „Fo to ma niak”. 

Wy sta wa or ga ni zo wa na jest w ga le rii Klu bu
„Zoom” (Gli wi ce, ul. Pszczyń ska 51). Wer ni saż od bę -
dzie się 17 kwiet nia o godz. 16.00. Swym pa tro na tem
wy sta wę ob ję li rek to rzy – Po li tech ni ki Ślą skiej, prof.
An drzej Kar bow nik oraz Gli wic kiej Wyż szej szko ły
Przed się bior czo ści, dr Ta de usz Gra bo wiec ki. (RG)

Fun da tor
na gród –

Mał go rza ta
Handz lik,

po seł
do Par la -

men tu 
Eu ro pej -

skie go 

Ży czę smacz ne -
go i za chę cam
Czy te l  n i  ków,
by nad sy ła li
nam swe wła -
sne spraw dzo ne prze pi sy, któ re
opu bli ku je my w tej ru bry ce.

Romana Gozdek

Spraw dzo ny prze pis

Cia sto droż dżo we

Wy sta wa „Fo to ma niak”


