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To był czas gro zy. Z nie po ko jem
słu cha li śmy pro gnoz po go dy i ko mu -
ni ka tów o sy tu acji po wo dzio wej
w kra ju i w na szej naj bliż szej oko li -
cy. Co bę dzie tej no cy, ile desz czu
spad nie, czy wo da nie prze rwie, bądź
nie prze le je wa łów? W po wie cie gli -
wic kim naj bar dziej ucier pia ło kil ka
so łectw w gmi nach Gie rał to wi ce
i Pil cho wi ce oraz miasto Py sko wi ce,
gdzie ko niecz na by ła ewa ku acja
miesz kań ców. Dla nich był to dra ma -
tycz ny okres. I choć w in nych po wia -
tach w kra ju ewa ku owa no ty sią ce
osób, a u nas kil ka dzie siąt, nie wiel kie
to po cie sze nie. Oby czas wiel kiej wo -
dy już ni gdy się nie po wtó rzył. 

ŻY WIOŁ – DZIEŃ PO DNIU
� 14 ma ja (pią tek) – od ra na wzra sta
po ziom wód w gmi nie Gie rał to wi ce,
uli ce Po lna i Brzeg są nie prze jezd ne.
Po dob nie jest w gmi nie Ru dzi niec,
gdzie o godz. 10.00 wójt ogła sza stan
po go to wia prze ciw po wo dzio we go.
� 16 ma ja (nie dzie la) – od godz. 16.00
w po wie cie gli wic kim obo wią zu je stan
po go to wia prze ciw po wo dzio we go,
ogło szo ny przez wo je wo dę ślą skie go
w 4 po wia tach i 7 mia stach. W sta ro -
stwie pra cu je Po wia to wy Ze spół Za rzą -
dza nia Kry zy so we go, w Gie rał to wi cach
– Gmin ny Ze spół Re ago wa nia Kry zy -
so we go. Wo je wo da na stęp ne go dnia wi-
zy tu je te ren po wo dzi w po wie cie
gli wic kim.
� 17 ma ja (po nie dzia łek) – w no cy
z 16 na 17 ma ja z 16 do mostw ewa ku -
owa no 33 oso by: 24 z te re nu Przy szo -
wic i 9 z Wil czy. Stan wód na Kłod ni cy
i Bie raw ce prze kro czył stan alar mo wy.
Wójt Gie rał to wic i bur mistrz Py sko wic
wpro wa dza ją alarm prze ciw po wo dzio -
wy. Sta ro sta zwra ca się o po moc

do woj ska. Ewa ku owa ne są ko lej ne do -
my – w Przy szo wi cach są to już 53 oso -
by (12 od mó wi ło ewa ku acji),
a w Wil czy 17. Ko niecz na by ła tak że
ewa ku acja 10 osób w Py sko wi cach. 
� 18 ma ja (wto rek) – wo da prze le wa
się przez wa ły na Kłod ni cy. W wa łach
na Bie raw ce (Tra chy) po wsta je wy rwa,
a w Two ro gu Ma łym wo da prze le wa się
przez wał. Nie po ma ga ją wor ki z pia -
skiem – wo da na tych miast je zmy wa. 
� 19 ma ja (śro da) – nie prze jezd ne są
za la ne dro gi, m.in. DK 44 i DK 40, DW
nr 901 i 921 oraz licz ne dro gi po wia to -
we i gmin ne. Przed po łu dniem stan
wód w rze kach i po to kach ma le je,
deszcz prze sta je pa dać. Bur mistrz Py-
sko wic od wo łu je stan alar mu po wo -

dzio we go. Wał
na Kłod ni cy
w Przy szo wi -
cach zo stał
w z m o c  n i o  n y
i na pra wio ny.
W gmi nie Gie-
rał to wi ce zu ży to
prze szło 50 tys.
wor ków z pia -
skiem. Te ren po-
w o  d z i o  w y
wi zy tu je wi ce -
wo je wo da Sta-
ni sław Dą bro wa. 

� 20 ma ja (czwar tek) – sy tu acja
w po wie cie się sta bi li zu je, choć utrzy-
mu ją się za le wi ska w gmi nie Gie rał to -
wi ce i w Wil czy (gm. Pil cho wi ce).
Trwa wy pom po wy wa nie z nich wo dy.
Roz po czyna się sza co wa nie szkód po-
wo dzio wych na te re nach gmin. 
� 21 ma ja (pią tek) – mi mo iż w Przy -
szo wi cach pra cu ją 4 pom py i sta cjo nar -
na prze pom pow nia, po ziom wód
w za le wi skach się nie zmniej sza.
Po noc nych opa dach po now nie za la ne
zo sta ły 4 za bu do wa nia. Po ziom wo dy

w Bie raw ce (wo do wskaz w Two ro gu
Ma łym) pod niósł się o 10 cm. 
� 22 ma ja (so bo ta) – po ulew nych bu-
rzach po przed nie go wie czo ra po now nie
za mknię ta zo sta je dro ga po wia to wa
w Wil czy (ul. K. Miar ki). Po ziom Bie raw -
ki wzrósł od po przed nie go dnia o 27 cm.
Ro śnie rów nież po ziom wo dy w za le wi -
sku w Przy szo wi cach. Wie czo rem sytua -
cja po now nie się sta bi li zu je, po ziom wód
opa da. Do Przy szo wic spro wa dzo no pom -
pę z Czech o bar dzo du żej wy daj no ści. 

Dokończenie na str. 4

SKUT KI PO WO DZI NA TE RE NIE PO WIA TU

� 24 za la ne miej sco wo ści
� 3 miej sca prze la nia wa łów prze ciw po wo dzio wych
� 1 miej sce prze rwa nia wa łów prze ciw po wo dzio wych
� 86 ewa ku owa nych osób
� 15 go spo darstw bez do stę pu do prą du
� 1 nie prze jezd na dro ga kra jo wa
� 3 nie prze jezd ne dro gi wo je wódz kie
� 2 uszko dzo ne mo sty
� 1 za la na sta cja ben zy no wa
� 1 nie czyn ny obiekt uży tecz no ści pu blicz nej (szko ła            

w Przy szo wi cach)
� 216 zalanych gospodarstw rolnych
� 3 347 ha za la nych użyt ków rol nych

Po wódź, któ ra prze szła przez Pol skę, nie oszczę dzi ła na sze go po wia tu 

WIEL KA WO DA

Gie rał to wi ce, oko li ce prze pom pow ni
wo dy w okre sie na si le nia po wo dzi. 

Po wo dzian wspar li Niem cy z part ner skie go dla Po wia tu Gli wic kie go – Po wia tu
Mit tel sach sen. Dzię ki po mo cy sta ro sty Vol ke ra Uhli ga, któ ry od wie dził za la ne
te re ny, Land Sak so nia wy po ży czył po wo dzia nom z na sze go po wia tu 30 urządzeń
osuszających, bardzo przydatnych przy likwidacji skutków zalania budynków.
Tra fi ły one do miesz kań ców gmin Gie rał to wi ce i Pil cho wi ce. Przy wieź li je
do Gie rał to wic 4 czerw ca przed sta wi cie le Nie miec kie go Czer wo ne go Krzy ża –
na zdję ciu wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk w trak cie ich roz ła dun ku. 
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Tym ra zem wcze śniej za pla no wa ny po rzą dek ob rad
se sji mu siał ulec dość znacz nym zmia nom. XLVII se sja
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra od by ła się 27 ma ja,
mia ła in ny niż za kła da no prze bieg, a sta ło się to wsku tek
wy da rzeń zwią za nych z nie daw ną po wo dzią.

Rad ni prze gło so wa li te zmia ny na po cząt ku se sji. Zre zy -
gno wa no z dwóch punk tów – pre zen ta cji Po wia tu Mit tel -
sach sen i Po wia tu Gli wic kie go oraz czę ści wy jaz do wej se -
sji do szkół ki le śnej w Ra cho wi cach. Zwią za ne one bo wiem
by ły z za pla no wa ną du żo wcze śniej wi zy tą du żej gru py rad -
nych z Po wia tu Mittelsachsen, któ ra w ostat niej chwi li zo -
sta ła przez stro nę nie miec ką od wo ła na. W związ ku z po wo -
dzią krót ką, jed no dnio wą wi zy tę zło ży ła w po wie cie gli wic -
kim te go dnia tyl ko ma ła de le ga cja na cze le ze sta ro stą Po -
wia tu Mit tel sach sen, Vol ke rem Uhli giem, któ ra od wie dzi ła
te re ny po wo dzio we i in te re so wa ła się po mo cą, ja kiej Niem -
cy mo gą udzie lić po wo dzia nom – prze czy tać moż na o tym
wię cej na str. 1 te go wy da nia WPG. 

Mi łym ak cen tem by ła wi zy ta na se sji mło dzie ży. Wi ce -
sta ro sta Sła wo mir Adam czyk i czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go Wal de mar Do mbek wrę czy li dy plo my i drob -
ne upo min ki mło dym bie ga czom, któ rzy re pre zen to wa li Po -
wiat Gli wic ki na 18 Po wia to wym Bie gu Szta fe to wym
w Po wie cie Mit tel sach sen, któ ry od był się w kwiet niu. By -
li to: Woj ciech By lak, Se ba stian Cie ślik, Szy mon Paw lik
z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie,
Krzysz tof Dzia dek, Mi chał Tloł ka z Ze spo łu Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie, Se ba stian Śmia łek i Ja kub Py -
tla rza z Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach i San dra Stę pak za wod nicz ka Klu bu GKS PIAST
Gli wi ce. Kie row ni kiem dru ży ny by ła na uczy ciel ka wy cho -
wa nia fi zycz ne go w Ze spo le Szkół Za wo do wych Nr 2
w Knu ro wie Mo ni ka Wró bel, a opie kun ką wy ciecz ki oraz
tłu ma czem, na uczy ciel ka ję zy ka nie miec kie go z Ze spo łu
Szkół im. M Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, Syl wia Le nek.
Re pre zen ta cja po wia tu gli wic kie go za ję ła w tym bie gu
8 po zy cję – na 86 bio rą cych w nim udział dru żyn.

Na stęp nie rad ni za po zna li się z pre zen ta cją na te mat po -
wo dzi na te re nie po wia tu gli wic kie go, przy go to wa ną przez
Biu ro Pra so we Sta ro stwa Po wia to we go, a przed sta wio ną
przez rzecz ni ka pra so we go Ro ma nę Goz dek. Pod czas ob -
rad du żo uwa gi poświęcono oce nie re ali za cji w po wie cie
gli wic kim w 2009 r. za dań z za kre su po rząd ku pu blicz ne go
i bez pie czeń stwa oby wa te li, sta nu bez pie czeń stwa prze ciw -
po ża ro we go oraz sta nu sa ni tar no -epi de mio lo gicz ne go, za -
po bie ga nia in nym nad zwy czaj nym za gro że niom ży cia
i zdro wia lu dzi a tak że śro do wi ska. In for ma cje na ten te mat
przed sta wi li: za stęp ca ko men dan ta miej skie go po li cji
w Gli wi cach Ma rek No wa kow ski, za stęp ca pro ku ra to ra re -
jo no we go Gli wi ce -Za chód Pa weł Si ko ra, za stęp ca ko men -
dan ta miej skie go PSP Al fred Ochman, przed sta wi ciel
CRG Jan Sro ka, po wia to wy le karz we te ry na rii w Gli wi -

cach Szcze -
pan Bła chu -
ta, pań stwo -
wy po wia to -
wy in spek tor
sa ni tar ny Zbi -
gniew Bo żek
oraz po wia to -
wy in spek tor
nad zo ru bu -
dow la ne go Han na Drosd. 

Na se sję przy go to wa nych zo sta ło pięć pro jek tów
uchwał. Ra da przy ję ła czte ry z nich. Pierw sza do ty czy za -
opi nio wa nia pro jek tu uchwa ły Ra dy Mia sta Ka to wi ce
w spra wie li kwi da cji tam tej sze go SP ZOZ Szpi ta la im. prof.
Emi la Mi cha łow skie go. Dru ga to uchwa ła w spra wie za -

kre su i for my in for ma cji za pierw sze pół ro cze o prze bie gu
wy ko na nia bu dże tu, wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej oraz
pla nu fi nan so we go SP ZOZ -ów oraz sa mo rzą do wych in sty -
tu cji kul tu ry. Ko lej na do ty czy okre śle nia za sad, spo so bu
i try bu udzie la nia ulg w spła cie na leż no ści pie nięż nych
o cha rak te rze cy wil no praw nym przy pa da ją cych Po wia to wi
Gli wic kie mu lub jed nost kom pod le głym, wa run ków do -
pusz czal no ści po mo cy pu blicz nej w przy pad kach, w któ -
rych ulga sta no wić bę dzie po moc pu blicz ną oraz wska za nia
or ga nów lub osób upraw nio nych do udzie la nia tych ulg.
Na stęp na uchwa ła okre śla bie żą ce zmia ny w uchwa le bu -
dże to wej po wia tu na br. Rad ni nie pod ję li na to miast uchwa -
ły do ty czą cej udzie la nia z bu dże tu po wia tu do ta cji w 2010
r. na pra ce kon ser wa tor skie, re stau ra tor skie i ro bo ty bu dow -
la ne przy za byt kach wpi sa nych do re je stru za byt ków. Peł na
treść uchwał za miesz czo na jest na stro nie www.po wiat gli -
wic ki.pl w za kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od bę dzie
się 17 czerw ca o godz. 15.00. 

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII Relacjonuje
przewodniczący

Rady Powiatu
Gliwickiego

Tadeusz
Mamok.

Na mo ście nad Kłod ni cą w Przy szo wi cach – od le wej dy rek tor Ca ri ta su Ka to -
wi ce ks. Krzysz tof Bąk, ar cy bi skup Da mian Zi moń i sta ro sta Mi chał Nie szpo -
rek roz ma wia ją o po mo cy, nie zbęd nej po wo dzia nom.

Na se sji go ści li sze fo wie in sty tu cji od po wie dzial nych
za stan po rząd ku i bez pie czeń stwa, a tak że mło dzież, któ ra
re pre zen to wa ła po wiat na szta fe cie w Niem czech.
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Czym zaj mo wa li się rad ni? Jak
pra co wa li w ub. ro ku? Kon ty nu uje -
my nasz cykl, w któ rym pre zen tu je -
my pra cę ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go w 2009 r. Po ni żej pod su mo -
wa nie ko lej nej z nich – Ko mi sji
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju
i Pro mo cji.

Ko mi sja od by ła w 2009 ro ku 13 po -
sie dzeń. Fre kwen cja rad nych wy nio sła
na nich od 71,4 do 100 proc. – śred -
nio 85,5 proc. Ko mi sja wy stą pi ła
w tym cza sie z dwo ma wnio ska mi, wy -
pra co wa ła jed no sta no wi sko oraz 12
opi nii.

Te ma ty zre ali zo wa ne przez Ko mi -
sję w 2009 ro ku: wy jazd do la sów
Nad le śnic twa Ru dzi niec ce lem za po -
zna nia się z usu wa niem skut ków trą by
po wietrz nej; ana li za skarg i wnio -
sków, któ re wpły nę ły do Wy dzia łu

Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le -
śnic twa oraz Wy dzia łu Roz wo ju i Pro -
mo cji w 2008 ro ku; kre owa nie wi ze -
run ku Po wia tu Gli wic kie go – si ła pro -
mo cji; pre zen ta cja no we go ob li cza
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”;
ana li za po zy ska nia środ ków ze wnętrz -
nych; ana li za wy ko rzy sta nia środ ków
Po wia to we go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej; wy ra -
że nie po now nej opi nii dla wnio sku
„Utrzy ma nie te re nu zie lo ne go wo kół

szko ły” o przy zna nie środ ków z Po wia -
to we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej na rok 2009 zło -
żo ne go przez Ze spół Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie; roz pa trze nie
spra woz da nia z wy ko na nia bu dże tu
Po wia tu Gli wic kie go za 2008 rok;
współ pra ca z or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi część I; opra co wa nie pro jek tu
uchwa ły w spra wie: zmia ny uchwa ły
Nr VI/54/2003 Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go z dnia 27 mar ca 2003 r. w spra -

wie uchwa le nia
Sta tu tu Po wia tu
(z późń. zm.);
wdra ża nie stra te -
gii Roz wo ju Po -
wia tu Gli wic kie -
go po przez re ali -
zo wa ne pro jek ty;
przed się wzię cia
pro eko lo gicz ne
w po wie cie;
ochro na po -
wierzch ni zie mi
w Po wie cie Gli -
wic kim po przez za po bie ga nie ru chom
ma so wym zie mi i ich skut kom; in for -
ma cja z wy ko na nia bu dże tu Po wia tu
Gli wic kie go za I pół ro cze 2009 ro ku;
przy ro da nie oży wio na Po wia tu Gli wic -
kie go –nie zna ny po ten cjał pro mo cji
(część wspól na z Ko mi sją Edu ka cji);
no we „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go” – sła be i moc ne stro ny; opi nio -

wa nie pro jek tów uchwał na se sję;
współ pra ca z or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi –część II; za po zna nie się z pro -
jek tem bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go
na 2010 rok. Opi nio wa nie pro jek tu bu -
dże tu; opra co wa nie pla nu pra cy Ko mi -
sji na 2010 rok; pod su mo wa nie pra cy
Ko mi sji za 2009 rok.

(Opr. RG)

Od ochro ny śro do wi ska do pro mo cji

SKŁAD KO MI SJI OCHRO NY ŚRO DO WI SKA, 
ROZ WO JU I PRO MO CJI

An drzej Ku rek – prze wod ni czą cy 
Ma riusz Po lo czek – wi ce prze wod ni czą cy
człon ko wie: Te re sa Bo che nek, Ewa Jur czy ga, Gi ze la Sa dło (od 18.06.2009
r., w miej sce An drze ja Ho sza, któ ry od szedł z Ra dy), An drzej Mi chal ski,
Ma rian Sa dec ki (do 12.10.2009 r. wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji).

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju
i Pro mo cji An drzej Ku rek.
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Czas po wo dzi był trud ny – ży -
wioł nad szedł znie nac ka, czy niąc
trud ne do prze wi dze nia szko dy.
Po pro si li śmy o pod su mo wa nie
tych peł nych nie po ko ju dni sta ro -
stę gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor -
ka.

– Przede wszyst kim chcę ser decz -
nie po dzię ko wać wszyst kim za peł ną
mo bi li za cję, ja ka na stą pi ła w dniach
po wo dzi – mó wi sta ro sta. – Pro wa -
dzo na z ogrom nym po świę ce niem ak -
cja ra tun ko wa trwa ła po nad ty dzień,
a gdy zo sta ła prze rwa na po usta niu
desz czy, zno wu trze ba ją by ło wzno -
wić po po now nym za ła ma niu po go dy.
Nikt nie na rze kał na zmę cze nie czy
nie do god no ści zwią za ne z cięż ką,
wie lo go dzin ną pra cą w wal ce z ży wio -
łem.

Wzo ro wo spi sa ło się Woj sko
Pol skie. Gmi na Gie rał to wi ce by ła
pierw szym miej scem w wo je wódz -
twie ślą skim, gdzie żoł nie rze włą -
czy li się w ak cję ra tow ni czą. Ich
po moc jest nie oce nio na. Po dob nie
jak stra ża ków – za rów no tych słu żą -

cych w Pań stwo wej, jak i Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej. Nie oce nio na
by ła po sta wa miesz kań ców Przy -
szo wic. Ich za an ga żo wa nie, bły ska -
wicz nie pod ję ta ak cja, wspie ra nie
się w nie szczę ściu i peł na in te gra cja
są god ne po dzi wu. Wspo ma ga ła ich
przy tym pa ra fia i księ ża, or ga ni zu -
jąc nie tyl ko po moc dla po wo dzian,
ale i kon kret ne dzia ła nia, ma ją ce
na ce lu po wstrzy ma nie po wo dzi.
Po krzyw dzo nych wspo mógł m.in.
Ca ri tas, PCK, har ce rze. Szko ła sta ła
się miej scem, gdzie po trze bu ją cy
otrzy ma li po moc i wspar cie. Spraw -
dzi ły się lo kal ne wła dze sa mo rzą do -
we, szcze gól nie w gmi nie Gie rał to -
wi ce, gdzie sy tu acja by ła naj gor sza.
Nie za wio dła Kom pa nia Wę glo wa.
Po moc ną rę kę wy cią gnę li do nas
go spo da rze i miesz kań cy part ner -
skich po wia tów – przede wszyst kim
z Po wia tu Mit tel sach sen w Niem -
czech, udo wod nia jąc, że praw dzi -
wych przy ja ciół po zna je się w bie -
dzie. 

(RG)

Trud ne chwi le 
peł ne mo bi li za cji
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Ewa Bob kow ska jest przed się bior cą, pro -
wa dzi du żą, dy na micz ną fir mę w Gli wi cach,
a od 20 lat miesz ka w Py sko wi cach.

To ko lej na lau re at ka te go za szczyt ne go ty -
tu łu, zwią za na z po wia tem gli wic kim. W po -
przed nich edy cjach ple bi scy tu, pro wa dzo ne -
go przez Fo rum Ko biet Zie mi Gli wic kiej,
otrzy ma ły go m.in. Jo lan ta Ko wol – soł ty -
ska Sta ni cy oraz Ste fa nia Grze go rzy ca –

krze wi ciel ka ślą sko ści z Knu ro wa. W tym
ro ku w gro nie 10 no mi no wa nych do Dia ny
zna la zła się zaś Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi -
cius, dy rek tor Po wia to we go Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Gli wi cach.

Ple bi scyt ma na ce lu wy ło nie nie ko biet ak -
tyw nych w ży ciu pu blicz nym, któ re swo ją
dzia łal no ścią, czę sto w wie lu sfe rach, udo -
wod nia ją, jak wie le moż na osią gnąć, pra cu jąc
na rzecz in nych. Te go rocz na edy cja ple bi scy -
tu pod su mo wa na zo sta ła 28 ma ja w Wil li Ca -
ro w Gli wi cach. Od by wa ła się pod ho no ro -
wym pa tro na tem Mał go rza ty Handz lik, po -
sła do Par la men tu Eu ro pej skie go. 

Ewa Bob kow ska jest pre ze sem Za rzą -
du PA No va S. A., spół ki no to wa nej
na gieł dzie, zna nej m.in. z pro jek to wa -
nia i bu do wy sze re gu sie cio wych hi per -
mar ke tów i sta cji ben zy no wych. Zaj mu -
je się rów nież dzia łal no ścią cha ry ta tyw -
ną.  – Do te go rocz ne go ple bi  scy tu
zgłoszone zostały ogó łem 24 ko biety –
pod su mo wa ła Jo an na Na wra til -Lu dwi -
czak, pre ze ska FKZG. – Są to pa nie,
któ re ze wszech miar za słu gu ją na po -
dziw. 

(RG)

W ma ju w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach ze brał się Za rząd
Ko ła Po wia tu Gli wic kie go Sto wa -
rzy sze nia Soł ty sów Wo je wódz twa
Ślą skie go. Głów nym ce lem spo tka -
nia był wy bór Pre zy dium. 

Pre ze sem zo stał Kry stian Kieł ba sa
(soł tys Pro bosz czo wic), je go za stęp ca -
mi – An drzej Frej no (Nie wie sze), Jan
Ha sa (Sie ra ko wi ce) i Jó zef Schütz
(Wie lo wieś). Funk cję skarb ni ka bę dzie
peł nił Jan Ga moń (Wil cza), z ko lei se -
kre ta rzem zo sta ła Ger da Cza pel ka
(Gie rał to wi ce). Naj waż niej szym ce lem
Sto wa rzy sze nie w tym ro ku jest zor ga -
ni zo wa nie wal ne go ze bra nia, któ re pla -
no wa ne jest na paź dzier nik. 

W po wie cie jest 63 soł ty sów. Za -
rząd ko ła po wia to we go two rzy 16

osób, mniej wię -
cej po 2-3 przed -
sta wi cie li so -
łectw z każ dej
gmi ny. Po za
człon ka mi Pre zy -
dium Za rząd
two rzą Mał go -
rza ta Do min
(Pa niów ki), Bo -
że na Sta nik
(Kuź nia Nie bo -
row ska), Ire na
Mu sioł (Two róg
Ma ły), Ber nard
Wil czek (Smol ni -
ca), Ste fan Sko pek (Sie ro ty), An na
Gra la (Za cha rzo wi ce), Ewald Mi gas
(Pniów), Kry sty na Mio zga (Bo gu -

szy ce), Er win Ko szek (Pław nio wi -
ce) oraz Ewa Rich ter (Ta ci szów). 

(SG)

W tym ro ku Wo je wódz ki Dzień
Bi blio te ka rza i Bi blio tek pra cow -
ni cy sa mo rzą do wych bi blio tek
pu blicz nych z te re nu wo je wódz -
twa ślą skie go świę to wa li 28 ma ja
w sie dzi bie Po wia to wej i Miej -

skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Ryb -
ni ku. 

Dla spo łecz no ści bi blio te kar skiej po -
wia tu gli wic kie go by ła to szcze gól na uro -
czy stość, bo wiem jed na z dy rek to rek bi -
blio tek z na sze go te re nu zo sta ła wy róż -

nio na przez Sej mik
Wo je wódz twa Ślą -
skie go srebr ną Od -
zna ką Ho no ro wą
za Za słu gi dla Wo -
je wódz twa Ślą skie -
go. Li dia Pie trow -
ska otrzy ma ła tę
Od zna kę z rąk
Zbyszka Za bo -
row skie go, wi ce -
mar szał ka Wo je -
wódz twa Ślą skie go.

Pa ni Li dia jest dłu go let nim dy rek -
to rem Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gie rał to wi cach. Mi mo nie naj lep -
szych wa run ków lo ka lo wych, ja kie pa -
nu ją w sie dzi bie tej bi blio te ki, ak tyw -
nie dzia ła na rzecz roz wo ju czy tel nic -
twa w gmi nie. Ota cza tro ską naj młod -
szych czy tel ni ków, or ga ni zu jąc dla
nich róż ne go ro dza ju za ję cia i im pre -
zy. Zaj mu je się se nio ra mi, któ rym pro -
po nu je spo tka nia z cie ka wy mi ludź mi.
Współ pra cu je z or ga ni za cja mi dzia ła -
ją cy mi na rzecz osób nie peł no spraw -
nych oraz z or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi.

Gra tu lu je my Pa ni Li dii te go wy róż -
nie nia! Ży czy my jed no cze nie dal szych
suk ce sów i sa tys fak cji z pra cy wy ko -
ny wa nej na rzecz spo łecz no ści lo kal -
nej.

(GD)

Po wiat Gli wic ki od wie dzi ła de le -
ga cja z part ner skie go Po wia tu Calw
w Niem czech. Jej ce lem by ło m.in.
za po zna nie się z ofer tą edu ka cyj ną
na szych szkół.

De le ga cja, w skład któ rej wcho dzi -
li Chri stia ne Ochs, Nor bert Weiser
i Ernst Am mer ze sta ro stwa w Calw,
od wie dzi ła Ze spół Szkół Spe cjal nych
oraz Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach. 

Po wiat Gli wic ki przy go to wał wraz
z Po wia tem Calw wspól ny pro jekt
edu ka cyj ny w ra mach Pro gra mu
„Ucze nie się przez ca łe ży cie” – Co -
me nius Re gio. Jest on za ty tu ło wa ny
„Lo kal nie na rzecz edu ka cji – pol sko -
-nie miec ka wy mia na do świad czeń
w za kre sie roz wią zy wa nia szcze gól -
nych pro ble mów edu ka cyj nych”. Re -
ali za cja te go pro jek tu pla no wa na jest
na la ta 2010-2012. Part ne rzy za kła da -
ją wy mia nę do brych prak tyk oraz in -
no wa cyj nych roz wią zań w sys te mie
edu ka cji. Pla no wa ne jest zor ga ni zo -
wa nie warsz ta tów i se mi na riów pro pa -

gu ją cych re zul ta ty pro jek tu i po zwa la -
ją cych zi den ty fi ko wać naj lep sze me -
to dy uatrak cyj nia nia ofer ty edu ka cyj -
nej szkół oraz kon fe ren cji z udzia łem
przed sta wi cie li part ne rów. W pro jek -

cie udział we zmą Sta ro stwo Po wia to -
we w Gli wi cach, ze spo ły szkół spe -
cjal nych z Py sko wic i Calw, Miej ski
Ośro dek Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach oraz sto wa rzy sze nie ro dzi ców
dzia ła ją ce przy Ze spo le Szkół Spe cjal -
nych w Calw. 

Wnio ski na re ali za cję tych pro jek -
tów w na szym kra ju roz pa tru je Fun da -
cja Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji
w War sza wie. Zgod nie z za ło że nia mi
Pro gra mu Co me nius Re gio, pro jekt
mu si być re ali zo wa ny przez dwa part -
ner stwa lo kal ne po cho dzą ce z dwóch
re gio nów znaj du ją cych się w dwóch
kra jach Unii Eu ro pej skiej. Na pro jekt
ten Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
ubie ga się o 34 tys. eu ro, ana lo gicz ny
wnio sek w Niem czech zło żył Po wiat
Calw. Roz strzy gnię cie pro ce du ry na -
stą pi w po ło wie lip ca br. (SG, RG)

Dia na po raz pią ty

Dia na 2010, Ewa Bob kow ska dzię ku je za wy -
róż nie nie, po tym gdy – tak jak wszyst kie lau -
re at ki te go ty tu łu – ude ko ro wa na zo sta ła
sznu rem pe reł.

Wspól nie dla edu ka cji

Pod czas zwie dza nia Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach. 

Soł ty si wy bra li swe wła dze 

Pre zy dium Za rzą du Ko ła Po wia tu Gli wic kie go SSWŚ –
(od le wej) Jan Ga moń, Ger da Cza pel ka, Jan Ha sa, Kry -

stian Kieł ba sa i An drzej Frej no. Na zdję ciu bra ku je Jó ze -
fa Schütza.
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Ho no ry dla bi blio te ka rzy
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Li dia Pie trow ska w gro nie od zna czo nych ko le ża nek z te re -
nu wo je wódz twa.
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14 czerw ca
w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach
– na za pro sze nie
sta ro sty gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka
– spo tka li się go spo -
da rze miast i gmin
w c h o  d z ą  c y c h
w skład po wia tu.
Te ma tem wio dą cym
by ła nie daw na po -
wódź.

An drzej Pi lot, wi ce pre zes Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach omó wił szcze gó ło we za sa -
dy fi nan so wa nia przed się wzięć zwią za nych z wy -
stą pie niem klę ski ży wio ło wej lub in nych nad zwy -
czaj nych zda rzeń no szą cych zna mio na klę ski ży -
wio ło wej – w tym przy pad ku po wo dzi. Be ne fi -
cjen ta mi ta kie go wspar cia są m.in. jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go. Przed sta wi cie le WFO ŚiGW
za de kla ro wa li go spo da rzom po wia tu, miast i gmin
wszel ką po moc w wy peł nia niu po trzeb nej do te go
do ku men ta cji. Są 4 ob sza ry ta kie go wspar cia: wy -
po sa że nie OSP, urzą dze nia hy dro lo gicz ne, urzą -
dze nia ochro ny śro do wi ska oraz wy jaz dy dzie ci
po wo dzian na let ni wy po czy nek.

Spra wom po wo dzi po świę co ne tak że by ło wy stą -
pie nie przed sta wi cie li Cen trum Za chód oraz ko palń So -
śni ca -Ma ko szo wy i Knu rów -Szczy gło wi ce. Omó wi li
oni prze bieg zda rzeń w cza sie za gro że nia oraz dzia ła nia
po dej mo wa ne przez gór nic two, by w przy szło ści nie
do cho dzi ło do ta kich sy tu acji. Na stęp nie mó wio no o po -
mo cy, ja ką sa mo rzą dy otrzy ma ją z bu dże tu pań stwa
na po kry cie kosz tów pro wa dze nia ak cji prze ciw po wo -
dzio wej. Po wiat oraz gmi ny do tknię te po wo dzią
otrzymały na ten cel po 100 tys. zł. Na wnio sek sta ro sty
przy ję to sta no wi sko, iż te sa mo rzą dy, któ re nie wy ko -
rzy sta ją ca ło ści tej kwo ty, za de kla ru ją prze zna cze nie po -
zo sta łych pie nię dzy na rzecz tych gmin, gdzie kosz ty
by ły wyż sze – Gierałtowice i Knurów. Ostat nim punk -
tem spo tka nia by ło pre zen ta cja ofer ty Ślą skiej Sie ci Me -
tro po li tar nej, prze zna czo nej dla sa mo rzą dów.      (RG)
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Głów ny te mat: po wódź
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w za le wi skach w gm. Gie rał to wi ce. 
� 4 czerw ca (piątek) – desz cze za ni -
ka ją, wo je wo da od wo łu je alarm prze-
ciw po wo dzio wy na te re nie po wia tu
gli wic kie go. W gmi nie Gie rał to wi ce
wciąż trwa wy pom po wy wa nie wo dy
z trzech za le wisk. 
� 7 czerw ca (po nie dzia łek) – wójt
gmi ny Gie rał to wi ce od wo łu je alarm

prze ciw po wo dzio wy. Pod opie ką gmi -
ny na dal po zo sta je 10 ewa ku owa nych
miesz kań ców, któ rych do my są za la ne
bądź pod to pio ne. 

Opr. RO MA NA GOZ DEK
(na pod sta wie in for ma cji Po wia to we -
go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we -
go oraz Za rzą du Dróg Po wia to wych

w Gli wi cach)

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 44
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Dokończenie ze str. 1
� 23 ma ja (nie dzie la) – ob ni ża się po-
ziom wód w gmi nach So śni co wi ce i Pil -
cho wi ce. W Wil czy z 8 za la nych
go spo darstw po zo sta ły już tyl ko 3. Trwa
wy pom po wy wa nie wo dy z za le wisk
w Przy szo wi cach, ale tu stan wo dy się
nie ob ni ża – ewa ku owa no 6 osób, któ re
po przed nio nie chcia ły opu ścić do mów. 
� 24 ma ja (po nie dzia łek) – sy tu acja
się po pra wia. Wszyst kie dro gi są prze-
jezd ne. Za czął ob ni żać się po ziom wo -
dy w za le wi skach w Przy szo wi cach,
gdzie na dal trwa jej wy pom po wy wa nie. 
� 25 ma ja (wto rek) – bur mistrz Py-
sko wic i wójt Ru dziń ca od wo łu ją stan
po go to wia prze ciw po wo dzio we go.
Sta ro sta od wo łu je po moc woj ska. Na -
dal jed nak, mi mo wy pom po wy wa nia
wo dy, na te re nie po wia tu utrzy mu ją
się 4 roz le wi ska: jed no w Wil czy i 3
w gmi nie Gie rał to wi ce. Naj więk sze,
w Przy szo wi cach ma 100 ha. Wciąż za-
la nych jest 16 do mów w Przy szo wi -
cach, Pa niów kach i Gie rał to wi cach.
Pod opie ką gmi ny jest 13 ewa ku owa -
nych osób. Gmi na roz po czę ła szcze pie-
nia prze ciw ko tęż co wi, na co
otrzy ma ła 200 szcze pio nek.
� 27 ma ja (czwar tek) – wójt Gie rał -
to wic i bur mistrz So śni co wic od wo łu -
ją alarm prze ciw po wo dzio wy.
W Wil czy ewa ku owa ni miesz kań cy
wra ca ją do swych do mów. Wo je wo da
in for mu je o rzą do wej po mo cy dla po-

wo dzian. Ak cję wspar cia or ga ni zu je
Ca ri tas i PCK, a tak że Po wia to we Cen-
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach.
Pra cow ni cy sta ro stwa prze pro wa dza ją
bły ska wicz ną zbiór kę środ ków czy sto -
ści dla po wo dzian z gm. Gie rał to wi ce. 
� 1 czerw ca (wto rek) – ob ni ża się
stan wo dy w za le wi skach w gmi nie
Gie rał to wi ce, ale pod opie ką gmi ny
wciąż prze by wa 12 ewa ku owa nych
miesz kań ców. Trwa de zyn fek cja bu-
dyn ków i szamb.
� 2 czerw ca (śro da) – ko lej na fa la
desz czo wa spra wia, że wo je wo da ślą-
ski po now nie wpro wa dza alarm prze-
ciw po wo dzio wy m.in. w po wie cie
gli wic kim. Ro śnie stan wo dy na Bie -
raw ce, w Knu ro wie pod to pio ne są bu-
dyn ki przy ul. Dwor co wej i Ko zieł ka,
a tak że ul. Zwy cię stwa. W gm. So śni -
co wi ce Po tok Sie ra ko wic ki pod cho dzi
pod za bu do wa nia. Stan wo dy ro śnie też

Z PO WO DZIĄ WAL CZY LI
� 433 oso by
� 80 żoł nie rzy

STRA TY SPO WO DO WA NE
PRZEZ PO WÓDŹ

� Po wiat Gli wic ki – stra ty w mie niu
po wia to wym osza co wa no wstęp nie
na 1, 8 mln. zł. Znisz cze niu ule gły
głów nie dro gi (po nad 1,3 mln zł), mo -
sty i prze pu sty na dro gach po wia to -
wych. 
� Gmi ny – naj więk sze stra ty
w mie niu gmin nym od no to wa no
w 5 gmi nach: Gie rał to wi ce, Pil-
cho wi ce, Py sko wi ce, So śni co wi ce
i To szek. W gmi nie Gie rał to wi ce
stra ty dro go we osza co wa no na po -
nad 1,2 mln zł, w Py sko wi cach
na po nad 1,3 mln zł. 

STRA TY NA DRO GACH PO WIA TO WYCH

� Na wierzch nia dróg – 710 tys. zł
� Na wierzch nia chod ni ków – 32 tys. zł
� Od wod nie nie (ro wy przy droż ne) i roz my te po bo cza – 30 tys. zł
� Skar py (osu wi ska) – 535 tys. zł
Łącz nie 1 307 000 zł
� Mo sty na dro gach po wia to wych – 295 tys. zł
� Obiek ty wod no -ka na li za cyj ne (prze pu sty) – 130 tys. zł 
� Kosz ty pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej na dro gach – po nad 23 tys. zł

W świe tle ostat nich wy da rzeń
war to przy po mnieć, ja kie in sty tu -
cje od po wia da ją za wo dy na na -
szym te re nie.
� Wo dy pły ną ce – rze ki i ka na ły –
Dy rek tor Re gio nal ne go Za rzą du Go -
spo dar ki Wod nej (art. 11 ust. 1 pkt 2
usta wy Pra wo wod ne). Na te re nie po -
wia tu gli wic kie go są to dwa RZGW.
Pierw szy to RZGW Gli wi ce, któ re mu
pod le ga ją: gm. Pil cho wi ce, Knu rów,
Gie rał to wi ce, So śni co wi ce, pra wie

ca ły te ren gmi ny Ru dzi niec, Py sko -
wi ce, To szek, Wie lo wieś – część gmi -
ny przy gra ni cy z gmi ną To szek.
Dru gi to RZGW Wro cław: gm. To -
szek – część so łec twa Ko tu lin i Sar -
nów oraz więk sza część gmi ny
Wie lo wieś. Gra ni ce tych RZGW
prze bie ga ją zgod nie z za łą czo ną ma -
pą.
� Wo dy pły ną ce – po to ki swym
nad zo rem obej mu je Dy rek tor Ślą skie -
go Za rzą du Me lio ra cji i Urzą dzeń

Wod nych w Ka to wi cach (art. 11 ust. 1
pkt 4 usta wy Pra wo wod ne).
� Ro wy me lio ra cyj ne: 

– spół ki wod ne – na te re nie dzia -
ła nia spół ki wod nej (art. 77 usta wy
Pra wo wod ne)

– po zo sta li wła ści cie le nie ru cho -
mo ści, na któ rych zlo ka li zo wa ne są
ro wy (art. 77 usta wy Pra wo wod ne)

– w przy pad ku ro wów przy droż -
nych – wła ści wy za rząd dróg (art. 77
usta wy Pra wo wod ne). (MD)

WIELKA WODA

Py sko wi ce, za la na sta cja ben zy no wa przy skrzy żo wa niu dróg – kra jo wej i po -
wia to wej. 

KTO OD PO WIA DA ZA WO DY? 

Wiel ka wo da przy szła do nas w naj -
mniej spo dzie wa nym mo men cie, w po -
ło wie ma ja, czy li o 6 ty go dni wcze -
śniej, niż zwy kle. Dwie naj waż niej sze
rze ki pły ną ce przez nasz po wiat –
Kłod ni ca i Bie raw ka oraz ich do pły wy
to cie ki wy żyn ne, o sto sun ko wo du żym
spad ku i re la tyw nie wą skich do li nach.
W na tu ral nych wa run kach spływ wód
w ta kich cie kach cha rak te ry zu je się
nie wiel kim śred nim prze pły wem rocz -
nym oraz du żą gwał tow no ścią prze pły -
wów po wo dzio wych. Ina czej mó wiąc,
ta kie rze ki szyb ko wzbie ra ją i rów nie
szyb ko opa da ją. 

Daw niej na te re nie po wia tu gli -
wic kie go wy stę po wa ło co ro ku kil ka
tzw. po wo dzi – zwy kle jed no wez bra -
nie wód roz to po wych wio sną i bar -
dzo czę sto kil ku dnio we wez bra nia
świę to jań skie, w okre sie prze si le nia
let nie go pod ko niec czerw ca. To, co
sta ło się w tym ro ku w zlew ni Kłod -
ni cy w Przy szo wi cach i w zlew ni
Bie raw ki w Wil czy, a wcze śniej pod -
czas wiel kiej po wo dzi w 1997 ro ku
ma nie wie le – wła ści wie co raz mniej
– wspól ne go z ty po wy mi dla tych te -
re nów po wo dzia mi. 

Po wta rza ją ce się i co raz bar dziej
do tkli we po wo dzie w gmi nach Gie -
rał to wi ce, Pil cho wi ce i Knu rów to,
nie ste ty, efekt dzia łal no ści czło wie ka.

Od po cząt ku XX w. trwa na tych te re -
nach in ten syw ne wy do by cie wę gla,
co skut ku je osia da niem te re nu i za -
kłó ca niem na tu ral ne go spły wu wód.
W Przy szo wi cach i po dru giej stro nie,
w Za brzu -Ma ko szo wach, Kłod ni ca
pły nie już kil ka na ście me trów po wy -
żej przy le głe go te re nu, a w dal szym
cią gu trwa w tym miej scu pod zie mią
eks plo ata cja gór ni cza. Wo dy w na -
szych rze kach opa dły, ale po wódź
trwa, bo trze ba od pom po wać wo dy
z te re nów de pre syj nych, a wy daj ność
pomp, jak zwy kle, jest za ma ła. 

Na te re nach gór ni czych ma my
chro nicz ny kon flikt in te re sów po mię -
dzy wła ści cie la mi cie ku a za kła dem
gór ni czym. For mal nie za kład gór ni -
czy ma obo wią zek usu wa nia szkód
gór ni czych na cie ku, je śli wpływ eks -
plo ata cji wy stą pił. Spraw dza się to
na nie wiel kich cie kach, gdzie np. ca -
ła je go dłu gość znaj du je się
pod wpły wem szkód gór ni czych. Go -
rzej, a wła ści wie źle, jest na więk -
szych rze kach i po to kach, gdzie tyl ko
część dłu go ści ko ry ta pod le ga wpły -
wom eks plo ata cji gór ni czej. Tak wła -
śnie jest na Kłod ni cy i Bie raw ce.

Po wódź po ka zu je też nie do sko na -
ło ści ustaw sa mo rzą do wych w za kre -
sie go spo da ro wa nia prze strze nią,
zwłasz cza w zde rze niu z eks plo ata cją

gór ni czą wy -
wo łu ją cą zda -
rze nia o cha -
rak te rze klę ski
ży wio ło wej. Gmi na na te re nie gór ni -
czym do tknię tym po wo dzią sta je się
chłop cem do bi cia. Po nie waż nie
ogło szo no sta nu klę ski ży wio ło wej,
nie moż na swo bod nie wy dat ko wać
środ ków bu dże to wych na po moc
i usu wa nie skut ków po wo dzi, gdy
rów no cze śnie ro sną rosz cze nia
i ocze ki wa nia po szko do wa nych osób.
Sa mo rząd jest ob cią ża ny zwięk szo ny -
mi, w sto sun ku do „zwy kłych” gmin,
kosz ta mi dzia ła nia służb in ter wen cyj -
nych, jest zmu sza ny do utrzy my wa -
nia w go to wo ści pomp do od pom po -
wa nia wo dy z te re nów de pre syj nych,
ło dzi, za ku pu pa li wa itd. Ale pie nią -
dze to nie wszyst ko. Wójt czy sta ro sta
jest prak tycz nie ubez wła sno wol nio ny
w za kre sie de cy zji kry zy so wych, któ -
re teo re tycz nie ma po dej mo wać, jed -
nak za każ dym ra zem po ja wia ją się
za ka zy lub na ka zy „waż niej szych”
or ga nów. Dla te go cią gle waż na jest
ini cja ty wa i za an ga żo wa nie miesz -
kań ców przy usu wa niu skut ków po -
wo dzi.

RO MAN WŁO DARZ
– pre zes Ślą skiej Izby Rol ni czej

w Ka to wi cach

RE FLEK SJE (PO)PO WO DZIO WE
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Ma mut wiel ki – od nie daw na sym bol pro mo cyj ny Po -
wia tu Gli wic kie go – bu dzi co raz więk sze za in te re so wa -
nie miesz kań ców po wia tu. Po da ją nam oni no we śla dy
te go pre hi sto rycz ne go zwie rza na na szym te re nie.

Przy po mnij my – ko ści ma mu ta wiel kie go od kry te zo sta ły
przez ar che olo gów w la tach 50. mi nio ne go wie ku w daw nym
ko ry cie Kłod ni cy, miesz czą cym się obec nie w Je zio rze Dzierż -
no. Tra fi ły do mu zeum i przez la ta trak to wa no je je dy nie ja ko
cie ka wost kę hi sto rycz ną. W ubie głym ro ku przy po mnie li
o nich pra cow ni cy Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach, któ rzy po sta no wi li przy bli żyć
miesz kań com po wia tu prze szłość Zie mi Gli wic kiej po przez te -
go sym pa tycz ne go zwie rza ka. Na tej ba zie wy da no kil ka in te -
re su ją cych pu bli ka cji ar che olo gicz nych i geo lo gicz nych do ty -
czą cych po wia tu. Ten wiel ki zwierz – a tak że to wa rzy szą cy mu
no so ro żec wło cha ty – za in spi ro wał nas do utwo rze nia Geo -
punk tu, któ ry po wsta nie przy Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach. Ma mut po ja wił się też na ma te ria łach
pro mo cyj nych, stał się rów nież bo ha te rem pro jek tu „Gli wic ki
– i co Po wie cie”, o któ rym wię cej prze czy tać moż na w Do dat -
ku spe cjal nym do te go wy da nia WPG.

Nie daw no do na szej re dak cji tra fił cie ka wy list z Pnio wa.
Je go au to rem jest Wa len ty Ko py ra, któ ry w la tach 50. XX w.
pra co wał w Pia skow ni Pia sku Pod sadz ko we go w Rze czy cach.
Jak pi sze pan Wa len ty, la tem 1957 r., na głę bo ko ści 40 me trów,
na Po lu IV tej pia skow ni ko par ka E 700 (któ rej ope ra to rem był
Jan Do rda z Py sko wic) wy ko pa ła w cza sie pra cy ma mu ta.

„Po wy ko pa niu ko ści ma mu ta
po wia do mio no dy rek to ra gli -
wic kie go mu zeum – pi sze w li -
ście nasz Czy tel nik. – Na miej -
sce wy ko pa li ska przy je cha ła
do Rze czyc pa ni dy rek tor
Kacz ko. Po oglę dzi nach ko ści
ma mu ta zo sta ły prze wie zio ne
do dy rek cji w Rze czy cach”. Jak wy ni ka z li stu, pan Wa len ty
nie wie, co da lej dzia ło się z tym wy ko pa li skiem. 

Dla nas jest to dziw ne, bo ta kie zna le zi sko wy da je się
dziś być wiel ką sen sa cją. Oka zu je się jed nak, że przed po -
nad pół wie kiem po dob nych ko ści od kry wa no na na szym
te re nie wię cej. Hi sto rię jed nej z nich prze śle dził mło dy na -
uczy ciel hi sto rii z Py sko wic, Bła żej Kup ski. By ła ona pre -
zen to wa na na tu ry stycz nym bi wa ku nad Je zio rem Dzierż no,
zor ga ni zo wa nym w ra mach pro jek tu „Gli wic ki – i co Po -
wie cie”, o któ rym by ło już wy żej. 

Bła żej do łą czył do niej in te re su ją cy tekst, w któ rym opi -
sał hi sto rię te goż cio su ma mu ta. Wy ni ka z nie go, iż te go ty -
pu zna le zi ska (kły, zę by i in ne ko ści ma mu tów z okre su plej -
sto ceń skie go) by ły wów czas dość czę sto znaj do wa ne w pia -
skow niach w oko li cach Py sko wic i Dzierż na. Jed na z ta kich
ko ści – wła śnie eks po no wa ny na na szym bi wa ku cios ma mu -
ta – do dziś znaj du je się np. w Szko le Pod sta wo wej nr 6
w Py sko wi cach. W 1962 lub 1963 r. wy ko pał ją w Dzierż nie
dzia dek jed nej z jej uczen nic, Jó zef Wi tas, któ ry wów czas
pra co wał przy wy do by wa niu pia sku pod sadz ko we go, słu żą -
ce go do za mu la nia ko palń. Pew ne go dnia do czer pa ka ko par -
ki do stał się po tęż ny, po nad 2-me tro wy cios ma mu ta. Nikt
z ro bot ni ków nie przy pusz czał, że mo że być to kość pre hi sto -
rycz ne go zwie rza, my śle li ra czej, że jest to ja kiś ko rzeń lub
ga łąź. Zna laz ca po dzie lił się nią z ko le gą, któ ry chciał swą
część prze ro bić na... wie sza ki, zaś pan Jó zef wła sny frag ment
za niósł do piw ni cy, gdzie prze le żał on bli sko 20 lat. W 1981
r. syn Jó ze fa Wi to sa – rów nież Jó zef – po sta no wił po da ro wać
go szko le, by słu żył uczniom ja ko cie ka we źró dło hi sto rycz -
ne. W ten spo sób SP nr 6 w Py sko wi cach sta ła się wła ści cie -
lem ko ści ma mu ta wiel kie go z epo ki lo dow co wej. 

Nie do wia ry... Mo że na si Czy tel ni cy zna ją wię cej ta kich
hi sto rii? Cze ka my na ko lej ne li sty!

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK 

☺☺ 18-20 czerw ca w Py sko wi -
cach od bę dą się XI Dni Ro -

dzi ny i XXV Dni Py sko wic. Szcze -
gó ły na stro nie in ter ne to wej
www.mo kis.py sko wi ce.org.

☺☺ 19-20 czerw ca Za mek w Chu -
do wie za pra sza na im pre zę pt.

Sło wia nie i Wi kin go wie. W pro gra -
mie po kaz walk wo jów z X -XI w.,
re kon struk cja obo zu wo jen ne go, de -
mon stra cja sta rych rze miosł oraz
wiel ka bi twa. Po czą tek godz. 12.00.

☺☺ 19-20 czerw ca w Knu ro wie
od bę dą się Dni Mia sta.

Szcze gó ło we in for ma cje na stro nie
in ter ne to wej www.cen trum -kul tu -
ry.pl. W tym ro ku gwiaz dą mu zycz -
ną bę dzie ze spół Per fect. 

☺☺ 26 czerw ca w Wie low si
w par ku przy Urzę dzie Gmi ny

od bę dzie się Pik nik Wa ka cyj ny.
Bę dzie to roz po czę cie ak cji pn. „Wy -
po czy nek Let ni w Gmi nie Wie lo -
wieś”. Roz po czę cie ok. godz. 17.30.
Or ga ni za to rzy za pra sza ją głów nie
dzie ci z ro dzi ca mi. 

☺☺ 27 czerw ca na pla ży w Nie -
wie szu od bę dzie się Noc

Świę to jań ska. Roz po czę cie
o godz. 15.00. Wię cej na stro nie in -
ter ne to wej www.gok.ru dzi niec.com.
Im pre za do fi nan so wa na ze środ ków
Po wia tu Gli wic kie go. 

☺☺ 27 czerw ca Za mek w Chu do -
wie za pra sza na VIII Fe sti wal

Bło ta. To je dy na ta ka im pre za w Eu -
ro pie! Za ba wy i kon kur sy w bło cie
bo ro wi no wym czar nym jak smo ła.
Kon cert ze spo łu reg gae. Roz po czę -
cie godz. 15.00.

☺☺ 27 czerw ca na dzie dziń cu Ze -
spo łu Pa ła co wo -Par ko we go

w Pław nio wi cach od bę dzie się re ci -

tal Ha li ny Ku nic kiej. Roz po czę cie
o godz. 20.00. Wstęp – ce gieł -
ka 15 zł. Im pre za do fi nan so wa na ze
środ ków Po wia tu Gli wic kie go. 

☺☺ 3-4 lip ca na sta dio nie w Ko -
zło wie od bę dą się za wo dy

z cy klu o Pu char Pol ski Agi li ty.
Aga li ty jest spor tem ky no lo gicz nym,
w któ rym pies pro wa dzo ny ko men -
da mi gło so wy mi i ru cho wy mi prze -
wod ni ka ma za za da nie po ko nać spe -
cjal ny tor prze szkód. Roz po czę cie
o 9.00. 

☺☺ 3-4 lip ca Za mek w Chu do wie
za pra sza na im pre zę pn. Po -

jaz dy mi li tar ne. Na te ren wo kół
zam ku zja dą po jaz dy z ca łe go kra ju.
Od bę dzie się m.in. pre zen ta cja
uzbro je nia, moż li wa bę dzie rów nież
prze jażdż ka trans por te ra mi opan ce -
rzo ny mi. 

☺☺ 3-4 lip ca od bę dą się Dni Tosz -
ka. Wię cej na stro nie in ter ne -

to wej www.za mek.to szek.pl.

☺☺ 11 lip ca na py sko wic kim ryn -
ku od bę dzie się DY BUK – fe -

sti wal na kul tur roz sta jach. Wię cej
na stro nie in ter ne to wej www.mo -
kis.py sko wi ce.org.

☺☺ 11 lipca o godz. 20.00 na
dziedzińcu Pałacu w

Pławniowicach odbędzie się recital
Jacka Wójcickiego. W programie
wiele znanych i lubianych piosenek.
Wstęp w formie cegiełki na
utrzymanie i rozwój Zespołu
Parkowo-Pałacowego 17 zł. 

☺☺ Izba Łod Star ki (ul. Szkol -
na 54, bu dy nek Sta rej Szko ły

w Chu do wie) za pra sza w dniach 20
i 27 czerw ca oraz 4 i 11 lip ca
w godz. 14.00 – 16.00. Wstęp wol -
ny. (Oprac. SG)

Sto wa rzy sze nie Mu zycz ne „Mo -
zart” ma sie dzi bę w gmi nie Gie rał to -
wi ce. Je go pre ze sem jest Mi ro sła wa
San der. Dzia łal ność tej or ga ni za cji
opie ra się na pro mo wa niu mu zy ki
kla sycz nej w mniej szych, so łec kich
ośrod kach, a tak że na roz wi ja niu
wśród dzie ci i mło dzie ży wraż li wo ści
na tę mu zy kę – choć w re per tu arze
swych kon cer tów ma rów nież mu zy -
kę roz ryw ko wą. 

Sto wa rzy sze nie sku pia ok. 20 osób
– mło dych ta len tów, uczniów szkół
gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych.
W je go pra cę włą cza ją się rów nież ro -
dzi ce oraz oso by po sia da ją ce pro fe sjo -
nal ne przy go to wa nie – pia ni ści, fle ci -
ści, wo ka li ści oraz dy ry gent sym fo -
nicz ny. Że la zną za sa dą jest, że „Mo -
zart” nie uczy gra nia na in stru men tach
ani śpie wu – sto wa rzy sze nie roz wi ja
już po sia da ne ta len ty i umie jęt no ści,
po przez wy stę py po zwa la mło dym ar -
ty stom na brać do świad cze nia sce nicz -
ne go i pew no ści sie bie. 

A kon cer tów jest spo ro, nie tyl ko
w kra ju, ale i po za gra ni ca mi. Od kil -
ku lat „Mo zart” sta le współ pra cu je ze

szko ła mi mu zycz ny mi z Nor we gii.
Za czę ło się to w 2006 ro ku, kie dy
po raz pierw szy sto wa rzy sze nie wraz
z gmi ną Gie rał to wi ce zor ga ni zo wa ło
wy jazd do Nor we gii. Uczest ni cy mie -
li moż li wość kon cer to wa nia i za pre -
zen to wa nia swo ich umie jęt no ści
w wie lu miej scach, m.in. w szko le
mu zycz nej w miej sco wo ści Mid sund,
ra tu szu w Mol de, Uni wer sy te cie Lu -
do wym w Gjem nes oraz szko le
w Vest nes. 

– By ło to nie zwy kłe prze ży cie, nie
za po mni my te go, jak nas tam przy ję to
i jak zo stał ode bra ny nasz wy stęp –
wspo mi na Mi ro sła wa San der, przed la -
ty pia nist ka i wo ka list ka. – Z ko lei rok
póź niej dzie ci z Nor we skiej Szko ły
Mu zycz nej „Mid sund Kul tur sku le”
od wie dzi ły nasz kraj i wy stą pi ły
w Gie rał to wi cach. Sto wa rzy sze nie
współ pra cu je rów nież ze szko ła mi mu -
zycz ny mi z Alesund i Oslo. Od by wa ją
się wspól ne warsz ta ty oraz kon cer ty.
Naj bliż szy wy jazd do Nor we gii pla no -
wa ny jest na wrze sień br.

Ak tyw ność człon ków „Mo zar ta”
ob ja wia się rów nież w na szym re gio -

nie. Od dwóch lat or ga ni zu ją oni
w Gli wi cach Kon cer ty No wo rocz ne,
bio rą udział w Wiel kiej
Orkiestrze Świą tecz nej
Po mo cy, da ją kon cer ty
w do mach po mo cy spo -
łecz nej z te re nu po wia -
tu. Z ich ini cja ty wy od -
by ły się kon cer ty
na rzecz Klu bu Ga ja
z Biel ska -Bia łej – do -
chód z nich był prze ka -
za ny na wy kup ko ni
rzeź nych z trans por tu,
któ re na stęp nie zo sta ły
prze ka za ne do ośrod -
ków dla dzie ci nie peł no -
spraw nych. W swym re -
per tu arze sto wa rzy sze -
nie ma trzy blo ki: cho pi -
now ski, mu zy ki kla -
sycz nej róż nych kom po -
zy to rów oraz roz ryw ko -
wy. 

W bie żą cym ro ku
„Mo zart” już zor ga ni zo -
wał kil ka kon cer tów
na te re nie Przy szo wic,

Gie rał to wic oraz Pa nió wek, jak rów -
nież przy go to wał kon cert z oka zji 200
rocz ni cy uro dzin Fry de ry ka Cho pi na.
Kon cer ty te od by ły się w m.in. ko ścio -
łach i szko łach gmi ny Gie rał to wi ce.

W tym ro ku tych kon cer tów bę dzie
jesz cze spo ro – za po wia da Mi ro sła wa
San der, peł na pa sji mu zycz nej i spo -
łecz ni kow skiej. 

(SG)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA 

Pod skrzy dła mi Mo zar ta

Wy stęp w Te atrze Mu zycz nym w Gli wi cach. Od le wej pia ni ści To masz Mar col, An na Gaj da,
Mar ta Ro żek, wo ka li sta Ka mil Ka rol czuk oraz Mi ro sła wa San der.

TA JEM NI CZY MA MUT

Ten frag ment cio su ma mu ta na co dzień po dzi wiać moż na
w Szko le Pod sta wo wej nr 6 w Py sko wi cach, któ ra wy po ży -
czy ła go or ga ni za to rom bi wa ku nad Je zio rem Dzierż no. 
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Ko lej ne suk ce sy od no szą za wod -
nicz ki z Bar głów ki, tre nu ją ce jaz dę
kon ną ro dem z Dzi kie go Za cho du –

we stern i ro deo. Sa bi na Wi de ra
i Pau li na Woj tu lek, o któ rych już
nie raz pi sa li śmy w WPG, do sko na le
roz po czę ły ten se zon jeź dziec ki.

Na I Otwar tych Mi strzo stwach Pol -
ski w Kon ku ren cjach We stern i Ro deo
dla Ko ni Czy stej Krwi Arab skiej, któ -
re roz gry wa ne by ły 15-16 ma ja w Ko -
ry tach ko ło War sza wy, za wod nicz ki
re pre zen tu ją ce Ran cho u Mar ka w Bar -
głów ce za ję ły sze reg wy so kich lo kat.
Ry wa li za cja prze bie ga ła w 20 kon ku -
ren cjach. Sa bi na Wi de ra (17 lat) star to -
wa ła na ko niu Bat man, 8-let nim wa ła -
chu czy stej krwi arab skiej w 7 z nich.
Na to miast Pau li na Woj tu lek (15lat)
do sia da ła po cho dzą ce go z Li twy Ar go -
na sa, 9-let nie go wa ła cha czy stej krwi
arab skiej, star tu jąc w 8 kon ku ren cjach.
Po nad to obie zgło szo ne by ły do ry wa -
li za cji w kla sie All Aro und AR, w któ -
rej oce nia na by ła wszech stron ność pa -
ry, tj. za wod ni ka oraz je go ko nia czy -
stej krwi arab skiej.

Do Mi strzostw zgło szo nych by ło
po nad 40 par jeź dziec kich. Ry wa li za -
cja od by wa ła się bez po dzia łu na ka te -
go rie wie ko we (tak jeźdź ców jak i ko -

ni), z tym że do pusz czo ne do udzia łu
w za wo dach by ły ko nie co naj mniej 3-
let nie. Oprócz kon ku ren cji prze zna -
czo nych wy łącz nie dla ko ni czy stej
krwi arab skiej od by ło się sze reg kon -
ku ren cji w ka te go rii Open tzn. z udzia -
łem oprócz „ara bów” ko ni in nych ras,
w tym ame ri can qu oter hor se. 

W tak do bo ro wej staw ce obie na sze
mło de za wod nicz ki spi sa ły się nad spo -
dzie wa nie do brze. Zdo by ły w su -
mie 14 miejsc punk to wych (od 1 do 5
miej sca), w tym 6 me da li – 5 brą zo -
wych oraz je den srebr ny.

Rów nie po myśl nie prze bie gał start
Sa bi ny i Pau li ny w Jeź dziec kich Za -
wo dach Spor to wych w Sty lu We stern
i Ro deo, któ re od by wa ły się w Kłodz -
ku od 29 do 30 ma ja, a zor ga ni zo wa ne
zo sta ły przez Sto wa rzy sze nie Spor to -
we We stern Ri ders oraz wła dze mia sta.
W ich trak cie ro ze gra na zo sta ła I edy -
cja Mię dzy na ro do we go Pu cha ru Pol -
ski w kon ku ren cjach szyb ko ścio wych
Ad re na li na CUP 2010, w któ rej wy -
star to wa ło 27 par jeź dziec kich z trzech
kra jów: Re pu bli ki Cze skiej, Sło wa cji
oraz Pol ski.

Ry wa li za cja prze bie ga ła w trzech
kon ku ren cjach szyb ko ścio wych: Po le
Ben ding, Bar rel Ra cing oraz Ad re na li -

na MIX. Za wo dy pu cha ro we te go cy -
klu od by wa ją się w for mu le Open. Mi -
strzo stwa prze bie ga ły na wy so kim po -
zio mie – o ko lej no ści zaj mo wa nych
miejsc de cy do wa ły czę sto kroć set ne
czę ści se kun dy. Sa bi na tym ra zem star -
to wa ła na ko niu Dra gon, a Pau li na po -
zo sta ła wier na Ar go na so wi.

W tak do bo ro wym i uty tu ło wa nym
gro nie za wod ni ków Pau li na w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej za ję ła bar dzo do -
bre, 12 miej sce. Sa bi na spi sa ła się jesz -
cze le piej – za ję ła 3 miej sce w Po le
Ben ding, zdo by wa jąc brą zo wy me dal,
w Bar re lo Ra cing – 9 miej sce oraz
w Ad re na li na MIX – 3 miej sce (brą zo -
wy me dal), co da ło jej w Kla sy fi ka cji
Ge ne ral nej świet ne miej sce. Ode bra ła
brą zo wy me dal oraz pu char Za wo dów,
po ka zu jąc w tych eks tre mal nych kon -
ku ren cjach wy so kie umie jęt no ści jeź -
dziec kie oraz wszech stron ność wierz -
chow ca, na któ rym star to wa ła.

W ra mach wspo mnia nych cy klów
za wo dów MPP Ad re na li na CUP 2010
od bę dą się jesz cze dwie edy cje. Od 25
do 26 czerw ca jeźdź cy star to wać bę dą
we Wro cła wiu, a w dniach od 17 do 18
lip ca oglą dać ich bę dzie moż na w Gli -
wi cach -Cze cho wi cach. War to wy brać
się szcze gól nie na tę dru gą, roz gry wa -

ną bli sko nas im pre zę – po pierw sze by
zo ba czyć nie zwy kle wi do wi sko wą jaz -
dę kon ną, a po dru gie, by ki bi co wać
mło dym za wod nicz kom z Bar głów ki!
Na to miast fi nał MPP Ad re na li na
CUP 2010 ro ze gra ny zo sta nie 2-5
grud nia w ka to wic kim Spodku w ra -

mach ga li jeź dziec kiej Hor se Show,
od by wa ją cej się z udzia łem naj lep -
szych jeźdź ców i ko ni z Pol ski, Sło wa -
cji oraz Cze skiej Re pu bli ki wy ło nio -
nych w tych trzech edy cjach eli mi na -
cyj nych. Bę dzie to praw dzi wa grat ka
dla mi ło śni ków jeź dziec twa. (RG)

29 ma ja w Ha li Wi do wi sko -Spor -
to wej im. Hu ber ta Wa gne ra w Py -
sko wi cach zor ga ni zo wa no Mi strzo -
stwa Po wia tu we Wspi nacz ce.

Te go dnia py sko wic ka ha la zgro -
ma dzi ła mi ło śni ków wspi nacz ki – bez
wzglę du na płeć czy wiek, po nie waż
za wo dy od by wa ły się w czte rech gru -
pach: dzie ci, ko bie ty, męż czyź ni
młod si (do 20 ro ku ży cia) i męż czyź ni
star si. Uczest ni cy mie li do po ko na nia
pięć tras. Trzy o róż nej ska li trud no ści
oraz dwie na czas. Jak pod kre śla li,
naj waż niej sza by ła do bra za ba wa, bo
o to cho dzi w tym spo rcie. Naj młod -
szych za wod ni kiem był Pa weł
Giel, 5-la tek z Ka to wic, dla któ re go
by ły to pierw sze za wo dy w je go ży -
ciu. Wspi nacz ką za ra ził go ta ta
Krzysz tof, któ ry jest in struk to rem
wspi nacz ki. 

W ka te go rii dzie ci I miej sce za ję ła
Zo sia Po lew czyk, II miej sce We ro ni -
ka So wiń ska, III miej sce Pa weł Giel.
Je dy ną ko bie tą by ła Jo an na Giel, któ -
ra sta nę ła na naj wyż szym stop niu po -
dium. W gru pie męż czyzn młod szych
pu char za I miej sca tra fił do Pa try ka

Po lu si ka, II miej sce za jął Fi lip Mal -
czyń ski, III miej sce Da mian Som -
row ski. Z ko lei wśród męż czyzn star -
szych I miej sce za jął To masz
Mróz, II miej sce Ma rek Mróz,
a III miej sce Ar ka diusz So pel. 

Pu cha ry i dy plo my za wod ni kom
wrę czy li wi ce sta ro sta po wia tu Sła wo -

mir Adam czyk, a tak że dy rek tor
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu
w Py sko wiach Hen ryk Si bie lak. Im -
pre zę zor ga ni zo wał MO KiS w Py sko -
wi cach. By ła ona do fi nan so wa na ze
środ ków Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach.

(SG)

Jak co ro ku, wspa nia le ba wio no
się na dwóch im pre zach hi sto rycz -
nych, od wo łu ją cych się do śre dnio -
wie cza – 23 ma ja na Bre we riach To -
szec kich, a ty dzień póź niej na Le -
gen dach Py sko wic kich.

Bre we rie od by ły się na Zam ku
w Tosz ku już po raz pią ty. Ich kan wę
opar to na XIII -wiecz nej hi sto rii
o księż nej Ju dy cie Ma zo wiec kiej, któ -
ra po stra cie mę ża przez 5 lat prze by -
wa ła na tu tej szym zam ku, by zna leźć
od po wied nie go kan dy da ta na mał żon -
ka. Po za hi sto rycz ną in sce ni za cją or -
ga ni za to rzy przy go to wa li kra my, hi -
sto ry je z daw nych cza sów, po ka zy sta -
re go rze mio sła, tur niej ry cer ski, śpie -
wy i tań ce i in ne atrak cje. Pro gram za -
my ka ła śre dnio wiecz na Car mi na Bu -
ra na. Kto nie do je chał te go dnia na to -
szec ki za mek, bę dzie miał oka zję
uczest ni cze nia w ko lej nych im pre zach
w ra mach pro jek tu „Zło te Śre dnio wie -
cze na Zam ku w Tosz ku”, któ re od bę -
dą się jesz cze w tym ro ku. Pro jekt jest
współ fi nan so wa ny przez UE 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 oraz z bu -
dże tu gmi ny To szek.

Na to miast ko lej na od sło na Le gend
Py sko wic kich osnu ta by ła na ma ło
do tej po ry zna nej hi sto rii o na wie dzo -
nym mły nie. Nie za bra kło też gier
i za baw dla naj młod szych, przy go to -
wa nych w ra mach Śre dnio wiecz ne go
Dnia Dziec ka. Na jar mark zje cha li zaś
rze mieśl ni cy z ca łej Pol ski, pre zen tu -
jąc daw ne wy ro by i spo so by ich wy -
twa rza nia. Moż na by ło np. zo ba czyć,
jak w daw nych cza sach wy twa rza ne
by ły ar ty ku ły ce ra micz ne, ko wal skie
czy min cer skie. Tłu my cie kaw skich
przy glą da ły się po ka zom Po znań skich
Zie la rzy. To gru pa za pa leń ców roz ko -
cha nych we wcze snym śre dnio wie czu.
Jeż dżą po ca łej Pol sce i Eu ro pie ze
swym sto iskiem, przy bli ża jąc daw ne
zwy cza je, a na wet wróż by zna ne i sto -
so wa ne w tej epo ce. Le gen dy Py sko -
wic kie od by wa ły się pod ho no ro wym
pa tro na tem mar szał ka wo je wódz twa
ślą skie go, sta ro sty gli wic kie go i bur -
mi strza Py sko wic. Im pre za by ła do fi -
nan so wa na ze środ ków Po wia tu Gli -
wic kie go.

(RG) 

Dokończenie ze str. 12
I tak trwa ło to dni kil ka, aż raz zrą ba ne drze wo, upa da -

jąc strą ci ło pa ni czo wi czap kę, od sła nia jąc na je go gło wie
nie wiel kie róż ki. Po znał wte dy prze ra żo ny Ma ciej, że ma
do czy nie nia z dia błem. Ten jed nak rzekł uspo ka ja ją co:

– Ni cze go się nie oba wiaj, nie chcę prze cież
od cie bie za pła ty. Ale że by mo ja pra ca by ła wy na -
gro dzo na, przy nie siesz mi z do mu to, cze go tam nie
masz. Ju tro sko ro świt mi to przy nie siesz.

Głu pi ja kiś ten dia beł, po my ślał Ma ciej i zgo dził
się na je go żą da nie. Kie dy jed nak wró cił do do mu,
prze ko nał się szyb ko o dia bel skiej chy tro ści. W do -
mu bo wiem przy wi ta ła go no wi na, że wła śnie uro -
dził mu się pier wo rod ny syn i to on był „tym, cze go
nie miał”, kie dy roz ma wiał z dia błem. Z cięż kim ser -
cem wziął ra no sy na do la su, li cząc, że mo że uda mu
się ubła gać dia bła. Padł przed nim na ko la na pro sząc
o li tość dla dziec ka. Ten jed nak ani sły szeć nie chciał
o zwol nie niu Ma cie ja z obiet ni cy.

Po my ślał nie szczę śli wy oj ciec, że przy naj mniej

nie od da dia błu nie ochrzczo ne go dziec ka i wo dą,
któ ra ze bra ła się w miej scu, w któ rym klę czał,
ochrzcił sy na. Roz dzwo ni ły się wte dy dzwo ny w po -
bli skim klasz to rze cy ster sów w Ru dach, po ciem nia -
ło nie bo, wiatr strasz ny po wiał po mię dzy drze wa mi.
W tu ma nie ku rzu roz wiał się dia beł, zło rze cząc
okrop nie, że nie uda ła mu się ko lej na dia bel ska
sztucz ka. Ma ciej i je go ro dzi na szczę śli wie do ży li
swych dni w pięk nej Sta ni cy.

Zaś w miej scu, skąd Ma ciej na brał wo dy
do ochrzcze nia sy na, po pły nę ło źró dło, na zwa ne

przez lu dzi „Zim ny Sztok”, w któ rym do dzi siaj wo -
da ma cu dow ne wła ści wo ści le cze nia du szy i cia ła. 

(MFR – wg An drze ja Kna pi ka, 
miesz kań ca Sta ni cy)

Legenda „O powstaniu Rudzińca“, która
opublikowana została w poprzednim numerze
WPG, była zaczerpnięta z publikacji Jadwigi
Jawor - Baranowskiej i Doroty Szynkiewicz,
pt. „Rudziniec wczoraj i dziś: trasa turystyczna 
z dokumentacją fotograficzną opracowana z okazji
700 - lecia Rudzińca“, Gliwice 2005. (MFR)

W du chu śre dnio wie czaMi strzo wie wspi nacz ki

Wspi na nie się na ścian ce to po tęż na daw ka ad re na li ny.

Dziew czy ny jak z we ster nu!

Sa bi na i Pau li na na mi strzo stwach w Ko ry tach ko ło War sza wy.
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O źró dle w Sta ni cy
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Jed nym z pod sta wo wych za dań
wy ko ny wa nych w ce lu wła ści wej
oce ny ska li za gro żeń zwią za nych
z po wo dzią i pod to pie nia mi jest
zbie ra nie in for ma cji, któ re po zwo lą
po znać ich roz mia ry.

W tym ce lu two rzo ne są ba zy da -
nych o po dob nych zda rze niach
w prze szło ści, oraz o stra te gicz nych
obiek tach zlo ka li zo wa nych w te re nie.
Przy kła dem mo że być po sia da na przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
„Ma pa wód po wierzch nio wych”. Za -
wie ra ona wska za nie miejsc moż li we -
go wy stą pie nia na te re nie po wia tu te -
re nów za gro żo nych po wo dzią i pod to -
pie nia mi. Ma pa sta no wi ele ment więk -
sze go opra co wa nia no szą ce go na zwę
„Stu dium wa run ków wy stę po wa nia,
za gro że nia i ochro ny wód pod ziem -
nych na te re nie Po wia tu Gli wic kie go”.
Zo sta ło ono wy ko na ne w 2007 r.
na zle ce nie Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go. Sfi nan so wa no je z przy zna nych
przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go środ -
ków ist nie ją ce go w tym cza sie Po wia -
to we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej.

Au to rem opra co wa nia jest Od dział
Gór no ślą ski Pań stwo we go In sty tu tu
Geo lo gicz ne go im Sta ni sła wa Dok to -
ro wi cza -Hreb nic kie go w So snow cu.
Ma pa spo rzą dzo na zo sta ła w ska -
li 1: 250000, po sia da tak że wer sję
elek tro nicz ną. Pod sta wo wy ma te riał
do jej wy ko na nia – po za kra jo wy mi

opra co wa nia mi hy dro lo gicz ny mi –
sta no wi ły in for ma cje o zja wi skach po -
wo dzio wych, któ re za ist nia ły w po -
wie cie gli wic kim w 1997 r.

Z tre ści ma py – co nie po win no być
dla nas za sko cze niem  - wy ni ka, że naj -
więk sze za gro że nie po wo dzio we wy -
stę pu je w do li nach rzek Kłod ni cy
i Bie raw ki. Pły ną one w sze ro kich
niec kach no szą cych na zwę „pra do lin”,
któ re po wsta ły w okre sie lo dow co -
wym. Do dat ko wo sy tu ację po gar sza
in ten syw na dzia łal ność go spo dar cza
na tych te re nach. Szcze gól nie du że
prze kształ ce nia po wierzch ni te re nu
spo wo do wa ne tą dzia łal no ścią wi -
docz ne są w do li nie rze ki Kłod ni cy.
W gmi nie Gie rał to wi ce są to przede
wszyst kim du że niec ki osia dań utwo -
rzo ne na sku tek pod ziem nej eks plo ata -
cji wę gla ka mien ne go – w Przy szo wi -
cach po wsta ły roz le głe te re ny de pre -
syj ne, po nad któ ry mi w ob wa ło wa niu
pły nie Kłod ni ca. 

W gmi nie Ru dzi niec i mie ście Py -
sko wi ce w do li nie Kłod ni cy zlo ka li zo -
wa ne by ły w prze szło ści ol brzy mie
ko pal nie pia sków pod sadz ko wych,
któ rych po zo sta ło ścią są zbior ni ki
Dzierżno Du że i Ma łe oraz Zbior nik
Pław nio wic ki. Po dob ne za gro że nia
wy stę pu ją w do li nie rze ki Bie raw ki
sil nie prze kształ co nej na sku tek eks -
plo ata cji pod ziem nej wę gla.

Po za wy mie nio ny mi rze ka mi ob -
sza ry za gro żo ne za la niem wy stę pu ją

wzdłuż do li ny rze ki Dra my (w mie ście
Py sko wi ce) oraz mię dzy in ny mi po to -
ków To szec kie go, Pniow skie go, Li -
goc kie go, Che chel skie go, Boj szow -
skie go i Ko złów ki (w zlew ni Kłod ni -
cy) oraz Sie ra ko wic kie go, So śni co -
wic kie go, Żer nic kie go, Knu rów ki, po -
to ków Or non to wic kie go i Chu dow -
skie go (w zlew ni Bie raw ki) czy Świń -
skiej Wo dy (w zlew ni Ma łej Pan wi). 

In ny mi te re na mi za gro żo ny mi są
ob sza ry moż li wych pod to pień, wy stę -
pu ją ce w róż nych miej scach w ca łym
po wie cie – przede wszyst kim w po bli -
żu ro wów me lio ra cyj nych. Spo wo do -
wa ne są za rów no nie droż no ścią tych
ro wów, jak i lo kal ny mi wa run ka mi
geo lo gicz ny mi, któ re sprzy ja ją pod -
no sze niu się po zio mu wód grun to -
wych.

Oma wia ne opra co wa nie ma po we
wy ko rzy sta ne zo sta ło do opra co wa nia
pro ce dur za rzą dza nia kry zy so we go
stwo rzo nych przez Wy dział Za rzą dza -
nia Kry zy so we go Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach. Na le ży pod kre ślić,
że od chwi li po wsta nia jest ono do -
stęp ne dla gmin po wia tu gli wic kie go.
Po win no sta no wić ma te riał wy ko rzy -
sty wa ny przy wy ko ny wa niu bar dziej
szcze gó ło wych opra co wań zwią za -
nych ze spo rzą dza niem miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go i in nych do ku men tów o cha rak te -
rze pla ni stycz nym.

MA RIUSZ DY KA

Kil ka set mło dych drzew po sa dzi -
li ślą scy sa mo rzą dow cy, przed sta wi -
cie le świa ta kul tu ry, po li ty ki oraz
re gio nal nych me diów, uczest ni czą cy
w fi na le eko lo gicz nej kam pa nii
„Czas na las”.

Wiel kie sa dze nie od by ło się tym
ra zem 12 ma ja w le sie Nad le śnic twa
Chwa łę ci ce pod Ryb ni kiem – w bli -
skim są siedz twie tam tej sze go zbior ni -
ka wod ne go. Ce lem pro jek tu „Czas
na las” jest na sa dze nie w cią gu 10 lat

w la sach wo je wódz twa ślą skie -
go oko ło 1,1 mi lio na drzew.
W tym ro ku, po dob nie jak
w dwóch po przed nich la tach,
w ra mach tej ak cji w la sach na -
sze go re gio nu po sa dzo no
ok. 100 ty się cy drzew. Każ da
edy cja tej ak cji or ga ni zo wa na
jest w in nym miej scu – po przed -
nio by ły to la sy w oko li cy Ra -
cho wic (Nad le śnic two Ru dzi -
niec) na te re nie po wia tu gli wic -
kie go, gdzie sa dzo no mło de bu -
ki. Jak pod kre śla ją or ga ni za to -
rzy ak cji, od bu do wa la sów przy -
czy nia się do po pra wy kli ma tu
i oczysz cza po wie trze ze szko dli we go
dwu tlen ku wę gla, któ ry spra wia, że
ocie pla się kli mat i po wsta ją groź ne
dla czło wie ka zja wi ska po go do we, ta -
kie jak hu ra ga ny, tor na da, a tak że dłu -
go trwa łe su sze. 

Drze wo stan w oko li cy Chwa łę cic
wzbo ga ca no pod czas ak cji o mło de
so sny. Drzew ka sa dzi li m.in. pre zes
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej Ga -
brie la Le nar to wicz, rzecz nicz ka pra -
so wa wo je wo dy ślą skie go Mar ta Ma -
lik, a tak że sta ro sto wie – tar no gór ski
Jó zef Korpak, mi ko łow ski Hen ryk
Ja ro szek, ryb nic ki Da -
mian Mro wiec i gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek. Do -
sko na ły przy kład da li mu -
zy cy z ze spo łu Car ran tu -
ohill – Adam Drew niok
i Bog dan Wi ta. Na miej -
sce sta wi li się z wła sny mi
na rzę dzia mi i peł ni za pa łu

do pra cy, tak że w szyb kim tem pie wy -
sa dzi li ca ły rząd drze wek. 

P r o j e k t  „ C z a s  n a  l a s ”  t o
innowacy jne  w  Po l sce  p rzed-
sięwzięcie umożliwiające firmom,
instytucjom oraz osobom prywatnym
neutralizację emisji dwutlenku węgla
poprzez sadzenie drzew. Celem tej
realizowanej pod patronatem Mini-
sterstwa Środowiska inicjatywy jest
również zwiększanie świadomości
społecznej na temat zagrożeń

wynikających z efektu cieplarnianego
oraz przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym. Jedno drzewo w ciągu
swego życia pochłania około 750 kg
dwutlenku węgla, czyli tyle, ile zostaje
wyemitowane do atmosfery podczas
codziennej, dwudziestokilometrowej
podróży samochodem w czasie
jednego roku. Kampania „Czas na las”
w województwie śląskim prowadzona
jest przez redakcję Polska Dziennik
Zachodni oraz koncern energetyczny
Vattenfall.

Tekst i fo to: 
RO MA NA GOZ DEK

Drze wa dla Ślą ska

KOLUMNA DOFINANSOWANA PRZEZ

... i tak też dzia ła li. Na zdję ciu sta ro sto wie:
tar no gór ski i gli wic ki. 

Wspól ny mi si ła mi moż na zro bić
wię cej – twier dzi li uczest ni cy
ak cji przed roz po czę ciem sa dze -
nia...

PO WÓDŹ NA MA PIE

Frag ment ma py po wia tu, ob ra zu ją cej stan za gro żeń po wo dzio wych.
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Wy pad ki z udzia łem ma szyn
i urzą dzeń rol ni czych sta no wią oko -
ło 30 proc. wszyst kich za ist nia łych
wy pad ków w rol nic twie w ska li kra -
ju. W Pla ców ce Te re no wej KRUS
w Gli wi cach w 2009 r. by ło po dob -
nie. Od kil ku lat ten den cja jest spad -
ko wa.

– W go spo dar stwach, zwy kle tych
ma łych, czę sto – z po wo dów fi nan so -
wych – sto su je się ma szy ny z prze sta -
rza łą lub nie wy star cza ją cą tech ni ką
bez pie czeń stwa. Naj wię cej wy pad ków
zda rza się przy ob słu dze pi la rek tar -

czo wych, cią gni ków, siecz kar ni, śru -
tow ni ków, kom baj nów zbo żo wych,
kom baj nów do zbio ru ro ślin oko po -
wych, pra sy do sło my, sa dza rek
do ziem nia ków oraz ma szyn i urzą -
dzeń upra wo wych – in for mu je Kry -
sty na Krę giel, kie row nik PT KRUS
w Gli wi cach.

Wy pad ki te za zwy czaj po wsta ją
przy nie pra wi dło wym użyt ko wa niu
ma szyn, na pra wach, re mon tach, kon -
ser wa cjach, agre go wa niu ma szyn
z cią gni kiem oraz ob słu dze przez oso -

by nie upraw nio ne i ma ło let nie. Ich
naj częst sze oko licz no ści i przy czy ny
wy pad ków to: użyt ko wa nie ma szyn
i urzą dzeń nie po sia da ją cych za bez pie -
czeń wi ru ją cych czę ści w po sta ci wy -
ma ga nych osłon; nie wła ści we użyt ko -
wa nie na rzę dzi; zła or ga ni za cja pra cy,
np. nie na le ży te przy go to wa nie miej sca
pra cy; zły stan tech nicz ny ma szyn, tj.
ma szy ny wła snej pro duk cji nie speł -
nia ją ce wy mo gów bhp; nie prze strze -
ga nie za sad bhp; ma ni pu lo wa nie
przy ma szy nach bę dą cych w ru chu;
po py cha nie ma te ria łów bez po śred nio

rę ka mi, np. pod czas sie ka nia ro ślin
oko po wych; zbyt luź ny ubiór (rę ka wy,
po ły, rę ka wi ce, sza li ki); pra ca
pod wpły wem al ko ho lu; an ga żo wa nie
dzie ci do pra cy przy ma szy nach,
w tym rów nież na pi lar kach tar czo -
wych.

War to przy po mnieć za sa dy pra wi -
dło we go po stę po wa nia przy pra cach
z ma szy na mi i urzą dze nia mi.
Po pierw sze, przed przy stą pie niem
do pra cy z ma szy na mi i urzą dze nia mi
na le ży za po znać się z in struk cją ob słu -

gi i sto so wać się do jej za le ceń. Trze ba
pa mię tać, że agre go wa nie ma szyn po -
win no być wy ko ny wa ne przez jed ną
oso bę – za zwy czaj kie row cę cią gni ka.
W po bli żu pra cu ją cych ma szyn nie po -
win ny znaj do wać się po stron ne oso by.
Wszel kie prze kład nie i wał prze gu bo -
wo -te le sko po wy po win ny być za bez -
pie czo ne wy ma ga ny mi osło na mi. Nie -
do pusz czal ne jest prze wo że nie osób
na ła dun kach ob ję to ścio wych, np.
przy cze pie za ła do wa nej sło mą lub sia -
nem. Wszel kie na pra wy i kon ser wa cje,
czysz cze nie muszą być wy ko ny wa ne
po uprzed nim odłą cze niu na pę du i wy -
łą cze niu sil ni ka.

Oto kil ka przy kła do wych wy pad -
ków, do ja kich do szło na te re nie dzia ła -
nia gli wic kiej PT KRUS. Rol nik od cze -
piał ko siar kę ro ta cyj ną od cią gni ka, nie
za bez pie cza jąc przy tym za cze pu
przed opad nię ciem – ten spadł na je go

sto pę, po wo du jąc zmiaż dże nie dwóch
pal ców. In na rol nicz ka prze ci na ła
drew no na pi lar ce tar czo wej do mo wej
kon struk cji bez osłon tar czy i na pę du.
Pod czas prze ci na nia pi ła na tra fi ła
na sęk znaj du ją cy się w drew nie i w re -
zul ta cie le wa rę ka ko bie ty do sta ła się
na tar czę pi ły, co spo wo do wa ło ra nę
szar pa ną rę ki. Ko lej ny go spo darz za -
mie rzał wy wo zić gno jo wi cę cią gni -
kiem. Przy włą czo nym na pę dzie na le -
wał ko new ką wo dę do je go chłod ni cy
i po śli zgnął się. Pró bo wał utrzy mać

rów no wa gę, ale je den z pal ców le wej
rę ki do stał się po mię dzy pa sek kli no wy
a ko ło pa so we cią gni ka, co spo wo do -
wa ło je go uraz. Z ko lei jed na z go spo -
dyń – pod czas wy sy py wa nia z kom baj -
nu ziem nia ków na przy cze pę – zbie ra ła
te roz rzu co ne na po lu. Prze cho dząc
obok wa łu po tknę ła się i upa dła na wał.
Ma szy na naj pierw „zła pa ła” rę kaw
ubra nia, a na stęp nie wcią gnę ła pra wą
rę kę, po wo du jąc jej zła ma nie w kil ku
miej scach – po mi mo, iż na wa le znaj -
do wa ła się osło na. (Opr. RG)

Do sko na łą wi edzą na te mat bez-
piecz nej pra cy w go spo dar stwie rol -
nym oraz zna jo mo ścią za gad nień
zwią za nych z unij ny mi do pła ta mi
do pol skie go rol nic twa wy ka za li się
uczest ni cy kon kur su „Pa mię taj pra -
cuj bez piecz nie”. Fi nał tych zma gań
dla gim na zja li stów od był się 21 ma -
ja w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach. 

W fi na le kon kur su udział wzię ło 26
uczniów z dzie wię ciu gim na zjów z te -
re nu po wia tu gli wic kie go – by li to zwy -
cięz cy eli mi na cji gmin nych i szkol -
nych. Mie li za za da nie roz wią zać test
z za kre su wie dzy o bez pie czeń stwie
i hi gie nie pra cy w rol nic twie, ubez pie -
czeń spo łecz nych rol ni ków i zna jo mo -
ści za gad nień zwią za nych z dzia łal no -
ścią Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol nic twa oraz Ślą skiej Izby
Rol ni czej. Test skła dał się z 40 py tań,
na któ re trze ba by ło od po wie dzieć
w cią gu 25 mi nut. A nie by ły one ła twe.
Uczest ni cy mu sie li np. wie dzieć, co sta -
no wi pod sta wo wą ochro nę przed po ra -
że niem prą dem elek trycz nym (są to izo -
la to ry i pod sta wy izo la cyj ne), czy 15-
let ni chło piec mo że kie ro wać cią gni -

kiem rol ni czym (nie) oraz kim są człon -
ko wie Izby Rol ni czej (oso by fi zycz ne,
bę dą ce płatnikami po dat ku rol ne go). 

I miej sce za ję ła Syl wia Szulc
z Gim na zjum nr 1 w Gie rał to wi -
cach, II – Grze gorz Gro doń (Gim na -
zjum w Przy szo wi cach), III – Ra fał
Sznu ra (Gim na zjum w Tosz ku), IV –
Sa bi na Tka czuk (Gim na zjum w Przy -
szo wi cach), a V – Ma rek Tim (Gim -
na zjum w Ru dziń cu). W ka te go rii dru -
ży no wej na naj wyż szej po zy cji upla so -
wa ło się Gim na zjum w Przy szo wi -
cach, II lo ka tę za ję ło Gim na zjum
w Ru dziń cu, a III – Gim na zjum
w Tosz ku. Zwy cięz cy ode bra li sze reg
cen nych na gród, wśród któ rych by ły
m.in. ka me ra cy fro wa, ro wer i sprzęt
Hi Fi. Do sko na łej zna jo mo ści kon kur -
so wych za gad nień gra tu lo wa li im
m.in. Ire na Ła ba – dy rek tor Od dzia łu
Re gio nal ne go KRUS w Czę sto cho wie,
Ro man Wło darz – pre zes Ślą skiej
Izby Rol ni czej w Ka to wi cach, An -
drzej Frej no – kie row nik Biu ra Po -
wia to we go ARiMR w Py sko wi cach,
Ta de usz Ma mok – prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go oraz Mi -
chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki.

Pod czas pod su mo wa nia kon kur su
prze wod ni czą cy T. Ma mok oraz sta ro -
sta M. Nie szpo rek otrzy ma li Me da -
le XV -Le cia KRUS, wrę czo ne przez
Ire nę Ła bę. – Jest to do wód uzna nia
za wie lo let nią współ pra cę Po wia tu
Gli wic kie go z na szą in sty tu cją w ce lu
pro pa go wa nia za sad bez pie czeń stwa
w rol nic twie – mó wi Kry sty na Krę -
giel, kie row nik PT KRUS w Gli wi -

cach, po my sło daw czy ni i si ły na pę do -
wa kon kur su „Pa mię taj pra cuj bez -
piecz nie”, któ ry już po raz siód my od -
był się w sta ro stwie. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ny zo stał
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach, Okrę go wy In spek to rat PIP w Ka -
to wi cach, Od dział Re gio nal ny KRUS
w Czę sto cho wie, Ślą ski Od dział Re -
gio nal ny ARiMR w Czę sto cho wie

i Ślą ską Izbę Rol ni czą w Ka to wi cach.
Na gro dy ufun do wa li je go or ga ni za to -
rzy oraz spon so rzy – Go spo dar stwo
Rol ne Jo lan ty i Mar ka Błasz czyk,
Agro mas Sp. z o. o. z Sie ra ko wic, Da -
nish For ming Con sul tants Sp. z o. o.
z Rze czyc oraz gli wic ki od dział Ban ku
Go spo dar ki Żyw no ścio wej. 

Tekst i fo to: 
RO MA NA GOZ DEK

Zna ją za sa dy obo wią zu ją ce w rol nic twie

Uczest ni cy i or ga ni za to rzy kon kur su.

Kon ty nu uje my nasz cykl – KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

UWA GA ZA LE CA NA! Ire na Ła ba, dy rek tor Od dzia łu Re gio nal ne go
KRUS w Czę sto cho wie: W ub. ro ku ogó łem na te -
re nie dzia łal no ści na sze go od dzia łu do szło do 623
wy pad ków, w tym dwóch śmier tel nych. Nie ma łą
ich część sta no wi ły wy pad ki z udzia łem ma szyn
i urzą dzeń rol ni czych. Naj czę ściej by ły to po chwy -
ce nia i ude rze nia pra cu ją cych osób przez czę ści ru -
cho me ma szyn i urzą dzeń. Do cho dzi do nich zwy -
kle wte dy, gdy rol nik nie do sta tecz nie kon cen tru je swą uwa gę na wy ko ny wa -
nej pra cy lub kie dy zo sta je za sko czo ny nie prze wi dzia nym zda rze niem. Nie -
ste ty wie le z ma szyn i urzą dzeń rol ni czych ma nie wła ści we osło ny i za bez -
pie cze nia, a czę sto nie po sia da ich w ogó le. 

Nasz po przed ni kon kurs wy gra ła Do ro ta Pi sa rek
z Tosz ka. Na gro dę w jej imie niu ode brał mąż Rajn -
hold. Na zdję ciu z Kry sty ną Krę giel. 

WY GRAJ Z NA MI
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Po ni żej za miesz cza my
dwa py ta nia, do ty czą ce wy -
pad ków z ma szy na mi i urzą -
dze nia mi rol ni czy mi. 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
ufun do wa ną przez PT KRUS
w Gli wi cach. Na od po wie dzi
cze ka my do 2 lip ca. Na le ży
nad sy łać je na ad res ma ilo -
wy: re dak cja@sta ro stwo.gli -
wi ce.pl lub pocz to wy: Wia -
do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, 44-100 Gli wi ce.

Py ta nia kon kur so we:
1. Ile osób mo że prze by wać
na za ła do wa nej sło mą przy -
cze pie pod czas jaz dy: 
a. żad na 
b. tyl ko jed na 
c. nie ma ogra ni czeń.
2. Czy oso ba bę dą ca pod wpły -
wem al ko ho lu mo że pra co wać
w go spo dar stwie:
a. tak
b. nie
c. tak, je że li pra cu je z dru gą
oso bą.



WWOOKKÓÓŁŁ  NNAASS    NNRR  66  ((3399))  CCZZEERRWWIIEECC  22001100

www.powiatgliwicki.pl ssttrroonnaa 99Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Już po raz szó sty Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach zor -
ga ni zo wał ro dzin ny fe styn in te -
gra cyj ny. Tym ra zem zbie ra no
pie nią dze na do po sa że nie sa li re -
ha bi li ta cyj nej dla uczniów. 

Im pre zie przy świe ca ły sło wa Ja -
nu sza Kor cza ka „Kie dy śmie je się
dziec ko, śmie je się ca ły świat”.
W jej or ga ni za cję włą czy li się –
oprócz dy rek cji, pra cow ni ków
i uczniów – rów nież ro dzi ce i opie -
ku no wie. Przy go to wa no wie le
atrak cji. Naj młod si mo gli m.in.
wziąć udział w za ba wach zręcz no -
ścio wych oraz ma lo wać, ry so wać
i wy kle jać ob raz ki w ką ci ku pla -
stycz nym, któ ry cie szył się naj więk -
szym za in te re so wa niem. 

– Ce lem im pre zy jest zwró ce nie
uwa gi na pro blem in te gra cji nie peł -
no spraw nych z oto cze niem, jak

rów nież pro mo cja uczniów szkół
spe cjal nych ja ko osób, któ re dzię ki
opie ce dy dak tycz no -wy cho waw czej
sta ją się ak tyw ne i umie jęt nie ra dzą

so bie w ży ciu – po wie dzia ła Ja dwi -
ga Nan dzik, dy rek tor ZSS w Py -
sko wi cach. – Na sce nie zo ba czy li -
śmy nie tyl ko na szych uczniów, ale
rów nież mło dzież z za przy jaź nio nej
szko ły spe cjal nej z Opa vy w Cze -
chach. Go ści li śmy też przed sta wi -
cie li szko ły spe cjal nej z Ukra iny,
z któ rą na wią za li śmy współ pra cę. 

Uczest ni cy fe sty nu mo gli ba wić
się przy pio sen kach Bernadety Ko -
wal skiej, po słu chać or kie stry KWK
Knu rów, zo ba czyć wy stę py Oli
Grzy bek, du etu Grzyb ki oraz ze -
spo łu „Nas Tro je”. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li lo te rię, w któ rej głów -
ną na gro dą był ro wer gór ski. Od był
się rów nież tur niej pił ki siat ko wej
(zwy cię ży ła dru ży na SAPS Gli wi ce)
oraz po kaz walk Yoshin kan Aiki do.
Chęt ni mo gli ku pić na sto iskach ga -
stro no micz nych m.in. bi gos, żu rek

czy cia sto, i w ten spo sób wspo móc
or ga ni za to rów. Łącz nie or ga ni za to -
rzy ze bra li 8 753 zł. 

(SG)

W knu row skim Ki nie Sce na Kul -
tu ra zor ga ni zo wa no ko lej ne, VII In -
te gra cyj ne Spo tka nia Te atral ne.
Tym ra zem Grand Prix, czy li prze -
chod nia sta tu et ka Klau na, tra fi ła
do Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za -
me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej.

Na sce nie za pre zen to wa ło się sześć
ze spo łów. „Pro mycz ki” z Miej skie go
Przed szko la nr 13 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi w Knu ro wie wy sta wi ły
spek takl słow no -mu zycz ny pt. „Dom
mo dy na róż ne po go dy”; kla sa II B

z Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi w Knu -
ro wie za pre zen to wa ła baj kę „Kop ciu -
szek”, kół ko te atral ne z Ze spo łu Szkół
w Knu ro wie przy go to wa ło przed sta -
wie nie pt. „Kot i my szy”. Pu blicz ność
zo ba czy ła też baj kę „Kró lo wa śnie gu”
w wy ko na niu kół ka te atral ne go z Miej -
skie go Gim na zjum nr 2 w Knu ro wie,
„Gwiezd ny cyrk” przy go to wa ny przez

Ze spół „Boys Dan ce” z Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie -
bo row skiej oraz „Hi sto rię pew ne go
ołów ka” w in ter pre ta cji Ze spo łu
„Przy ja cie le sztu ki” z Warsz ta tów Te -
ra pii Za ję cio wej w Knu ro wie. W prze -
rwach wy stę po wa ła mło dzież z Ze spo -
łu Szkół Specjalnych w Knu ro wie. 

Ju ry wrę czy ło dwa wy róż nie nia.
W ka te go rii młod szej otrzy ma ło je
Miej skie Przed szko le nr 13 w Knu ro -
wie, z ko lei w ka te go rii star szej Miej -
skie Gim na zjum nr 2 w Knu ro wie.

Tra dy cją tej im pre zy jest przy zna nie
naj lep szej gru pie prze chod niej sta tu et -
ki klau na wy ko na nej przez Warsz ta ty
Te ra pii Za ję cio wej z Knu ro wa. W tym
ro ku tra fi ła ona do Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie -
bo row skiej. Im pre zę przy go to wał Ze -
spół Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie.
Od by ła się ona w ra mach II Knu row -
skich Dni In te gra cji. (SG)

Pro gram przy go to wa ny przez
miesz kań ców Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo -
row skiej zo stał wy so ko oce nio ny
na I Mię dzy na ro do wym Prze glą dzie
Umie jęt no ści Ar ty stycz nych Do mów
Po mo cy Spo łecz nej PU MA 2010,
któ ry od by wał się w Dą bro wie Gór -
ni czej od 11 do 13 ma ja. 

Dą brow ski prze gląd od by wa się
od 15 lat, ale w tym ro ku po raz pierw -
szy zor ga ni zo wa ny zo stał w mię dzy -
na ro do wym gro nie, gosz cząc twór ców
z Czech i Li twy. DPS „Za me czek”
od sa me go po cząt ku uczest ni czy
w tych prze glą dach.

– Trzy fe sti wa lo we dni są za wsze wy -
jąt ko wą oka zją do sze ro kie go za pre zen -
to wa nia przez miesz kań ców pla có wek
po mo cy spo łecz nej swo ich do ko nań oraz
po ka za nia sze ro kiej ga my ta len tów –
mó wi Ewa Za mo ra, dy rek tor ka 
DPS -u „Za me czek”. – Przegląd
skutecznie stawia czoło stereotypom,
ludzkim lękom i uprzedzeniom. Jest
najlepszym dowodem na to, że ludzie
starsi oraz niepełnosprawni mogą
równoprawnie i profesjonalnie realizować
swoje pasje i spełniać marzenia. Wyraźnie
pokazuje, że na przekór wszelkim

trudnościom i przeciwnościom losu także
oni odnajdują radość życia, dzielą się nią i
przekazują otoczeniu pozytywną energię.  

W tym ro ku na fe sti wa lu go ści li
m.in. bra cia Łu kasz i Pa weł Gol co -
wie, ze spół Uni ver se oraz Ivan Ko -
ma ren ko. Do mów Po mo cy Spo łecz -
nej z ca łej Pol ski by ło 58, m.in. z Kra -
ko wa, Szcze ci na i Olsz ty na. „Za me -
czek” re pre zen to wał Ze spół „Boys
Dan ce”, któ ry za pre zen to wał pro gram
„Gwiezd ny Cyrk”.

W każ dym dniu wrę cza no jed ną
sta tu et kę za I miej sce, a dla wszyst -
kich uczest ni ków by ły dy plo my pa -
miąt ko we i słod ko ści. Re pre zen tan ci
„Za mecz ku” 13 ma ja, a więc w tym
dniu, w któ rym wy stę po wa li, za ję -
li II miej sce. – Wszy scy by li bar dzo
za do wo le ni i cie szy li się z udzia łu
w Prze glą dzie, tym bar dziej, że tak
wy so ko zo sta li oce nie ni – in for mu je
E. Za mo ra.

(RG)

Te atr, któ ry in te gru je

Sa la jak za wsze by ła peł na, a pu blicz ność ży wo reagowała na to, co dzie je się
na sce nie.
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„Za me czek” dru gi 

Szczę śli wi re pre zen tan ci „Za mecz ku” tuż po wy stę pie.
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Śla da mi JP II
18 maja w DPS-ie „Ostoja” 

w Sośnicowicach zorganizowano
„Pierwsze spotkanie śladami Jana Pawła
II”. Wzięli w nim udział mieszkańcy
DPS-ów z Pilchowic, Orzesza i Kuźni
Nieborowskiej. Była msza, a następnie
prezentacja o Janie Pawle II i konkursy
poświęcone „naszemu Papieżowi”. Na
zakończenie imprezy, przygotowanej
wspólnie z ZSS w Pyskowicach, odbyła
się zabawa taneczna, w trakcie której
rozdano nagrody i pamiątkowe obrazki.

(BB-Sz)

Fe styn z ka są

Świet nie ba wio no się przy pio sen kach Ber na de ty Ko wal skiej.
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Dru gi week end czerw ca mi nął
pod zna kiem fe sty nów, zor ga ni zo -
wa nych w dwóch powiatowych do -
mach opie ki spo łecz nej – „Za mecz -
ku” w Kuź ni Nie bo row skiej
i „Ostoi” w So śni co wi cach. Ba wio no
się na nich ro dzin nie i in te gra cyj nie. 

W so bo tę 12 czerw ca na VI Pik nik
ro dzin ny za pra szał do sie bie DPS „Za -
me czek”. Ba wi li się na nim miesz kań -
cy te go do mu, Kuź ni Nie bo row skiej,
ich ro dzi ny oraz bli scy. Przy je cha li też
miesz kań cy DPS -ów z Pil cho wic, So -
śni co wic i Wi śni czy, a tak że pod -
opiecz ni Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio -
wej w Knu ro wie. Pik nik po prze dzi ła
msza św., od pra wio na przez ks. Da -
riu sza Goł ka, pro bosz cza pa ra fii
w Pil cho wi cach. A po tem ba wio no się
przy mu zy ce i wy stę pach. Świet ny po -
kaz X -wiecz nej wal ki ry cer skiej da li
Wo jo wie Wsze gnie wa – dru ży na wo -
jów z Knu ro wa. By ła lo te ria, gry i za -
ba wy dla dzie ci i licz ne kon kur sy. Pik -
nik zor ga ni zo wa ny zo stał przez Sto -
wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Gmin

Po wia tu Gli wic kie go, DPS „Za me -
czek” oraz Sto wa rzy sze nie Osób
z Upo śle dze niem Umy sło wym i Cho -
rych Psy chicz nie „Po most”.

Na stęp ne go dnia tłum nie ba wio no
się na Fe sty nie in te gra cyj nym „Zam -
ko we spo tka nie”, zor ga ni zo wa nym
na te re nie par ku przy DPS -ie „Osto ja”.
Atrak cji by ło co nie mia ra. Go ści ba wił
Ze spół An ty ki z Ber nar dem Kraw -
czy kiem, moż na się by ło prze je chać
brycz ką z psim za przę giem (o co za -

dba ła Sek cja Psich Za przę gów Cze -mi
z Gli wic) lub po ry wi sty mi mo to cy kla -
mi, pro wa dzo ny mi przez ich wła ści -
cie li z Klu bu Mo to cy klo we go WRC.
Run cho u Mar ka z Bar głów ki zor ga ni -
zo wa ło kon kurs strze lec ki, a pra cow -
ni cy „Ostoi” – nie zli czo ne in ne atrak -
cje. Im pre zę za koń czy ła za ba wa ta -
necz na oraz po kaz sztucz nych ogni.
W or ga ni za cji fe sty nu „Osto ję” wspo -
mo gło Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób
z Upo śle dze niem Umy sło wym „Na -
dzie ja” oraz licz ni spon so rzy.

(RG)

Podczas festynu w „Ostoi” przeprowadzona została aukcja, z której dochód prze-
znaczono na urządzenie boiska. Obraz „Róża” za 200 zł kupił Marcin Stron-
czek.

Ba wi li się wspól nie
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Koń czą ca się wio sna to czas bar dzo in ten -
syw nych i uroz ma ico nych za jęć dla uczest ni -
ków re ali zo wa ne go przez Po wiat Gli wic ki
pro jek tu „Współ cze sny Mi chał Anioł – roz -
wój pa sji i wy rów ny wa nie szans edu ka cyj -
nych 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. 

Te go rocz nym ma tu rzy stom re ali zo wa ne
w ra mach pro jek tu za ję cia wy rów naw cze po -
zwo li ły po wtó rzyć i usys te ma ty zo wać wie dzę
nie zbęd ną do zda nia eg za mi nu doj rza ło ści.
Mie li do wy bo ru za ję cia przy go to wu ją ce
do eg za mi nów z nie mal wszyst kich przed -
mio tów ma tu ral nych – nie tyl ko ję zy ka pol -
skie go, ma te ma ty ki i ję zy ków ob cych, ale
rów nież bio lo gii, che mii, geo gra fii, fi zy ki,
hi sto rii i wie dzy o spo łe czeń stwie. Za pew ne
nie bez zna cze nia dla wy ni ków eg za mi nów –

zwłasz cza tych zda wa nych na po zio mie roz -
sze rzo nym – by ły rów nież umie jęt no ści na by -
te pod czas za jęć roz wi ja ją cych umie jęt no ści
klu czo we, cho ciaż by z za kre su dzien ni kar -
stwa, wie dzy o re gio nie i Unii Eu ro pej skiej,
eko lo gii i in for ma ty ki czy też po głę bia ją cych
zna jo mość je zy ków ob cych i ma te ma ty ki.
Ma tu rzy ści de kla ru ją za do wo le nie z udzia łu
w pro jek cie. Ta ka jest opi nia aż 90,91 proc.
te go rocz nych ab sol wen tów li ce ów, któ rzy do -
tych czas wy peł ni li an kie tę ba da ją cą re zul ta ty
pro jek tu. 

Młod szym uczest ni kom pro jek tu – uczniom
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach –
rów nież da ne by ło prze ży wać sil ne, choć in ne -
go ty pu emo cje. 10 czerw ca go ści ła u nich eki -
pa TV Si le sia fil mu ją ca na zle ce nie Urzę du
Mar szał kow skie go za ję cia pro wa dzo ne w ra -
mach „Współ cze sne go Mi cha ła Anio ła”. Spon -
ta nicz ność uczniów i ich ra dość z moż li wo ści
za pre zen to wa nia do tych cza so wych do ko nań
oraz cie ka we me to dy dy dak tycz ne i za an ga żo -
wa nie na uczy cie li zro bi ły na fil mow cach ta kie
wra że nie, że za miast – jak pla no wa li – na krę cić

ma te riał na te mat pra cy 2-3 kó łek za in te re so -
wań, go ści li z ka me rą na wszyst kich od by wa ją -
cych się w tym dniu za ję ciach, uwiecz nia jąc
na ta śmie fil mo wej peł ne eks pre sji po pi sy ta -
necz ne, roz gryw ki te ni so we, pra ce nad re kwi -
zy ta mi te atral ny mi, za ję cia z za kre su ma te ma -
ty ki, ję zy ka pol skie go i pra cy z kom pu te rem,
a tak że pra cę kół ka mo ty wu ją ce go.
Wyemitowane na antenie TVS fragmenty tego
materiału dostępne są na stro nie in ter ne to wej
h t t p : / / w w w. t v s . p l / t v / p r o  g r a m , k a  p i  -
tal_to_ty,119.html.

Pi sząc o atrak cjach, w ja kie ob fi to wa ła wio -
sna dla uczest ni ków pro jek tu, nie spo sób po mi -
nąć wy jaz dów edu ka cyj nych uzu peł nia ją cych
te ma ty kę pro wa dzo nych w szko łach za jęć.
Ucznio wie py sko wic kie go ze spo łu szkół spe -
cjal nych mie li oka zję zwie dzić dwie za byt ko we
ko pal nie – wę gla ka mien ne go „Gu ido” w Za -
brzu oraz so li w Wie licz ce, a tak że po znać re -

alia ży cia na wsi sprzed stu le ci, od wie dza jąc
Gór no ślą ski Park Et no gra ficz ny w Cho rzo wie.
Za rów no oni, jak i ich ko le dzy z Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie kon ty nu owa li rów -
nież swo ją przy go dę z te atrem – ucznio wie
z Py sko wic obej rze li spek ta kle „Pio truś Pan”
i „Gu li wer” w Opol skim Te atrze Lal ki i Ak to ra,
a dzie ci z Knu ro wa oglą da ły „Zie lo ne go Wę -
drow ca” w biel skiej „Ba nia lu ce”. Z ko lei li ce -
ali ści – za rów no py sko wic cy, jak i knu row scy –
wzię li udział w za ję ciach w cho rzow skim Pla -

ne ta rium. Mło dzież z Knu ro wa uczest ni czy ła
rów nież w ple ne ro wym pro gra mie pro fi lak tycz -
nym „Ar che zja” pro wa dzo nym na te re nie Oj co -
wa, a ich ko le dzy z Py sko wic – w war sz tatach
kry ty ki te atral nej w Bę dzi nie, a tak że od wie -
dza li za kła dy pra cy oraz po zna wa li ar ty stycz ne
i tech nicz ne aspek ty pro jek cji 3D pod czas po łą -
czo ne go z warsz ta ta mi se an su „Ali cji w Kra inie
Cza rów” w ka to wic kim Ki nie IMAX. O ko lej -
nych wy jaz dach sze rzej na pi sze my za mie siąc.

EWA PIESZ KA 
– ko or dy na tor pro jek tu w Sta ro stwie Po wia -

to wym w Gli wi cach

Wspól nie z Mi cha łem
Anio łem

Eki pa TV Si le sia by ła za chwy co na ży wio ło wo ścią tań ca uczniów ZSS w Py sko wi cach.

Już po raz dzie wią ty Nad le śnic two Ru dzi -
niec zor ga ni zo wa ło kon kurs pla stycz ny dla
dzie ci i mło dzie ży z te re nu mia sta Gli wi ce i po -
wia tu gli wic kie go, któ re go te ma ty ka zwią za na
jest z sze ro ko po ję tą przy ro dą i pięk nem la -
sów. Te go rocz na edy cja od by ła się pod ty tu łem
„Pta ki na szych la sów” i wzię ło w niej udział
bli sko 2 tys. uczest ni ków! Uro czy ste spo tka nie
lau re atów kon kur su i wrę cze nie na gród od by -
ło się 10 czerw ca w Szkół ce Le śnej w Ra cho wi -
cach. O iście „le śną” opra wę te go wy da rze nia
za dba li or ga ni za to rzy, czy li pra cow ni cy Nad -
le śnic twa Ru dzi niec.

– Z ro ku na rok uczest ni cy kon kur su przy go to -
wu ją co raz lep sze pra ce. Wy ko na ne są one w bar -
dzo róż nych tech ni kach, ta kich m.in. jak ry su nek,
ma lar stwo (akwa re la, olej), kred ki, ma za ki, col la -
ge, wy kle jan ki, wy dzie ran ki, pla ste li na itd. Pra ce
są co raz lep sze, bar dziej wy ra zi ste, wy ko ny wa ne
z dba ło ścią o szcze gó ły – w tym kon kur sie by ło to
np. upie rze nie pta ków le śnych. Mło dzi twór cy wy -
ka za li swo bo dę kom po zy cyj ną i zło ży li do kon -
kur su na praw dę do bre, doj rza łe ar ty stycz nie dzie -
ła – mó wi Han na Ku ciel – Za jąc, ma lar ka, prze -
wod ni czą ca ko mi sji kon kur so wej „Pta ki na szych
la sów”.

Ko mi sja ta mia ła przed so bą trud ne za da nie –
wy ło nie nie naj lep szych prac spo śród tak licz nie
na de sła nych na kon kurs. Obok Han ny Ku ciel –
Za jąc cięż ko w ju ry kon kur so wym pra co wa li tak -
że: Zdzi sła wa Mró zek – za stęp ca nad le śni cze go
Nad le śnic twa Ru dzi niec, Agniesz ka Po low czyk
– spe cja li sta le śnik w Nad le śnic twie Ru dzi niec
oraz Adam Gło wac ki – le śni czy szkół karz i naj -
lep szy na uczy ciel „wie dzy o le sie”.

Kon kurs jest prze zna czo ny dla dzie ci i mło -
dzie ży od 3 do 18 lat. Od by wał się w kil ku ka te -
go riach wie ko wych z po dzia łem na mia sto Gli wi -
ce i po wiat gli wic ki. Na gro dy uczest ni kom wrę -
cza li: Mar cin Stron czek – czło nek Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go, An drzej Ka ra siń ski – se kre -
tarz mia sta Gli wi ce oraz Ta de usz Ma mok – nad -
le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec, a jed no cze śnie
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. 

– Na ma lo wa łam farb ka -
mi pla ka to wy mi ślicz ną si -
kor kę. Naj pierw mu sia łam
spraw dzić w bi blio te ce w al -
bu mie, jak wy glą da ten pta -
szek, a po tem, wzo ru jąc się
na zdję ciach i ry ci nach na -
ma lo wa łam mój ob ra zek.
Zdo by łam II miej sce – cie -
szy ła się Ali cja Glo gow ska
z kla sy I z Ze spo łu Szkół
nr 2 w Py sko wi cach
Tekst i fo to: MAG DA LE NA

FI SZER -RĘ BISZ

Le śne in spi ra cje

Lau re aci z gru py
p r z e d  s z k o l  n e j
z po wia tu gli wic -
kie go: Ju lia
Rams, Pau li na
Hau pa i Mar cel
Sza frań ski w to -
wa rzy stwie wrę -
cza ją cych na gro -
dy: Mar ci na
Stroncz ka, Han -
ny Ku ciel – Za -
jąc, Zdzi sła wy
Mró zek i Ada ma
Gło wac kie go.

Ta de usz Ma mok wrę cza pa miąt ko wy al bum o przy ro dzie ro dzi com
na gro dzo nych dzie ci.

Lista zwycięzców:
z mia sta Gli wi ce
gru pa I przed szko la
I miej sce Oli wia Nur kow ska
II miej sce Emi lia Gor nig
III miej sce Agniesz ka Le wic ka
gru pa II kla sy I – III
I miej sce Ni na Kul czyc ka
II miej sce Mar ty na No wicz
III miej sce Ja kub Stę plew ski
gru pa III kla sy IV – VI
I miej sce Mał go rza ta Ku stra
II miej sce Ka ta rzy na Foszcz
III miej sce Mag da le na Styr na
wy róż nie nie Bar tosz Ko ci ma
gru pa IV gim na zja
I miej sce Agniesz ka Po rwoł
II miej sce Han na Fi giel
III miej sce Klau diusz Wro niuk
Wy róż nie nie Alek san dra Do le ziuk
gru pa V li cea
I miej sce So nia Ma zur
II miej sce Ka ro li na Zię ba
III miej sce Mag da le na Za cha riasz
z po wia tu gli wic kie go
gru pa I przed szko la
I miej sce Ju lia Rams
II miej sce Pau li na Hau pa
III miej sce Mar cel Sza frań ski
gru pa II kla sy I -III
I miej sce Ali cja Ga bry siak
II miej sce Ali cja Glogowska
III miej sce Wik to ria Brze zi na
gru pa III kla sy IV – VI
I miej sce Do mi ni ka Pa luch
II miej sce Ma rio la Ku cza
III miej sce Ka ta rzy na Bar to szek
wy róż nie nie Ka ta rzy na Roj czyk 
gru pa IV gim na zja
I miej sce Na ta lia Ba naś
II miej sce Ra fał Sznu ra
III miej sce Ju sty na So bo ta
wy róż nie nie Ja cek Kwie cień
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Tym ra zem zma ga nia spor to we gim na zja li -
stów z te re nu po wia tu gli wic kie go zor ga ni zo -
wa ne zo sta ły w Gim na zjum im. Ja na Paw -

ła II w Wie low si. Gim na zja da 2010 cie szy ła się
wśród nich du żą po pu lar no ścią – wzię ło w niej
udział po nad 600 mło dych za wod ni ków.

Im pre za od by ła się 28 ma ja. Wy star to wa ło
w niej 12 dru żyn, re pre zen tu ją cych gim na zja
w Gie rał to wi cach, Knu ro wie, Pa niów kach, Przy -
szo wi cach, Py sko wi cach, So śni co wi cach, Ru -
dziń cu, Tosz ku i Wie low si. Mło dych za wod ni -
ków po wi tał Ma riusz Ostrow ski, dy rek tor Gim -
na zjum w Wie low si, a im pre zę ofi cjal nie otwo -
rzył Wal de mar Do mbek, czło nek Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go. Przy po mniał przy tym, że
Gim na zja da od by wa się od 2000 ro ku (za każ -
dym ra zem w in nej gmi nie), a jej ce lem jest in te -
gro wa nie gim na zja li stów z te re nu po wia tu wo kół
wspól nej za ba wy przez sport. I te go wła śnie ży -
czy li za wod ni kom pod czas otwar cia im pre zy
przed sta wi cie le gmin, m.in. wój to wie – Ru dziń ca
Krzysz tof Ob rzut i Wie low si Gin ter Skow ro -
nek, prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny w Wie low si
Mar cin Ma ron del, za stęp ca bur mi strza Py sko -
wic Wie sław Lesz czyń ski oraz wi ce prze wod ni -
czą ca Ra dy Miej skiej w Tosz ku Ma ria Bu kow -
ska. 

Pod czas za wo dów sa la spor to wa gim na zjum
w Wie low si peł na by ła gwa ru i okrzy ków do pin -
gu ją cych za wod ni ków. Ry wa li zo wa li oni w sied -
miu kon ku ren cjach. Im pre za otrzy ma ła do fi nan -
so wa nie z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go.

Wy ni ki: W kon ku ren cji Wy ci ska nie sztan gi le -
żąc dziew cząt wy gra ło MG nr 2 w Knu ro -
wie, II miej sce za ję ło MG nr 3 w Knu ro wie,
a III – Ze spół Szkół w Ru dziń cu, w tej sa mej kon -
ku ren cji chłop ców wy gra ło Gim na zjum nr 3
w Przy szo wi cach, II by ło MG nr 3 w Knu ro wie,
a III – G w Wie low si. W kon ku ren cji Wy wi ja dło
– I miej sce za ję ło G w Wie low si, II – Gim na zjum
nr 1 w Gie rał to wi cach, a III – G nr w Knu ro wie.
W kon ku ren cji Rzut pił ką le kar ską chłop ców:
naj lep szy był Ze spół Szkół w Ru dziń cu, II miej -
sce za ję ło G nr 2 w Py sko wi cach, a III – MG nr 2
w Knu ro wie. 

W kon ku ren cji Rzut pił ką le kar ską dziew -
cząt: I miej sce za ję ło G w Wie low si, II – MG nr 3
w Knu ro wie, a III – G nr 2 w Gie rał to wi cach.
W Żon gler ce – I miej sce za ję ło G nr 2 w Py sko -
wi cach, II miej sce G w Wie low si, a III – MG nr 3
w Knu ro wie. W kon ku ren cji Ska kan ka naj lep sze
by ło G nr 2 w Pa niów kach, II miej sce za ję ło G
nr 3 w Przy szo wi cach, a III – G nr 3 w Knu ro wie.
W kla sy fi ka cji koń co wej szkół I miej sce za ję ło
MG nr 3 w Knu ro wie, II – G w Wie low si, a III –
ex aquo: Ze spół Szkół w Ru dziń cu i G nr 1

w Gie rał to wi cach. 
(RG)

Pra wie 400 za wod ni ków wzię ło udział
w XIX Biegu Mło do ści, któ ry od był się 28 ma -
ja w par ku NOT w Szczy gło wi cach. 

By ła to już ko lej na edy cja tej im pre zy pro mu ją -
cej zdro wy tryb ży cia oraz bie ga nie. Skie ro wa na jest
ona do przed szko la ków oraz uczniów szkół pod sta -
wo wych, gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych. Or -
ga ni za to rzy przy go to wa li tra sy o róż nej dłu go ści –
od 100 m dla przed szko la ków do 1 500 m dla naj -

star szych uczest ni ków. Ład na po go da spra wi ła, że
chęt nie sko rzy sta no z oka zji do bie ga nia. 

– By ło tro chę trud no – po wie dział Ma te usz
Fórch z IV kla sy Szko ły Pod sta wo wej nr 3
w Knu ro wie. – Dla mnie by ły to pierw sze za wo -
dy i pierw sze do świad cze nia. Za ją łem miej sce
w po ło wie staw ki, więc nie by ło źle. 

Naj lep si za wod ni cy otrzy ma li me da le i na gro -
dy. Z ko lei dla wszyst kich był słod ki po czę stu -
nek. Im pre za zo sta ła do fi nan so wa na ze środ ków
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. 

Wy ni ki: W ka te go rii Przed szko la wszy scy
uczest ni cy otrzy ma li na gro dy. W ka te go rii Szko -
ły Pod sta wo we (1 kla sa) wśród dziew cząt naj lep -

sze by ły Ka ta rzy na Ku bik (SP 4 w Knu ro wie),
Alek san dra Po ta czek (SP 3) i Ame lia Ty te niec
(SP 4), a z chłop ców Szy mon Wilk (SP 4), Piotr
Pi ste lok (SP 3) i Szy mon Drąg (SP 4); wśród
dru go kla si stów: Pa try cja Psip siń ska (SP 4),
We ro ni ka Kra mek (SP 3), So nia Bie drow ska
(SP 4), Da niel Pe lusz ka (SP 4), Gra cjan Po ży -
czek (SP 4) i Pa weł Zra ja (SP 4); 3 kla sa – Aga -
ta Bajsz czak (SP 4), miej sce Ame lia Chru pek
(SP 7), An na Woj now ska (SP 4), Ka rol Ję drze -
jew ski (SP 4), Da niel Ny kiel (SP 4) i Da wid Le -
nart (SP 4); 4 kla sa – Ni ko la Ko czy (SP 7), Pau -
li na Bie niek (SP 2), So nia Biał czak (SP 6), Se -
ba stian Dmow ski (SP 7), Mi łosz Stań czyk
(SP 4) i Woj tek Ko ste lec ki (SP 9); 5 kla sa – Oli -
wia Kiełb (SP 4), Ali cja Lieć ko (SP 7), Mag da -
le na Wol ny (SP 7), Kry stian Kan tow ski (SP 6),
Do mi nik Bar to szew ski (SP 6) i Pa tryk Ja ło -
wiec ki (SP 4); 6 kla sa – Pa try cja Smo larz
(SP 6), Ka ro li na Ba twi na (SP 7), Ju sty na Kor -
nac ka (SP 2), Ma te usz Świ tek (SP 6), Bar tek
Kruk (SP 6), Ma te usz Ka zu bek (SP 6), Ma te -
usz Bie la (SP 6), Kac per Idzia nek (SP 4) i Bar -

tek Le wan dow ski (SP 4). W ka te go rii Gim na zja
(1 kla sa) naj lep si by li – Ka ro li na Nie miec
i Alek san dra Gó rec ka (obie z Gim na zjum w Or -
non to wi cach), Ja cek Ję drzej ski (MG 4 w Knu -
ro wie), Woj ciech Błoń ski i Da wid Mo drzyk
(obaj Gim na zjum w Or non to wi cach) oraz Se ba -
stian Pa jor (MG 4); 2 kla sa – Ma te usz Kwiat -
kow ski i Ma riusz Ste fa niak (obaj z MG 4) oraz

To masz Sznaj der (MG 6); 3 kla sa – Ka ro li na
Ozga i Ewe li na Gra bow ska (obie z Gim na zjum
w Or non to wi cach), Na ta niel Swat (MG 2), Mar -
cin Ryb ka i Ro nald Ryb ka (obaj z Gim na zjum
w Or non to wi cach). W ka te go rii Szko ły Po nad -
gim na zjal ne bez kon ku ren cyj na oka za ła się Ja -
dwi ga Stań czyk z Ze spół Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie. (SG)

20 ma ja w sa li se syj nej Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach zor ga ni -
zo wa ny zo stał ju bi le uszo wy, X Kon -
kurs Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim,
w któ rym tra dy cyj nie udział wzię li
ucznio wie klas szó stych – w tym ro -
ku z sze ściu szkół po wia tu gli wic kie -
go. 

Ty tuł te go rocz ne go kon kur su
brzmiał „Ar ty stycz ne pa sje, czy li co
w du szy gra” i skła dał się, jak za wsze,
z dwóch eta pów. Za da niem uczniów
by ło opra co wa nie pre zen ta cji mul ti -
me dial nej uka zu ją cej wy bra ną po stać
i jej do ro bek ar ty stycz ny. W dru gim
eta pie, czy li już pod czas kon kur su
w sta ro stwie, ucznio wie przy bli ży li
wy bra ną po stać lub ze spół. Co waż ne,
nie któ rzy bo ha te ro wie tych pre zen ta cji

po ja wi li się na tej czę ści kon kur su oso -
bi ście. 

Wy stą pie nia i opo wie ści o ar ty stach
by ły tak wspa nia łe, że ju ry kon kur so -
we po sta no wi ło ogło sić zwy cięz ca mi
wszyst kich uczest ni ków ex aequo.
Lau ry w te go rocz nym kon kur sie zdo -
by li i pu char prze chod ni otrzy ma li:
Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 2
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Ka -
ro la Miar ki w Knu ro wie (pre zen to wa -
ła pa sje po et ki Ste fa nii Grze go rzy cy),
Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 4
w Knu ro wie (przed sta wi ła ar ty stycz ną
syl wet kę fo to gra fa Krzysz to fa Go łu -
cha), Szko ła Pod sta wo wa w Ko tu li nie
(jej eki pa opo wie dzia ła o do ko na niach
Mał go rza ty Mro zek, kul ty wu ją cej
ślą skie tra dy cje), Szko ła Pod sta wo wa

w Pil cho wi cach (dru ży na opi sa ła po etę
– piew cę Zie mi Ślą skiej Kon stan te go
Dam ro ta), Szko ła Pod sta wo wa w Po -
ni szo wi cach (któ rej ucznio wie przy bli -
ży li po stać Elż bie ty Ja cek, ar tyst ki
wszech stron nie uzdol nio nej) oraz
Szko ła Pod sta wo wa z Rud na (z któ rą
oso bi ście przy by ła i za gra ła Or kie stra
Dę ta „Sa mi Swoi” z Rud na). Wszyst -
kim zwy cięz com gra tu lo wa li i na gro dy
wrę cza li: Sła wo mir Adam czyk – wi -
ce sta ro sta gli wic ki, Te re sa Bo che nek
– po my sło daw czy ni Kon kur su Wie dzy
o Po wie cie Gli wic kim i prze wod ni czą -
ca Ko mi sji Edu ka cji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go oraz Ma ria Owcza rzak –
Siej ko – prze wod ni czą ca ko mi sji kon -
kur so wej i skarb nik po wia tu gli wic kie -
go. Do dat ko wą na gro dą dla uczest ni -

ków kon kur su by ła wy ciecz ka po po -
wie cie gli wic kim, o któ rej wię cej pi -
sze my w Do dat ku Spe cjal nym do te go
wy da nia WPG.

Kon kurs otrzy mał do fi nan so wa nie
z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go. 

(MFR)

To bie gła mło dość!

Gim na zja da – spor to wa za ba wa

Co nam w du szy gra?

Bie ga cze ry wa li zo wa li w kil ku ka te go riach wie ko wych, podzieleni na dziew czę ta i chłop ców.
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Pre zen ta cja dru żyn przed roz po czę ciem za wo dów.
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Jed ną z bo ha te rek kon kur so wych pre zen ta cji by ła Ste fa nia Grze go rzy ca.
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Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne od po wie dzi.
Po praw ne roz wią za nia po przed nie go Roz ryw ko we -
go Ką ci ka wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło krzy żów ki
MA TU RZY STA, a zdję cie zo sta ło zro bio ne nad JE -
ZIO REM DZIERŻ NO. 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 Gli wic kie go otrzy mu ją Kor ne lia Gło gow ska,
Iza be la Tkocz oraz Ka ta rzy na Kul czyc ka. 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. 

Obok za mie sza my ko lej ną krzy żów kę oraz zdję cie
do roz po zna nia. Przy po mi na my, że zo sta ło ono zro bio ne

w na szym po wie cie.
Jak za wsze, dla uła -
twie nia roz wią za nia
krzy żów ki po le ca my
na szą stro nę in ter ne -
to wą www.po wiat -
gli wic ki.pl. Od po -
wie dzi pro si my
prze sy łać do 5 lip ca
na ad res e -ma il: re -
d a k  c j a @ s t a  r o  -
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)

Dzia ło się to w od le głych bar dzo
cza sach. Cięż ko pra co wa li sta nic cy
chło pi na ka wa łek chle ba. Dzień
pra cy za czy nał się sko ro świt, a koń -
czył po za cho dzie słoń ca. Pra co wa li
na upraw nych po lach, przy sta wach
ryb nych, pa sie kach i przy wy rę bie
la su. A drze wa po trze ba by ło spo ro,
aby za spo ko ić po trze by spro wa dzo -
nych przez bra ci cy ster sów hut ni -
ków. Ci z cu dzo ziem ska mó wią cy
osad ni cy, bez ustan ku pa li li ogień
w ogrom nym hut ni czym pie cu i wy -
pa la li w nim so bie tyl ko zna ny mi
spo so ba mi że la zo z ru dy dar nio wej.
Te zaś wy do by wa li z jam ry tych
w zie mi gór ni cy, też przez bra ci Cy -

ster sów spro wa dze ni z od le głych
kra in. Miej sco wi ca łą za miesz ka łą
przez nich no wą część wsi zwa li
Gór ni ki, a na zwa ta prze trwa ła
do dnia dzi siej sze go.

Jed nym z pra cu ją cych w le sie
drwa li był sta nic ki chłop Ma ciej.
Pra co wi ty był z nie go czło wiek,
do pra cy wy cho dził, kie dy na dwo -
rze ro bi ło się odro bi nę wid no,
a dzio nek koń czył, kie dy za pa dał
zmrok. Mi mo te go nie wie le ma jąt ku
się do ro bił, z każ de go ką ta cha ty
wy glą da ła bie da. 

Pew ne go dnia, kie dy za ję ty był
kar czo wa niem la su, za uwa żył, że
z wiel ką uwa gą przy glą da się je go

pra cy ktoś o cu dzo ziem skim wy glą -
dzie. Jak wszy scy miesz kań cy Sta -
ni cy, był przy zwy cza jo ny do wi do -
ku lu dzi „z pań ska” ubra nych.
Od za ra nia dzie jów by ła bo wiem
Sta ni ca miej scem po sto ju ku piec -
kich ka ra wan, a w do mu klasz tor ne -
go sę dzie go czy soł ty sa nie raz no co -
wa li go ście ra ci bor skie go księ cia,
któ rzy – by wa ło – urzą dza li so bie
spa ce ry po le sie. Ten jed nak „cu dzo -
zie miec” oka zał się znać tu tej szą
mo wę. Zdjął kosz tow ny ka ftan i za -
pro po no wał Ma cie jo wi po moc
przy pra cy.

– Nu dzę się okrop nie i tro chę fi -
zycz nej pra cy do brze mi zro bi. Nie
chcę przy tym od cie bie ni ja kiej za -
pła ty – po wie dział.

Wie dział Ma ciej, że „pa ni czy ko -
wie” róż ne mie wa ją fa na be rie, więc
rad -nie rad zgo dził się na za ofe ro wa -

ną mu po moc. Pra co wa li obaj cięż -
ko do za cho du słoń ca. Zdzi wił się
Ma ciej, kie dy na stęp ne go ran ka
dziw ny „cu dzo zie miec” już cze kał
na nie go, aby mu zno wu po ma gać.

Dokończenie na str. 6
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W kręgu legend

O źró dle w Sta ni cy
Ślą ska frasz ka

„Krawat“ jest lepszy - po
prowdzie powiym
Pryndzyj historio swojo
łopowiy
Downo nosiyli go we Kroacji
Dzisioj bych pedzioł jaśniyj -
w Chorwacji
Dyć we wojynny pechowy dobie
Czidziestoletni - klaruja tobie
„Krawat“ wyruszoł w podboj Europy
Na karku noszom go teroz chopy
Skond do nich prziszoł raczyj niy wiedziom
Choć ze nim chodzom i czynsto siedzom
Bo przeca cosik do bindra czujom
No i łon baby pierońsko ujon.

Bro ni sław Wą tro ba

Binder

Prze pis na to zna ko mi te cia sto
z owo ca mi otrzy ma ła mo ja ma ma
od swo je go ko le gi z pra cy. Ten ko le -
ga już nie ste ty nie ży je, ale cia stem
pie czo nym we dług je go prze pi su
do dziś de lek tu je się kil ka ro dzin
z Py sko wic. Cia sto jest bar dzo pro -
ste w wy ko na niu, za wsze wy cho dzi
i jest na praw dę smacz ne. Sta no wi
przy smak mo ich dwóch syn ków,
któ rzy za wsze po ma ga ją mi w pie -
cze niu, wy li zu jąc po zo sta ło ści cia -
sta ze sma kiem!

Skład ni ki: kost ka ma sła, 30 dkg
cu kru (pu dru, ale zwy kły też mo że
być), 30 dkg mą ki tor to wej pszen -
nej, 4 jaj ka, ma leń ka ły żecz ka
prosz ku do pie cze nia, se zo no we
owo ce – naj le piej kwa śne, np. ra bar -
bar lub wi śnie, ale do sko na le kom -
po nu ją się też tru skaw ki, ja go dy,
śliw ki, czy ma li ny (zi mą moż na
uży wać owo ców mro żo nych).

Wy ko na nie: Ma sło utrzeć mik -
se rem z cu krem, do da jąc po jed nym
jaj ku. Do ma sy do dać mą kę, prze -
sia ną przez si to, wy mie sza ną
z prosz kiem do pie cze nia. Wy lać
cia sto na blasz kę, wcze śniej na sma -
ro wa ną ma słem i wy sy pa ną buł ką
tar tą, na gó rę wy kła da my owo ce,
ukła da jąc je fi ne zyj nie je den obok
dru gie go, aby po kry ły ca łą po -
wierzch nię. Piec w temp. 180° C
oko ło 45-50 min. – spraw dzać, aby
się nie przy pa li ło.

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Na zwa im pre zy w Chu do wie, któ rej głów nym „bo ha te -
rem” jest czar na jak smo ła sub stan cja. 
2. Co znaj du je się na dzie dziń cu Zam ku w Chu do wie?
3. Czer wo ny, umiesz cza ny na świa dec twie do brych
uczniów.
4. Ko pal nia po ślą sku to...?
5. In na na zwa So bót ki. 
6. Ptak, któ ry we dług przy sło wia wio sny nie czy ni.
7. Na zwi sko hra bie go, któ ry w 1798 ro ku prze jął po sia dło -
ści Pa ła cu w Pław nio wi cach.

Tak dziś wy glą da Zim ny Sztok.

�Co przed sta wia 
to zdję cie? �

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.

Mag da le na Fi szer -Rę bisz

Spraw dzo ny prze pis

Cia sto z owocami
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Sy no wie – Fi lip i Ka rol – za wsze po ma ga ją ma mie przy pie cze niu te go pysz ne -
go cia sta. Tym razem dodali do niego rabarbar, ale równie dobre jest z każdymi
innymi sezonowymi owocami.
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