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CZAS WAKACJI
Li piec i sier pień to peł nia se zo nu

wa ka cyj ne go. Dzie ci i mło dzież ma ją
wol ne od szko ły, a i do ro śli – na wet
ci naj bar dziej za pra co wa ni – sta ra ją
się wy go spo da ro wać choć tro chę
wol ne go, by wy po cząć i na brać sił.
Je śli nie uda je się to w cią gu ty go -
dnia, to cho ciaż w week en dy war to
po my śleć o tym, by mi ło się zre lak -
so wać w oto cze niu wo dy, la su czy
zie le ni. 

Dla wszyst kich tych, któ rzy ma ją
wąt pli wo ści, gdzie spę dzić ten czas,
ma my dwie pro po zy cje. Na dłuż sze
wy jaz dy po le ca my praw dzi wie mor ski
po wiat puc ki, zaś na week en do we czy

na wet jed no dnio we po po łu dnio we wy -
pa dy – bo ga ty w atrak cje tu ry stycz ne
po wiat gli wic ki. Puc ki to od czte rech lat
nasz part ner ski po wiat, war to go więc
bli żej po znać w cza sie wa ka cyj nych
wy praw. Jest na praw dę pięk ny. W środ -
ku te go nu me ru WPG za miesz cza my
Do da tek spe cjal ny, w ca ło ści po świę co -
ny je go wa lo rom tu ry stycz nym. Sta no -
wi mi ni -prze wod nik, jest też w nim ma -
pa tej czę ści wy brze ża ze zna nym Pół -

wy spem Hel skim – po le ca my: prze czy -
taj cie, obej rzyj cie, po jedź cie!

Nie za po mi naj cie też, że i w po wie -
cie gli wic kim są za chę ca ją ce do wy po -
czyn ku je zio ra, la sy, po la i łą ki, gdzie
mi ło moż na spę dzić wakacje. Nie bra -
ku je tu za byt ków, a let ni czas ob fi tu je
w wie le im prez, o któ rych rów nież pi -
sze my w tym wy da niu WPG. Ży czy -
my uda nych wa ka cji! 

(RG) 

Te go rocz ne, XI Do żyn ki Po wia tu
Gli wic kie go trwać bę dą dwa dni.
Od bę dą się tym ra zem w Py sko wi -
cach, któ re już po raz czwar ty są go -
spo da rzem po wia to we go świę ta plo -
nów. Za pra sza my w so bo tę i nie dzie -
lę 4 – 5 wrze śnia na plac przy uli cach
Dwor co wej, Woj ska Pol skie go
i Szpi tal nej w Py sko wi cach.

Or ga ni za to rzy: Gmi na Py sko wi ce,
Po wiat Gli wic ki, Pa ra fia Na wró ce nia
Św. Paw ła Apo sto ła i Miej ski Ośro dek
Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach, jak
za wsze za pew nia ją mnó stwo atrak cji.
Bo ga ty pro gram roz ryw ko wo – ar ty -
stycz ny, lo te ria fan to wa (w któ rej wy -
grać moż na m.in. sku ter, te le wi zor,
sprzęt AGD i in ne wspa nia łe na gro dy),
to wa rzy szą ca świę tu wy sta wa o hi sto -
rii do ży nek w py sko wic kim Ra tu szu
(otwar cie 3 wrze śnia), wy sta wy pło -
dów rol nych, czy karcz ma do żyn ko wa
to ele men ty gwa ran tu ją ce do brą
i przed nią za ba wę. 

Naj waż niej szy mi ele men ta mi te -
go rocz ne go świę ta plo nów bę dą jed -
nak uro czy sta msza do żyn ko wa w in -
ten cji rol ni ków, dział kow ców i ich
ro dzin w ko ście le p. w. Na wró ce nia
Św. Paw ła Apo sto ła w Py sko wi cach
przy ul. Wie czor ka oraz wiel ki,
barw ny ko ro wód do żyn ko wy, któ ry
przej dzie na plac do żyn ko wy uli ca mi
Wie czor ka, Cho pi na i Woj ska Pol -
skie go. Nie za brak nie w nim przed -
sta wi cie li wszel kich spo łecz no ści
na cze le z rol ni ka mi, bo ha te ra mi te -
go świę ta. Or ga ni za to rzy za chę ca ją
so łec twa, sto wa rzy sze nia, gmi ny
do udzia łu w dwóch pre zen ta cjach:
sce nek w ko ro wo dzie do żyn ko wym
oraz tra dy cyj nych ko ron do żyn ko -
wych. Cie ka wy kon kurs dla rol ni ków
or ga ni zu je tak że Ka sa Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, za chę -
ca jąc do przy go to wa nia sce nek do ty -
czą cych bez piecz nej pra cy w rol nic -
twie. 

Sta ro sta mi do ży nek bę dą Lu cy na
Lesz czyń ska i Zbi gniew Kli mo -
wicz. 

Pa tro na tem me dial nym oto czy li
je: Ra dio Pie ka ry, No wi ny Gli wic -
kie, Prze gląd Py sko wic ki oraz
News.

Za pra sza my na do żyn ki do Py sko -
wic! Szcze gó ły na pla ka cie, któ ry
publikujemy na str. 12 te go wy da nia
WPG oraz na stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl, gdzie m.in.
za miesz czo ne są re gu la mi ny do żyn ko -
wych kon kur sów. (MFR)

Zbliżają się XI Dożynki Powiatu Gliwickiego

Sym bo le uda nych plo nów – ko ro na do żyn ko wa i boch ny chle ba. Oby ich nie za -
bra kło i w tym ro ku!
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Peł nia se zo nu na pla ży w Dęb kach (po wiat puc ki). 

�Mi ła wy ciecz ka ro we ro wa w cie -
niu la sów po wia tu gli wic kie go.

Fo
 to

: A
r c

hi
 w

um
 S

ta
 ro

 st
w

a 
P

o w
ia

 to
 w

e g
o 

w
P

uc
 ku

.

Fo
 to

: K
. W

ia
 te

 re
k.



NNRR  77//88  ((4400//4411))  LLIIPPIIEECC--SSIIEERRPPIIEEŃŃ  22001100    FFOORRUUMM  SSAAMMOORRZZĄĄDDOOWWCCÓÓWW

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 22

Za na mi dwie ko lej ne se sje Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
– 48. w tej ka den cji, któ ra od by ła się 17 czerw ca oraz zwo -
ła na dwa ty go dnie póź niej na stęp na, już 49. w ko lej no ści. 

Te ma tem prze wod nim pierw szej z nich by ła oce na sta nu
bez pie czeń stwa prze ciw po wo dzio we go w gmi nach na te re -
nie po wia tu. Choć te ma ty ka ta za pla no wa na by ła pod ko niec
ub. ro ku, oka za ła się bar dzo ak tu al na te raz – po po wo dzi,
któ ra nie omi nę ła na sze go te re nu na prze ło mie ma ja i czerw -
ca br. W se sji wzię li udział m.in. Jo an na Ślu sar czyk – dy -
rek tor Ślą skie go Za rzą du Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych
w Ka to wi cach, To masz Cy wiń ski – kie row nik Ośrod ka Ko -
or dy na cyj no -In for ma cyj ne go Re gio nal ne go Za rzą du Go spo -
dar ki Wod nej w Gli wi cach oraz Ce za ry Foj cik – przed sta -
wi ciel Kom pa nii Wę glo wej S.A. Cen trum Wy do byw cze go
Za chód. Ce za ry Foj cik przed sta wił za sięg wy do by cia ko palń
te go Cen trum (So śni ca -Ma ko szo wy i Knu rów -Szczy gło wi -
ce), któ ry obej mu je gmi ny Gie rał tow ce, Knu rów i Pil cho wi -
ce. Za pre zen to wał rów nież da ne do ty czą ce za le wisk utwo -
rzo nych w na stęp stwie eks plo ata cji oraz po wsta łych w wy -
ni ku ma jo wej po wo dzi. We dle sza cun ków koszt wal ki tych
ko palń z po wo dzią to po nad 2 mln zł. 

W ra mach głów ne go te ma tu se sji rad ni zapoznani zo sta li
też z dzia łal no ścią spół ek wod nych. W tym punk cie wy stą pi li
Jo an na Ślu sar czyk, To masz Cy wiń ski oraz Mar cin Stron czek
–czło nek Za rzą du Po wia tu. Po nich Han na Drosd – Po wia to -
wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go, za pre zen to wa ła oce nę
usu wa nia szkód i znisz czeń w gmi nach do tknię tych na wał ni -
ca mi desz czu i wichurami w sierp niu 2008 r. oraz lip cu 2009 r. 

Pod czas se sji rad ni przy ję li 7 uchwał w spra wie wy ra że -
nia zgo dy na nie od płat ne prze ję cie przez po wiat nie ru cho mo -
ści po ło żo nych w gmi nach Ru dzi niec, So śni co wi ce i Pil cho -
wi ce. Pod ję to też uchwa łę w spra wie usta le nia roz kła du go -
dzin pra cy ap tek ogól no do stęp nych funk cjo nu ją cych na te re -
nie po wia tu. Mo cą ko lej nych uchwał rad ni zle ci li Ko mi sji
Re wi zyj nej Ra dy Po wia tu Gli wic kie go zba da nie za sad no ści
wy dat ko wa nia środ ków bu dże to wych na szko le nie kan dy da -
tów na człon ków Rad Nad zor czych, a tak że zmie ni li uchwa -
łę Ra dy Po wia tu z 25 lu te go w spra wie za sad i try bu udzie la -
nia do ta cji 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.

Z ko lei w po rząd ku ob rad 49. se sji du żo miej sca za ję ły
spra wy zwią za ne z eko lo gią. Rad nym przed sta wio ne zo sta -
ły in for ma cje do ty czą ce sta nu śro do wi ska w po wie cie, sta -
nu i per spek tyw roz wo ju rol nic twa oraz te ma ty ki zwią za nej
z żyw no ścią ge ne tycz nie mo dy fi ko wa ną (GMO). Ra da za -
po zna ła się tak że z in for ma cją na te mat re struk tu ry za cji
służ by zdro wia w po wie cie, jak rów nież ze sta nem obec -
nym i do ce lo wym two rzo ne go wła śnie Ośrod ka In for ma cji
Prze strzen nej w Po wia to wym Ośrod ku Do ku men ta cji Geo -
de zyj nej i Kar to gra ficz nej. Za gad nie nia te przed sta wi li rad -
nym sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, pra cow ni cy sta ro stwa
oraz Ro man Wło darz – pre zes Ślą skiej Izby Rol ni czej

w Ka to wi -
cach i An na
Szmel cer –
ko or dy na tor
ko ali cji „Pol -
ska Wol na
od GMO”. 

Pod ob ra -
dy Ra dy tra fi -
ło pod czas tej
se sji 10 pro jek tów uchwał. Wszyst kie zo sta ły przy ję te przez
rad nych. Jed na z nich do ty czy udzie le nia po mo cy fi nan so -
wej dla Gmi ny Gie rał to wi ce na po moc dla ro dzin po szko -
do wa nych w wy ni ku po wo dzi – po wiat prze zna czył na ten
cel 30 tys. zł. Ko lej na – na gro dy „Be ne Me ri tus”. W tym ro -
ku tym naj wyż szym po wia to wym wy róż nie niem rad ni po -
sta no wi li uho no ro wać: w ka te go rii in dy wi du al nej – ks. bi -
sku pa Ge rar da Ku sza (czyt. na str. 3 te go wy da nia WPG)
oraz Wła dy sła wa Ma co wi cza, hi sto ry ka i pro pa ga to ra
prze szło ści z Py sko wic, zaś w ka te go rii zbio ro wej – Sto wa -

rzy sze nie Ca lvi Can to res -Mę ski Ze spół Wo kal ny Ca lvi
Can to res z Knu ro wa. Na stęp na uchwa ła za de cy do wa ła
o utwo rze niu no wej pu blicz nej szko ły po nad gim na zjal nej –
Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej Spe cjal nej dla Uczniów
Upo śle dzo nych w Stop niu Lek kim w Py sko wi cach, któ ra
dzia łać bę dzie w tam tej szym Ze spo le Szkół Spe cjal nych.
Rad ni za ak cep to wa li tak że – przyj mu jąc sto sow ne uchwa ły
– zmia ny w uchwa le bu dże to wej po wia tu na br. oraz okre -
śli li tryb prac nad pro jek tem uchwa ły bu dże to wej po wia tu.
Prze gło so wa li rów nież uchwa łę, do ty czą cą udzie le nia po -
mo cy fi nan so wej Gmi nie Wie lo wieś. Po wiat Gli wic ki przy -
znał jej 5 tys. zł z prze zna cze niem na re no wa cję po mni ka
ofiar UB i NKWD po ło żo ne go w le sie Hu ber tus. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od bę dzie
się 26 sierp nia. Wrę czo ne na niej zo sta ną na gro dy „Be -
ne Me ri tus”, a swój udział w se sji za po wie dzie li przed -
sta wi cie le part ner skie go Po wia tu Mit tel sach sen
w Niem czech. 

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII Relacjonuje
przewodniczący

Rady Powiatu
Gliwickiego

Tadeusz
Mamok.

Na czerw co wej se sji wie le uwa gi po świę co no spra wom
bez pie czeń stwa prze ciw po wo dzio we go, a go ści li na niej
m.in. go spo da rze gmin, przed sta wi cie le gór nic twa i in sty -
tu cji od po wie dzial nych za go spo dar kę wod ną.

Czym zaj mo wa li się rad ni? Jak
pra co wa li w ub. ro ku? O tym pi sze -
my w na szym cy klu, 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 ostat niej już z nich,
Ko mi sji Go spo dar ki. 

Ko mi sja od by ła w 2009 r. 14 po sie -
dzeń, w tym 3 po sie dze nia wspól ne
z Ko mi sją Fi nan sów Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go oraz jed no po sie dze nie
wy jaz do we wspól ne z Ko mi sją Go spo -
dar ki Ko mu nal nej Ra dy Miej skiej
w Py sko wi cach. Rozpatrzyła 20
projektów uchwał Rady Powiatu
Gliwickiego i przekazała do Zarządu
Powiatu 18 opinii, wystosowała też do
Zarządu Powiatu 9 wniosków.

Te ma ty zre ali zo wa ne przez Ko mi -
sję w 2009 r.: spra woz da nie z dzia -

łal no ści wspól nej Ko mi sji Bez pie -
czeń stwa i Po rząd ku dla Mia sta Gli -
wi ce i Po wia tu Gli wic kie go za 2008
rok; pro jek ty i pro gra my re ali zo wa ne
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej; ana li -
za spra woz da nia z pra cy Wy dzia łu
Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa
za rok 2008; spra woz da nie z re ali za -
cji pla nu fi nan so we go Po wia to we go
Fun du szu Go spo dar ki Za so bem Geo -
de zyj nym i Kar to gra ficz nym za 2008
rok. Omó wie nie pro jek tu pla nu fi -

nan so we go PFZGiK na 2010; spra -
woz da nie z pra cy (w tym fi nan so we)
Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu
za 2008 r.; ana li za kosz tów utrzy ma -
nia ZDP za 2008 rok – w tym kosz ty
oso bo we; oce na re ali za cji za dań
w po wie cie gli wic kim przez służ by
w 2008 ro ku z za kre su po rząd ku pu -
blicz ne go i bez pie czeń stwa oby wa te -
li, ochro ny prze ciw po ża ro wej, za po -
bie ga nia in nym nad zwy czaj nym za -
gro że niom ży cia i zdro wia lu dzi oraz
śro do wi ska; spra woz da nie z dzia łal -
no ści Go spo dar stwa Po moc ni cze go
przy Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach – Po wia to wy Ośro dek Do ku -
men ta cji Geo de zyj nej i Kar to gra ficz -
nej za rok 2008; spra woz da nie z Po -
wia to we go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
za 2008 r. i I pół ro cze 2009 r.; ana li -
za wy dat ków DPS „Osto ja” w So śni -
co wi cach i DPS „Za me czek” w Kuź -

ni Nie bo row skiej za okres od stycz -
nia do kwiet nia 2009 w od nie sie niu
do ro ku 2008; in for ma cja Za rzą du
Po wia tu w za kre sie wy ko rzy sta nia
środ ków po mo co wych za rów no
z Unii Eu ro pej skiej jak i in nych fun -
du szy (za wy jąt kiem WFO ŚiGW);
po rząd ko wa nie sie ci dróg po wia to -
wych. In for ma cja ZDP o re mon tach
i sta nie za awan so wa nia prac na dro -
gach po wia to wych; in for ma cja ZDP
o za ple czu sprzę to wym, ma ga zy no -
wym i ad mi ni stra cyj nym; in for ma cja
o sta nie przy go to wań do Ak cji Zi mo -
wej w se zo nie 2009 – 2010
z uwzględ nie niem środ ków po trzeb -
nych na ten cel. In for ma cja o wy ko -
rzy sta niu środ ków na in we sty cje, re -
mon ty i utrzy ma nie dróg po wia to -
wych za III kwar ta ły 2009 ro ku;
przy cho dy i wy dat ki z go spo da ro wa -
nia nie ru cho mo ścia mi Skar bu Pań -
stwa i Po wia tu w 2009r.; bie żą ce

utrzy ma nie Sta ro stwa Po wia to we go
w pierw szym pół ro czu 2009 r. w od -
nie sie niu do 2008 r.; spra woz da nie
ze współ pra cy Za rzą du Po wia tu z or -
ga ni za cja mi po za rzą do wy mi; za po -
zna nie się z pro jek tem bu dże tu Po -
wia tu Gli wic kie go na 2010 rok; za -
twier dze nie pla nu pra cy ko mi sji
na 2010 rok. (Opr. RG) 

Naj waż niej sza go spo dar ka

SKŁAD KO MI SJI 
GO SPO DAR KI

Hen ryk Si bie lak – prze wod ni czą cy
człon ko wie: Piotr Du dło, Szy mon
Ko ściarz, Bog dan Li twin, Ma -
riusz Po lo czek 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Go spo dar ki
Hen ryk Si bie lak. 

Gdy po wiat gli wic ki do tknę ła po -
wódź, na nie szczę ście miesz kań ców
nie po zo sta li obo jęt ni na si przy ja -
cie le z part ner skie go Po wia tu Mit -
tel sach sen w Niem czech.

– Do świad czy li śmy praw dzi we go,
szcze re go wspar cia – mó wi sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. – Już
kil ka dni po naj więk szym na si le niu
po wo dzi przy je chał do nas sta ro sta
Volker Uhlig, by ro ze znać po trze by
po wo dzian. Po wi zy cie na za la nych
te re nach za po wie dział po moc, któ ra
szyb ko do nas do tar ła. 4 czerw ca
przed sta wi cie le Nie miec kie go Czer -
wo ne go Krzy ża przy wieź li do gmi ny
Gier ła to wi ce 30 urzą dzeń osu sza ją -
cych, bar dzo przy dat nych miesz kań -
com za la nych do mów. Część z nich
tra fi ła do po wo dzian z te re nu gmi ny
Pil cho wi ce. Na to miast 25 czerw ca
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -

cach na stą pi ło ofi cjal ne prze ka za nie
pie nię dzy uzbie ra nych przez miesz -
kań ców, rad nych, przed się bior ców
i fir my z Po wia tu Mit tel sach sen dla
ofiar te go rocz nej po wo dzi w po wie cie
gli wic kim. 

W trak cie te go spo tka nia sta ro sta
Uhlig zło żył wraz z prze wod ni czą cym

Za rzą du Od dzia łu Nie miec kie go
Czer wo ne go Krzy ża we Fre iber gu
Han sem -Fer di nan dem Schra mem
na rę ce sta ro sty Nie szpor ka oraz Kle -
men sa Bą ka – pre ze sa Za rzą du Re jo -
no we go PCK w Knu ro wie czek o war -
to ści 30 tys. eu ro. Pie nią dze te zo sta ną
prze ka za ne po wo dzia nom z za la nych
te re nów po wia tu gli wic kie go po przez
knu row ski PCK, któ ry ro ze zna po trze -
by w tym wzglę dzie, wy bie ra jąc naj -
bar dziej sku tecz ną me to dę wspar cia. 

– Po wo dzian wsparł rów nież
Lions -Club, or ga ni za cja wo lon ta -
riac ka z Mit twe idy, któ ra za po wie -
dzia ła przelanie 3 tys. eu ro na kon -
to Lions -Club w Gli wi cach –in for -
mu je Mi chał Nie szpo rek. –W su -
mie ta po moc sta no wi bar dzo kon -
kret ne wspar cie. By je uho no ro -
wać, przy go to wa ny zo stał na naj -
bliż szą se sję Ra dy Po wia tu Gli wic -

kie go pro jekt sto sow nej uchwa ły.
Na se sji tej obec ni bę dą rad ni z Po -
wia tu Mit tel sach sen. Wspól nie po -
sa dzi my te go dnia przy sta ro stwie
świerk pa pie ski, sta no wią cy sym -
bol part ner stwa i przy jaź ni na szych
po wia tów.

(RG)

Part ner skie wspar cie
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Sta ro sto wie (od le wej) Volker Uhlig i Mi chał Nie szpo rek z cze kiem na 30 tys.
eu ro, któ ry mi Niem cy wspar li po wo dzian. Obok Hans Fer di nand Schram. 
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We wnio sku o przy zna nie na gro dy
ks. bi sku po wi ak cent po ło żo ny

zo stał na fakt, iż jest on wiel kim przy -
ja cie lem stra ża ków. „Be ne Me ri tus”
ma bo wiem kil ka ka te go rii, a Ge rard
Kusz otrzy mał ją za dzia łal ność spo -
łecz ną i cha ry ta tyw ną wła śnie w tej
dzie dzi nie. Zna go każ dy stra żak w na -
szym po wie cie – za rów no ten z Pań -
stwo wej, jak i Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej. Ks. bi skup jest ich dru hem, po -
wier ni kiem, du cho wym opie ku nem
i przy ja cie lem. By wa na każ dej waż nej
dla stra ża ków uro czy sto ści. Za wsze
jest wśród nich za rów no w chwi lach
trwo gi, jak i świę ta. 

Był z ni mi pod czas wiel kie go po ża -
ru la sów w 1992 r., a po tem słu żył im,
od pra wia jąc mszę świę tą za dru hów
tra gicz nie zmar łych w cza sie ak cji ra -
tun ko wej oraz dzię ku jąc za ra to wa nie
mie nia od po żo gi. I tak jest od tej po ry
co ro ku – w każ dą pierw szą nie dzie lę
wrze śnia w le śnej ka pli cy św. Mag da -
le ny ko ło Two ro ga Ma łe go od by wa się
ta szcze gól na msza, któ ra przy cią ga
stra ża ków i ich bli skich nie tyl ko z te -
re nu na sze go po wia tu, ale i ryb nic kie -
go, wo dzi sław skie go, tar no gór skie go
oraz z wo je wódz twa opol skie go. 
Ks. bi skup Kusz to wa rzy szy im też
pod czas każ de go co rocz ne go po wia to -
we go spo tka nia opłat ko we go. Za wsze
znaj du je dla stra ża ków cie płe sło wo,
za in te re so wa nie, zro zu mie nie.

Nie lu bi pa to su, więc je go ka za nia są
bez po śred nie i skrzą się hu mo rem. Jak
sam mó wi, choć wy cho wał się w cięż -
kich, wo jen nych cza sach, dzie ciń stwo
upły nę ło mu po god nie. Ta ta pra co wał
w za kła dach azo to wych w Kę dzie rzy -
nie, a ma ma zaj mo wa ła się do mem. 
– Ro dzi ce da wa li mi du żo swo bo dy 
– przy wo łu je wspo mnie nia. – Mo że
dla te go wy ro słem na po god ne go, szczę -
śli we go czło wie ka. Już ja ko dziec ko za -
ba wia łem ró wie śni ków, opo wia da jąc
śmiesz ne hi sto ryj ki, po tem wraz z in ny -
mi wi ka riu sza mi ro bi li śmy so bie cza -

sem ka wa ły i dow ci py. Za wie le rze czy
je stem wdzięcz ny Bo gu – rów nież
za to, że za wsze to wa rzy szy mi hu mor. 

Jak po wie dział bi skup gli wic ki Jan
Wie czo rek pod czas nie daw ne go,
25. ju bi le uszu bi skup stwa Ge rar da Ku -
sza, da je on sta le na no wo przy kład ra -
do snej wia ry, fa scy nu je pro sto tą i ser -
decz no ścią, któ rą po tra fi oka zać każ -
de mu czło wie ko wi. 

Ma ty po wą biografię miesz kań ca
po gra ni cza. Gdy przy szedł

na świat, je go ro dzin ne stro ny od daw -
na by ły we wła da niu Nie miec, a do dat -
ko wo wstrzą sa ła ni mi II woj na świa to -
wa. Wi dział ja ko dziec ko cia ła po le -
głych żoł nie rzy, ale uwa ża, że do brze,
iż ro dzi ce nie izo lo wa li go od te go, co
dzia ło się wo kół. – Śmierć jest czę ścią

ży cia i na swój spo sób mu si się z nią
oswo ić tak że dziec ko – twier dzi. 

Do brze w je go pa mię ci za pi sa li się
żoł nie rze ra dziec cy, któ rzy do dzie ci
od no si li się bar dzo życz li wie. – Pa mię -
tam, jak ku prze ra że niu ma my sa dza li
mnie na ko nia, abym mógł so bie po -
jeź dzić. Kie dyś na wet przy pro wa dzi li
od są sia dów kro wę, że by „mal czik”
miał mle ko... 

To do bre trak to wa nie nie obej mo -
wa ło nie ste ty do ro słych. Oj ciec Ge rar -
da ze sła ny zo stał do nie wo li ra dziec -

kiej, w któ rej spę dził trzy la ta. Wte dy
ma ma wzię ła na sie bie ca ły trud utrzy -
ma nia do mu. Po woj nie nie ła two im
by ło rów nież z po wo du ję zy ka. Lud -
ność Ra ci borsz czy zny w szyb kim tem -
pie mu sia ła opa no wać ję zyk pol ski. 
– Ka le czy li śmy ten ję zyk gwa rą ślą -
ską, a nie wszyst kie sło wa by ły dla nas
zro zu mia łe – opo wia da. – Pa mię tam,
jak na uczy ciel za dał nam do do mu
na za da nie na pi sa nie zda nia ze sło wem
„ka ła marz”. Po nie waż nie wie dzie li -
śmy, co to jest, ta ta mo je go ko le gi po -
ra dził mu, by na pi sał coś naj bar dziej
ogól ne go. Tak po wsta ło zda nie „W na -
szym ka ła ma rzu jest pięk nie.” Gdy je
prze czy tał, w kla sie roz le gły się sal wy
śmie chu... 

Od 10 lat ks. bi skup jest ho no ro -
wym człon kiem Ochot ni czej

Stra ży Po żar nej. – To w zna czą cym
stop niu pod no si ran gę na szej spo łecz -
nej służ by – mó wi An drzej Frej no,
pre zes Za rzą du Po wia to we go w Gli wi -
cach Związ ku OSP RP. – Ksiądz bi -

skup po bło go sła wił już wie le na szych
re miz i wo zów bo jo wych. Dzię ki je go
obec no ści uro czy ste spo tka nia stra ża -
ków na bie ra ją szcze gól ne go re li gij ne -
go cha rak te ru oraz wy mia ru spo łecz -
ne go. Je go cha ry zma i cie pła oso bo -
wość spra wia ją, że lu dzie na ta kich
spo tka niach czu ją się po trzeb ni i wy -
róż nie ni. Bar dzo nas cie szy, iż ob da rza
ta ką sym pa tią śro do wi sko stra żac kie.
Ma to wiel ki wpływ szcze gól nie
na mło dzież zrze szo ną w OSP. Je go
wie dza, do świad cze nie i traf ne wska -
zów ki ma ją nie ba ga tel ne od dzia ły wa -
nie wy cho waw cze na człon ków na -
szych mło dzie żo wych dru żyn po żar ni -
czych. 

– Od dzie ciń stwa lu bi łem stra żac kie
wo zy, mun du ry i wszyst ko, co się wią -
że z tą for ma cją – opo wia da ks. bi skup.
– Pa mię tam pe wien za baw ny epi zod
z mo ich mło dych lat. Ja ko chło pak bra -
łem udział w uro czy sto ści od da nia
do użyt ku no wej si kaw ki stra żac kiej. To
by ły la ta 50. ubie głe go wie ku, więc wóz
stra żac ki, na któ rej ją umiesz czo no, był
kon ny. Jed nak jak na owe cza sy sprzęt
był no wo cze sny i wszy scy w gmi nie
Bie ra wa (gdzie le ża ły mo je ro dzin ne
Dzier go wi ce) bar dzo się z nie go cie szy -

li. Po uro czy stym prze ka za niu si kaw ki
ko men dant stra ży tak za koń czył swo je
wy stą pie nie: A te raz na uru cho mie nie
tej si kaw ki sik nę so bie ja, a po tem mo -
ja żo na! Śmie chu by ło co nie mia ra, a ja
do dziś dnia pod czas róż nych uro czy -
sto ści od da wa nia do użyt ku no we go
sprzę tu stra żac kie go przy po mi nam so -
bie te za baw ne sło wa...

Gdy w czerw cu br. bi skup Kusz ob -
cho dził rocz ni cę swych świę ceń

bi sku pich, sze ro ko pi sał o tym „Gość
Nie dziel ny”. W lo kal nym wy da niu te -
go ty go dni ka, na stro nach „Go ścia Gli -
wic kie go” z da tą 27 czerw ca uka zał się
ob szer ny wy wiad z bi sku pem, prze -
pro wa dzo ny przez ks. red. Wal de ma -
ra Pack ne ra. Jed no z py tań do ty czy ło
wiel kie go po czu cia hu mo ru, z ja kie go
sły nie bp Kusz.

– To po ma ga być bi sku pem? – py tał
dzien ni karz, na co Ge rard Kusz od po -
wie dział: – Tak, i to bar dzo. Je śli spo -
ty kam się z nie zna ną gru pą, do strze -

gam ocze ki wa nie, czu ję nie raz dy -
stans, a cza sem na wet du żą nie uf ność,
wte dy za wsze się uśmie cham i wi dzę,
jak zni ka ją ba rie ry. Ci, któ rzy pa trzą
na mnie cza sem dość za cię tym wzro -
kiem, otwie ra ją się, a mu ry pa da ją. Za -
wsze spraw dza ją się sło wa św. Ur szu li
Le dó chow skiej, któ ra po wie dzia ła, że
uśmiech jest naj lep szą for mą ewan ge -
li za cji i apo stol stwa.

Tak jest też na stra żac kich spo tka -
niach z udzia łem bi sku pa – ni gdy nie

bra ku je na nich uśmie chu i hu mo ru.
Po ma ga to nie tyl ko w ewan ge li za cji.
Jak na pi sał An drzej Frej no we wnio sku
o przy zna nie bi sku po wi na gro dy „Be -
ne Me ri tus”, je go oso ba przy czy nia się
do in te gra cji róż nych śro do wisk w po -
wie cie, ta kich jak sa mo rzą do we, in te -
lek tu al ne, służb mun du ro wych, me -
dycz nych, gór ni ków, mło dzie ży oraz

wszyst kich miesz kań ców. „Je go obec -
ność i po sta wa są przy kła dem służ by
dla wszyst kich śro do wisk w po wie cie”
– to ostat nie zda nie wnio sku jest kwin -
te sen cją dzia łal no ści spo łecz nej te go -
rocz ne go naj zna mie nit sze go lau re ata
na gro dy „Be ne Me ri tus”. 

RO MA NA GOZ DEK 
PS Syl wet ki po zo sta łych lau re atów

na gro dy „Be ne Me ri tus” przed sta wi -
my w na stęp nym wy da niu „Wia do mo -
ści Po wia tu Gli wic kie go”.

Ge rard Kusz uro dził się 23 paź dzier ni ka 1939 ro ku w Dzier go wi cach ko -
ło Ra ci bo rza. Po zda niu ma tu ry pod jął stu dia w Wyż szym Se mi na rium Du -
chow nym w Ny sie. Świę ceń ka płań skich udzie lił mu w Opo lu 24 czerw -
ca 1962 ro ku ks. bi skup Fran ci szek Jop. Pierw szą pla ców ką Ge rar da Ku sza
by ła gli wic ka pa ra fia Chry stu sa Kró la, w któ rej dał się po znać ja ko gor li wy
wi ka riusz, szcze gól nie od da ny dzie ciom i mło dzie ży. W 1964 ro ku zo stał
prze nie sio ny do pa ra fii Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go w Opo lu. Na stęp nie
pra co wał w se mi na rium du chow nym w Ny sie. W paź dzier ni ku 1974 ro ku
roz po czął na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim stu dia spe cja li stycz ne
z ka te che ty ki. Tam w 1978 ro ku obro nił pra cę dok tor ską. 

Peł nił róż ne waż ne funk cje w Ko ście le Opol skim, by 15 sierp nia 1985 ro ku
otrzy mać ła skę peł ni ka płań stwa i sa krę bi sku pią, któ rej udzie lił mu Pry mas Pol -
ski ks. kar dy nał Jó zef Glemp. Na te re nie Die ce zji Opol skiej po wie rzo no mu sze -
ro ki za kres dzia łań pa sto ral nych. W kwiet niu 1987 ro ku zo stał mia no wa ny człon -
kiem Ra dy Ka płań skiej i Ko le gium Kon sul to rów, a 25 mar ca 1992 ro ku bi sku pem
po moc ni czym no wo  pow sta łej Die ce zji Gli wic kiej. Obec nie peł ni tak że funk cję
wi ce prze wod ni czą ce go Ko mi sji do Spraw Wy cho wa nia w Epi sko pa cie Pol ski. 

Ksiądz bi skup Ge rard Kusz w gro nie za słu żo nych dla po wia tu gli wic kie go

PRZY JA CIEL STRA ŻA KÓW

Skła da nie ży czeń pod czas po wia to we go spo tka nia opłat ko we go stra ża ków w ub.
ro ku w Gie rał to wi cach.
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Ma ły Ger hard Kush (bo tak wów czas,
pi sa no je go na zwi sko) w 1943 r. 
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Po mszy pry mi cyj nej w ro dzin nych Dzier go wi cach, 1 lip ca 1962 r. 

Ks. bi skup Kusz co ro ku od pra wia w Magdalence mszę św., upamiętniającą
ofia ry po nie sio ne przez stra ża ków pod czas wiel kie go po ża ru la sów w 1992 r.
Obok – ka pe lan stra ża ków ks. Piotr Fa liń ski. 
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Na gro da „Be ne Me ri tus” (z ła ci ny: Do brze za słu żo ny), któ ra przy zna wa -
na jest oso bom, in sty tu cjom i or ga ni za cjom naj bar dziej za słu żo nym dla po -
wia tu gli wic kie go, tra fi w tym ro ku w szcze gól nie god ne rę ce. W gro nie uho -
no ro wa nych sym bo licz ną sta tu et ką znaj dzie się ks. Ge rard Kusz, bi skup po -
moc ni czy Die ce zji Gli wic kiej, oso ba do brze zna na, sza no wa na i bar dzo lu -
bia na w na szym po wie cie.
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Za na mi wy bo ry pre zy denc kie.
Kan dy dat Plat for my Oby wa tel skiej
Bro ni sław Ko mo row ski wy grał w 7
z 8 gmin po wia tu gli wic kie go, otrzy -
mu jąc łącz nie 56,70 proc. gło sów.
Ja ro sław Ka czyń ski, któ ry zwy cię -
żył w gmi nie Gie rał to wi ce, w po wie -
cie zdo był za ufa nie 43,30 proc. wy -
bor ców. 

Łącz na fre kwen cja w po wie cie wy -
nio sła 48,49 proc.Wy ni ki w po szcze -
gól nych gmi nach: 
� Gie rał to wi ce – fre kwen cja 58,35

proc; Bro ni sław Ko mo row ski 48,21
proc., Ja ro sław Ka czyń ski 51,79 proc. 

� Knu rów – fre kwen cja 53,05 proc.;
Bro ni sław Ko mo row ski 52,26 proc.,
Ja ro sław Ka czyń ski 47,74 proc.

� Pil cho wi ce – fre kwen cja 48,57 proc.;
Bro ni sław Ko mo row ski 56,85 proc.,
Ja ro sław Ka czyń ski 43,15 proc. 

� Py sko wi ce – fre kwen cja 47,07 proc.;
Bro ni sław Ko mo row ski 64,60 proc.,
Ja ro sław Ka czyń ski 35,40 proc.

� Ru dzi niec – fre kwen cja 41,67 proc.;

Bro ni sław Ko mo row ski 62,20 proc.,
Ja ro sław Ka czyń ski 37,80 proc.

� So śni co wi ce – fre kwen cja 45,73
proc.; Bro ni sław Ko mo row ski 66,13
proc., Ja ro sław Ka czyń ski 33,87 proc.

� To szek – fre kwen cja 40,17 proc.;

Bro ni sław Ko mo row ski 60,31 proc.,
Ja ro sław Ka czyń ski – 39,69 proc.

� Wie lo wieś – fre kwen cja 36,22 proc.;
Bro ni sław Ko mo row ski 55,88 proc., Ja -
ro sław Ka czyń ski – 44,12 proc.

(SG)

Uda ny fe styn 
90 dzie ci mi le spę dzi wa ka cje

dzię ki pie nią dzom, ja kie uda ło się
po zy skać na VI Fe sty nie Pa ra fial -
nym, zor ga ni zo wa nym w pierw szą
nie dzie lę lip ca w far skich ogro dach
przy Ko ście le p. w. Św. Cy ry la i Me -
to de go w Knu ro wie. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li wie le
atrak cji dla młod szych i star szych.
Pro pa go wa no tak że zdro wie – Klub
Ho no ro wych Daw ców Krwi im. Flo -
ria na Oga na zbie rał krew (15 osób od -
da ło pra wie 7 li trów), a Sto wa rzy sze -
nie Dia be ty ków umoż li wi ło zmie rze -
nie po zio mu cu kru we krwi. Na sce nie
za pre zen to wa li się: knu row ska mło -
dzież z ze spo łu Mu sic Joy, Or kie stra
Dę ta KWK Knu rów, Ze spół „We so ły
Ma sorz i Przy ja cie le”, Grze gorz Ka -
nia oraz Ja ni na Li be ra. Atrak cja mi
by ły rów nież po ka zy wschod nich
sztuk wal ki, spraw no ści stra ża ków
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
z Knu ro wa,
a tak że
z m a  g a  n i a
ry ce rzy. Fe -
styn pa ra -
fial ny to
tak że pysz -
no ści ku li -
nar ne – kre -
ple od fa ro -
rza i piz za
ks. Se ba -
stia na.

– Jak co
ro ku przy -
g o  t o  w a  l i  -

śmy wie le atrak cji dla ca łej ro dzi ny,
aby wszy scy do brze się ba wi li – po -
wie dział Ma rian Grusz ka, pre zes od -
dzia łu Ak cji Ka to lic kiej. – Uczest ni cy
ku pu jąc lo sy oraz ko rzy sta jąc z ga stro -
no mii wspar li przy go to wa nie pół ko lo -
nii dla dzie ci z tu tej szej pa ra fii. Ze bra -
li śmy na ten cel ok. 10 tys. zło tych.

Lo sy ro ze szły się nie mal bły ska -
wicz nie. Po za tym, że każ dy wy gry -
wał, to do dat ko wo brał udział w lo so -
wa niu głów nych na gród, m.in. ro we ra
ufun do wa ne go przez Mi cha ła Nie -
szpor ka, sta ro stę gli wic kie go oraz te -
le wi zo ra LCD prze ka za ne go przez
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju
Gmin Po wia tu Gli wic kie go „Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat”.

Or ga ni za to rem im pre zy był pa ra -
fial ny od dział Ak cji Ka to lic kiej. We
współ pra cę włączyły się rów nież
Cen trum Kul tu ry w Knu ro wie oraz
Sto wa rzy sze nie „Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat”. 

(SG)

Gmi na Gie rał to wi ce zo sta ła jed -
nym z lau re atów Ślą skich Oska rów.
Na gro da przy zna wa na jest oso bom
i in sty tu cjom, któ re w szcze gól ny
spo sób za pi su ją się w ślą skiej rze -
czy wi sto ści. 

Uro czy sta ga la i wrę cze nie sta tu -
etek Ślą skie go Oska ra 2009 od by ły się

w rek to ra cie Uni wer sy te tu Ślą skie go.
W uro czy sto ści udział wzię li wy bit ni
przed sta wi cie le spo łecz no ści Ślą ska,
któ rzy co dzien nie swą wie dzą, umie -
jęt no ścia mi i pra cą przy czy nia ją się
do two rze nia no we go ob li cza re gio nu.
W tym ro ku na gro dą uho no ro wa no
w su mie 12 osób, in sty tu cji, sa mo rzą -

dów i firm. Prócz Gmi ny Gie rał to wi ce
są to m. in.: Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach, Mia sto Pie ka -
ry Ślą skie, prof. zw. dr hab. n. med.
Krzysz tof So dow ski i ak tor oraz pre -
zen ter Mi ro sław Ne inert.

W uza sad nie niu przy zna nia Ślą -
skie go Oska ra pod kre ślo no wie le osią -
gnięć Gmi ny Gie rał to wi ce, m.in. ni ski
wskaź nik bez ro bo cia, dba łość o służ bę
zdro wia, in we sto wa nie w oświa tę, no -
wo cze sną ba zę spor to wą, roz wój kul -
tu ry. Przy po mnia no, iż Gie rał to wi ce są
li de rem w po zy ski wa niu środ ków ze -
wnętrz nych na in we sty cje i ma ją licz -
ne na gro dy za naj le piej oświe tlo ną
gmi nę, a tak że zna la zły się w zło tej
set ce sa mo rzą du. Po nad to gmi na mo że
się po szczy cić bu do wą no wo cze sne go
par ku biz ne so wo – prze my sło we go,
o po wierzch ni 73 ha, ofe ru jąc do sko -
na łe te re ny in we sty cyj ne przy skrzy -
żo wa niu au to strad A1 i A4. (RG)

Tłu my przy wi ta ły la to na pla ży Je -
zio ra Pław nio wic kie go w Niewieszu
pod czas IV No cy Świę to jań skiej –
Świę cie Ognia i Wo dy. Or ga ni za to rzy
za pew ni li licz ne wy stę py ar ty stycz ne
i mu zycz ne oraz wie le in nych atrak cji
– wy stą pił m.in. ze spół Chrząsz cze,
a tak że te atr ognia ze sztu ką Ro meo
i Ju lia. Na pla ży za pło nę ły dwa

ogrom ne ogni ska, a wie czo rem na wo -
dy je zio ra wszy scy pusz cza li wian ki.
Im pre zę za koń czył po kaz sztucz nych
ogni oraz dys ko te ka. Noc Świę to jań -
ska zo sta ła zor ga ni zo wa na przez
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry Ru dzi niec,
a wsparł ją swym do fi nan so wa niem
Po wiat Gli wic ki.

(RG)

Trzy drze wa po bło go sła wio ne
przez pa pie ża Be ne dyk ta XVI ro sną
w Kry wał dzie. Po sa dzo ne zo sta ły
w przed dzień świę ta pa tro na tam tej -
szej pa ra fii, św. An to nie go
przed Świą ty nią Mat ki Pięk nej Mi -
ło ści.

Są to dwie so sny: ta bor ska i pi ska
oraz świerk isteb niań ski. Drze wa zo -
sta ły po da ro wa ne przez Nad le śnic two
Ru dzi niec oraz Nad le śnic two Ryb nik.
Wszyst kie po bło go sła wił Oj ciec Świę -
ty Be ne dykt XVI w Dniu Mat ki 26
ma ja 2006 r. Uro czy sto ści ich po sa -
dze nia w Kry wał dzie roz po czę ły się
od mszy świę tej od pra wio nej w pierw -
szą rocz ni cę in tro ni za cji fi gu ry Pięk -
nej Ma don ny. Zgro ma dze ni go ście,
a tak że oko licz ni miesz kań cy mo gli
po dzi wiać no wą ka pli cę, do któ rej tra -

fi ła fi gu ra. Od by ło się rów nież Na bo -
żeń stwo do Mat ki Pięk nej Mi ło ści.

Z ło pa ta mi w dło niach sa dze nia
drzew pod ję li się m.in. przed sta wi cie le
nad le śnictw, któ re ufun do wa ły drze wa.
Le śni cy wko pa li w zie mię so snę pi ską.

So snę ta bor ską za sa dzi li gór ni cy,
na to miast świerk isteb niań ski –
przed sta wi cie le sa mo rzą du, wśród
któ rych by ła Ewa Jur czy ga
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Gliwickiego. Po mo cy udzie li li tak że
przed sta wi cie le służ by li tur gicz nej
pa ra fii w Kry wał dzie. (RG)

Zmia na go dzin pra cy ARiMR
Ślą ski Od dział Re gio nal ny Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -

nic twa w Czę sto cho wie in for mu je o zmia nie go dzin pra cy.
Od 1 lip ca zmia nie ule gły go dzi ny pra cy Od dzia łu Re gio nal ne go oraz

wszyst kich biur po wia to wych – w tym też Biu ra Po wia to we go ARiMR w Py -
sko wi cach. Biu ra są czyn ne w go dzi nach od 7.30 do 15.30. 

Po pły nę ły wian ki…

Naj więk szy sym bo licz ny wia nek przy go to wa li go spo da rze im pre zy.
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Star si i młod si do brze się ba wi li m.in. przy pio sen kach Ja ni ny
Li be ry, któ rą wspie rał pro wa dzą cy fe styn Ma rek Ma larz. 
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W chwi lę po po sa dze niu drzew przez le śni ków, gór ni ków, sa mo rzą dow ców i du -
chow nych.
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Pa pie skie drze wa

Wy bra li śmy Pre zy den ta RP

Pod czas gło so wa nia w jed nej z ob wo do wych ko mi sji wy bor czych, zlo ka li zo wa -
nej w Li ceum Ogól no kształ cą cym Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie. 

Gmi na z Oska rem
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Re pre zen ta cja Gmi ny Gie rał to wi ce na uro czy sto ści wrę cze nia Ślą skich Oska -
rów przy swo im sto isku pro mo cyj nym.
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Wie lu z nas za da je so bie py ta nie,
ja ki jest stan śro do wi ska w po wie cie
gli wic kim. Od po wiedź na ten te mat
moż na zna leźć m.in. w in for ma cjach
pu bli ko wa nych przez Wo je wódz ki
In spek to rat Ochro ny Śro do wi ska
w Ka to wi cach.

Do ko nu jąc oce ny sta nu śro do wi -
ska, naj czę ściej bie rze się pod uwa gę
ta kie je go ele men ty jak stan wód, ja -
kość po wie trza oraz go spo dar ka od pa -
da mi. 

STAN NA SZYCH WÓD

Te ren po wia tu gli wic kie go w ca ło -
ści znaj du je się w gra ni cach zlew ni
rze ki Od ry. Dwie naj więk sze na sze
rze ki to Kłod ni ca oraz Bie raw ka – pra -
wie wszyst kie po to ki, po tocz ki i ro wy
pro wa dzą swo je wo dy do jed nej
z nich. Ja kość wód po wierzch nio wych
okre śla ją od 2008 r. no we roz po rzą -
dze nia mi ni stra śro do wi ska. W pew -
nym uogól nie niu mo że my po wie dzieć,
że wy róż nia ją one 5 klas ja ko ści wód:
kla sa I to wo dy o naj wyż szej ja ko ści,
kla sa V – to wo dy o naj niż szej ja ko ści. 

Jed ny mi z naj waż niej szych wskaź -
ni ków cha rak te ry zu ją cych ja kość wo -
dy są ta kie pa ra me try jak: za war tość
fos fo ru ogól ne go i azo tu ogól ne go,
któ re opi su ją wa run ki bio gen ne (ży -
zność wód), za war tość tle nu roz pusz -
czo ne go (im go wię cej, tym le piej)
oraz za war tość chlor ków i siar cza nów,
któ re wska zu ją na za so le nie wo dy. 

Ze wzglę du na za war tość tle nu roz -
pusz czo ne go w wo dzie, wo dy ba da -
nych po wia to wych cie ków miesz czą
się w I kla sie (4 cie ki) i II kla sie (3 cie -
ki) czy sto ści i na prze strze ni lat 2005-
2009 uległy po lep sze niu w więk szo ści
cie ków. Za war tość azo ta nów w wo -
dzie ba da nych po wia to wych cie ków
wska zu je w więk szo ści na II kla sę
czy sto ści i tak że ule ga ona po pra wie.
Za war tość fos fo ra nów wska zu je, że
więk szość ba da nych wód to wo dy po -
za kla so we – przy czym na prze strze ni
lat 2005-2009 ich ja kość uległa po lep -
sze niu. 

W przy pad ku za so le nia moż na za -
ob ser wo wać dość du żą po la ry za cję,
gdyż cie ki al bo są wo da mi po za kla so -
wy mi, al bo też znaj du ją się wśród
wód I kla sy czy sto ści. 

Naj więk sze stę że nia chlor ków
i siar cza nów wy stę pu ją w czę ści po łu -
dnio wej po wia tu gli wic kie go, gdzie
wy stę pu ją zrzu ty wód prze my sło wych
i ko pal nia nych. 

Po za wo da mi pły ną cy mi swo bod -
nie po po wierzch ni te re nu, ist nie ją
jesz cze wo dy pod ziem ne. Są to wo dy
zgro ma dzo ne w zie mi po mię dzy

szcze li na mi i po -
ra mi skał (jak
wo da w gąb ce).
Na te re nie po -
wia tu wy róż nić
moż na kil ka
k o m  p l e k  s ó w
skal nych gro ma -
dzą cych wo dę
o du żym zna cze -
niu dla wszyst -
kich miesz kań -
ców. Two rzą one
tzw. głów ne
zbior ni ki wód
p o d  z i e m  n y c h
(tzw. GZWP).
W pół noc nej
i środ ko wej czę -
ści po wia tu wy -
r ó ż  n i a  m y :
GZWP 330
(Zbior nik Gli wi -
ce) i GZWP 327
(Zbior nik Lu bli -
niec – Mysz -
ków). Gro ma dzą one wo dy w spę ka -
nych ska łach wa pien nych. W cen tral -
nej i za chod niej czę ści po wia tu wy stę -
pu je GZWP 332 (Sub niec ka kę dzie -
rzyń sko -głub czyc ka), gro ma dzą cy
wo dy w piasz czy stych i piasz czy sto -
-ila stych utwo rach trze cio rzę du. Wo dy
pod ziem ne gro ma dzi tak że w pia skach
i żwi rach czwar to rzę du GZWP 331
(do li ny Kłod ni cy). 

Wo dy te ge ne ral nie są do brej ja ko -
ści, co jest ich ce chą sta łą. Wy ją tek
sta no wią tu czę ścio wo za nie czysz czo -
ne wo dy pod ziem ne w do li nie Kłod ni -
cy. Po nad to płyt kie za le ga nie skał wa -
pien nych w gmi nie Wie lo wieś skut ku -
je pod wyż szo ną za war to ścią związ ku
azo tu w wo dach w nich za war tych. 

CO Z OD PA DA MI?

Ko lej nym istot nym za gad nie niem
jest go spo da ro wa nie od pa da mi. Ob -
ser wu jąc ilość wy twa rza nych w po -
wie cie od pa dów ko mu nal nych
na prze strze ni ostat nich lat za uwa ża
się ich sys te ma tycz ny wzrost – we dług
da nych za 2008 r. ich ilość wy nio sła
po nad 28,5 ton. Prak tycz nie wszyst kie
na sze gmi ny za bez pie czy ły moż li wość
od bio ru od pa dów ko mu nal nych
od miesz kań ców. 

Na te re nie po wia tu gli wic kie go
w chwi li obec nej czyn ne są dwa skła do -
wi ska od pa dów ko mu nal nych: w Py -
sko wi cach i w Knu ro wie. Pla no wa -
na lub kon ty nu owa na jest bu do wa in sta -
la cji do prze ro bu i se gre ga cji od pa dów. 

Po za od pa da mi ko mu nal ny mi po -
wsta ją tak że od pa dy prze my sło we. Ich

wiel kość w 2008 r. wy nio sła po -
nad 575 tys. ton. Naj więk szy mi ich
wy twór ca mi są KWK oraz cie płow nie. 

CZYM OD DY CHA MY

Stan ja ko ści po wie trza w po wie cie
gli wic kim oce nio no na pod sta wie da -
nych Wo je wódz kie In spek to ra Ochro -
ny Śro do wi ska w Ka to wi cach, a bra no
przy tym pod uwa gę ta kie pa ra me try
jak: za war tość dwu tlen ku azo tu i py łu
za wie szo ne go. Wiel kość obu wy mie -
nio nych pa ra me trów mie ści się gra ni -
cach nor my, któ ra wy no si 40µg/m3.
Po rów nu jąc da ne z 2007 i 2009 ro ku
na le ży jed nak zwró cić uwa gę na nie -
wiel ki wzrost stę żeń tych sub stan cji,
w szcze gól no ści py łu za wie szo ne go.

Stan ja ko ści po wie trza po wi nien
być sta le mo ni to ro wa ny. Z pew no ścią
uła twia to uru cho mie nie w 2009 r.
na te re nie Miej skiej Szko ły Pod sta wo -
wej nr 7 w Knu ro wie sta no wi ska po -
mia ro we go. 

�

Na za koń cze nie stwier dzić na le -
ży, że stan śro do wi ska po wia tu gli -
wic kie go, choć po zo sta wia jesz cze
wie le do ży cze nia, nie jest naj gor szy.
W naj bliż szym cza sie sku pić mu si -
my się na wal ce z ta ki mi pro ble ma mi
jak: ni ska emi sja spo wo do wa na spa -
la niem sła bej ja ko ści wę gla i śmie ci
w pa le ni skach do mo wych oraz upo -
rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -
-ście ko wej na te re nach zur ba ni zo wa -
nych. 

ELŻ BIE TA WYMYSŁO
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Ostat nia po wódź po ka za ła, jak
nisz czy ciel ską moc mo że mieć na tu -
ra. Oka za ło się przy tym, że za gra -
ża ją nam nie tyl ko ule wy i wez bra -
nia wód, ale i zja wi ska zwią za ne
z osu wa niem się zie mi. Wy da wać by
się mo gło, że osu wi ska są wy łącz nie
pro blem te re nów gór skich. Nie ste ty
tak nie jest, a zja wi ska te – choć
w mniej szej ska li – po ja wić się mo gą
w róż nych czę ściach na sze go kra ju,
w tym na te re nie po wia tu gli wic kie -
go. 

Dla cze go po wsta ją osu wi ska?
Przede wszyst kim są efek tem rzeź by
te re nu – ist nie nia głę bo kich do lin
i stro mych sto ków. Waż na jest bu do wa
geo lo gicz na, czy li to, ja kie ska ły –
i jak uło żo ne – bu du ją wierzch nie war -
stwy zie mi. Wresz cie istot nym ele -
men tem jest spo sób użyt ko wa nia te re -
nu. Nie od po wie dzial na za bu do wa te -
re nów po ło żo nych na stro mych zbo -
czach, na skra ju do li nek rzecz nych
czy wą wo zów mo że spo wo do wać po -
wsta nie ta kich zja wisk. W po wie cie
gli wic kim w ce lu obiek tyw nej oce ny
ska li za gro żeń zwią za nych ze zja wi -
ska mi osu wa nia się mas zie mi sko rzy -
sta no z po mo cy fa chow ców. 

W li sto pa dzie 2008 r. na zle ce nie
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go zo sta ło
wy ko na ne opra co wa nie (w for mie ma -
po wej i tek sto wej) pod na zwą „Stwo -
rze nie re je stru te re nów za gro żo nych
osu wa niem się mas zie mi na te re nie
po wia tu gli wic kie go”. Je go au to rem

jest Pań stwo wy In sty tut Geo lo gicz ny
Od dział Gór no ślą ski im. St. Dok to ro -
wi cza -Hreb nic kie go w So snow cu.
W opra co wa niu za war to ana li zę wy -
stę po wa nia za gro żeń osu wa nia się
mas zie mi oraz przed sta wio no za sięg
wy stę po wa nia te re nów
o pod wyż szo nym ry zy ku
po ja wie nia się ta kich zja -
wisk. 

Łącz nie pod da no ana li -
zie 107 ob sza rów o łącz nej
po wierzch ni 67,64 ha.
Wszyst kie z wy mie nio -
nych miejsc ze wzglę du

na ukształ to wa nie te re nu i bu do wę
geo lo gicz ną zo sta ły za li czo ne wstęp -
nie ja ko „po dej rza ne”. Co nie któ rych
z nas mo że za sko czyć, po do ko na niu
do kład niej szej ana li zy wska za no aż 14
miejsc o łącz nej po wierzch ni 13,61 ha,
któ re wska za no ja ko „te re ny po ten -
cjal nie za gro żo ne roz wo jem ru chów
ma so wych”. Są to ob sza ry, na któ rych
co praw da nie wy stę pu ją zja wi ska
osu wa nia się mas zie mi, ale gwał tow -
ne zmia ny za go spo da ro wa nia –
na przy kład nie wła ści wa za bu do wa,

czy po zba wie nie ich sza ty ro ślin nej –
mo gą skut ko wać po wsta niem osu -
wisk. Dla uspo ko je nia wy ja śnić trze -
ba, że na szczę ście w więk szo ści nie
wy stę pu ją one na te re nach sil nie zur -
ba ni zo wa nych. Zo sta ły one zi den ty fi -
ko wa ne w gmi nie i mie ście To szek.
Jest to 7 ob sza rów w miej sco wo ściach
To szek, Ko tu lin, Li go ta To szec ka
i Che chło. Stwier dzo no tak że ich wy -
stę po wa nie w gmi nie Ru dzi niec – są
to 4 ob sza ry w miej sco wo ściach Wi -
dów, Che chło i Po ni szo wi ce. Z ko lei
na te re nie gmi ny So śni co wi ce zi den -
ty fi ko wa no 3 ta kie ob sza ry w miej sco -
wo ściach Ra cho wi ce i Sie ra ko wi ce.

Opra co wa nie to jest na bie żą co wy -
ko rzy sty wa ne. In for ma cja o do ko na -
nej oce nie za gro żeń ru cha mi ma so wy -
mi prze ka za na zo sta ła gmi nom po wia -
tu gli wic kie go, jest im też udo stęp nio -
na dla spo rzą dza nia opra co wań o cha -
rak te rze pla ni stycz nym. Urzęd ni cy
sta ro stwa wy ko rzy stu ją zdo by te in for -

ma cje przy wy da wa niu uzgod nień
miej sco wych pla nów za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go i de cy zji o wa run -
kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia
te re nu.

MA RIUSZ DY KA

OSU WI SKA 
nie tyl ko w gó rach

KOLUMNA DOFINANSOWANA PRZEZ

Pod czas ostat niej po wo dzi osu wi ska po wsta ły przy au to stra dzie A4. 
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Sta no wi sko po mia ro we w Knu ro wie na bie żą co mo ni to ru je
ja kość po wie trza na naszym terenie. 

JA KIE MA MY ŚRO DO WI SKO?
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Szpi tal w Knu ro wie od 1 stycz nia
br. dzia ła w zmie nio nych struk tu -
rach – wy dzie lo ny zo stał z knu row -
skie go Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej i prze -
kształ co ny w spół kę z o. o. Oka zu je
się, że do brze ra dzi so bie w no wej
rze czy wi sto ści. 

– Zgod nie z uchwa łą nr
XXXIII/230/2009 Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go z 26 mar ca 2009 r. od
1 stycz nia br. spół ka pro wa dzi dzia łal -
ność udzie la jąc świad czeń zdro wot -
nych zgodnych co do za kre su świad -
czeń zdro wot nych prze ję tych ce sją
z SPZOZ -u – wy ja śnia pre zes spół ki
Szpi tal w Knu ro wie Mi chał Ek kert.

Za rząd spół ki za pro po no wał pra -
cow ni kom pod ję cie pra cy w myśl ar ty -
ku łu 23’1 Ko dek su Pra cy, tak aby za -
cho wa li wszyst kie upraw nie nia po sia -
da ne w po przed nim za kła dzie pra cy.
Usta lo no rów nież, że obo wią zu ją cy
w SPZOZ -ie re gu la min wy na gra dza -
nia obo wią zu je tak że w spół ce. – Do -
ko na li śmy wszyst kich nie zbęd nych
for mal no ści, zak tu ali zo wa no re gu la -
min or ga ni za cyj ny, po rząd ko wy.
W okre sie od 1 stycz nia do 30 czerw -
ca Ra da Nad zor cza od by ła 5 po sie -

dzeń, po dej mu jąc sze reg uchwał oraz
opi nii. Na bie żą co jest mo ni to ro wa na
sy tu acja fi nan so wa spół ki. Na dzień
30 czerw ca nie po sia da ona ja kich kol -
wiek zo bo wią zań wy ma gal nych – in -
for mu je Mi chał Ek kert. 

Na wal nym zgro ma dze niu pod ję to
de cy zję o po sze rze niu za kre su dzia łal -
no ści szpi ta la – cho dzi za rów no o uru -
cho mie nie w naj bliż szych mie sią cach
wie lu po rad ni spe cja li stycz nych i in -
nych usług zdro wot nych w za kre sie
lecz nic twa otwar te go, jak rów nież
o otwar cie naj no wo cze śniej szej Pra -
cow ni Re zo nan su Ma gne tycz ne go
na te re nie wo je wódz twa ślą skie go
oraz Za kła du Opie kuń czo  - Lecz ni cze -

go. W związ ku z tym za ku pio no pro -
jekt bu dow la ny, prze pro wa dzo no po -
stę po wa nie prze tar go we i wy ło nio no
na ko rzyst nych wa run kach fi nan so -
wych ge ne ral ne go wy ko naw cę
na ZOL przy ul. Dwor co wej 1. 

– Obec nie trwa ją in ten syw ne pra ce
bu dow la ne, to też w naj bliż szych mie -
sią cach pla nu je my uro czy ste otwar cie
ZOL na 50 łó żek – za kon trak to wa ne go
w Ślą skim Od dzia le Wo je wódz kim
Na ro do we go Fun du szu Zdro wia,
gdzie otrzy ma li śmy pro me sę kon trak -

tu – in for mu je pre zes. – Za koń czo no
już tak że pra ce pro jek to we nad zmia ną
prze zna cze nia bu dyn ku kuch ni
na dzia łal ność me dycz ną. Zło żo ne są
do ku men ty na po zwo le nie na bu do wę
i w lip cu roz po czy na my wy ło nie nie
wy ko naw cy. Pla no wa ne za koń cze nie
tej in we sty cji to je sień br. 

Rów no cze śnie trwa ją pra ce ada pta -
cyj ne po miesz czeń przy szłej Pra cow ni
Re zo nan su Ma gne tycz ne go. – Ofi cjal -
ne jej otwar cie pla nu je my na wrze sień
te go ro ku – wy ja śnia Mi chał Ek kert.

Dzia ła już na to miast uru cho mio ne
w czerw cu Cen trum Zdro wia Ko bie ty
GEN, gdzie moż na wy ko nać spe cja li -
stycz ne ba da nia pre na tal ne i ge ne tycz -
ne. Funk cjo nu je rów nież no wo otwar -
ty od dział chi rur gicz ny, któ ry przyj -
mu je pa cjen tów za rów no w ra mach
umo wy z ŚOW NFZ, jak rów nież od -
płat nie. 

Dzia ła ją cy od płat nie Od dział dla
Prze wle kle Cho rych obec nie ma peł ne
ob ło że nie i ko lej kę ocze ku ją cych. 

– Od lip ca ru sza zma so wa na kam -
pa nia in for ma cyj no -re kla mo wa w po -
sta ci wie lu ka ta lo gów, ulo tek, fol de -
rów i in for ma cji w pra sie, po świę co na
roz sze rze niu na szej dzia łal no ści – mó -
wi pre zes. – Na to miast je sie nią zo sta -
nie uru cho mio ny sys tem lo jal no ścio -
wy w po sta ci kart ma gne tycz nych,
ofe ru ją cy wie le pro mo cji dla pa cjen -
tów z te re nu ca łe go wo je wódz twa ślą -
skie go. 

W związ ku z in we sty cja mi szpi tal
w naj bliż szych mie sią cach pla nu je
utwo rzyć oko ło 25 no wych sta no wisk
pra cy. Do dat ko we przy cho dy spół ka
chce prze zna czyć na za kup ko lej nych
pro jek tów bu dow la nych i roz po czę cie
in we sty cji w ce lu re ali za cji pro gra mu
do sto so waw cze go. 

– Świad cze nia zdro wot ne są udzie -
la ne bez za kłó ceń i bez ogra ni czeń,
zgod nie z cy to wa ną wy żej uchwa łą
Ra dy Po wia tu i ce sją z ŚOW NFZ –
koń czy Mi chał Ek kert. 

(Opr. RG)

Wie le suk ce sów od nie śli miesz -
kań cy Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej
na Tur nie ju Pił ki Noż nej SE NI Cup
w Czar nej ko ło Dę bi cy.

Tur niej roz gry wa ny był w ra mach
Mię dzy na ro do wej Li gi Pił ki Noż nej
Osób Nie peł no spraw nych SE NI Cup.
Jest to spor to we przed się wzię cie, ma -
ją ce na ce lu po pu la ry za cję pił ki noż nej
wśród osób nie peł no spraw nych in te -
lek tu al nie, dla któ rych ak tyw ność fi -
zycz na jest waż nym ele men tem re ha -
bi li ta cji. Po grach ob ser wo wa nych
dru ży na „Za mecz ku” do sta ła się

do naj lep szej gru py i po trzech dniach
za cię tej wal ki zdo by ła III miej sce
w gru pie A. – Mie li śmy rów nież za za -
da nie przy go to wa nie czę ści ar ty stycz -
nej i na wie czor ku ta necz nym za pre -
zen to wa li śmy pio sen ki. Za wy stę py
otrzy ma li śmy pu char i grom kie bra wa.
Wy jazd był bar dzo uda ny. Po zna li śmy
du żo cie ka wych lu dzi, mo gli śmy ba -
wić się przy ogni sku i wspól nie prze -
ży wać po zy tyw ne emo cje na bo isku –
mó wią uczest ni cy Tur nie ju. (RG)

W koń cu 2008 r. nasz po wiat za -
miesz ki wa ły 114 033 oso by: 51,6
proc. sta no wi ły ko bie ty, a 48,4 proc.
męż czyź ni. 44,2 proc. to miesz kań cy
wsi, a 55,8 proc. – miast.

Przy rost na tu ral ny, po raz pierw szy
od kil ku lat, był do dat ni.

Do naj bar dziej po wszech nych
przy czyn zgo nu za li cza się cho ro by
ukła du krą że nia, no wo two ry, ura zy
i za tru cia oraz cho ro by ukła du od de -
cho we go i po kar mo we go.

Z ko lei licz ba ho spi ta li zo wa nych
miesz kań ców utrzy ma ła się na po dob -
nym po zio mie co w ostat nich la tach
i wy nio sła oko ło 22 tys. Struk tu ra ho -
spi ta li za cji od kil ku lat nie ule ga zmia -
nom: naj częst szy po wód po by tu
w szpi ta lu sta no wi ły cho ro by ukła du
krą że nia, tra wien ne go, mo czo wo -
-płcio we go oraz no wo two ry.

Wskaź ni ki za cho ro wań i zgo nów
na cho ro by za kaź ne na prze strze ni
ostat nich lat wy ka zu ją ten den cję spad -
ko wą. Naj częst sze z nich to bie gun ki
u dzie ci do 2 lat, ospa wietrz na, za pa -
le nie opon mó zgo wych i mó zgu.
Na zmniej sze nie licz by za cho ro wań
i zgo nów na cho ro by za kaź ne nie wąt -
pli wy wpływ ma upo wszech nie nie
szcze pień ochron nych.

Licz ba cho rób za wo do wych nie
wy ka zu je ten den cji wzro sto wych.
Struk tu ra cho rób za wo do wych no to -
wa nych w po wie cie jest nie zmien na
od kil ku lat. Do mi nu je py li ca płuc, ze -
spół wi bra cyj ny i uszko dze nia słu chu.

Na 10 tys. miesz kań ców w wie -
ku 19 lat i wię cej przy pa da ło po nad
2 tys. osób, u któ rych stwier dzo no
scho rze nia wy ma ga ją ce sta łej opie ki
me dycz nej (w 2007 ro ku by ło to
2,2 tys. osób). Licz ba ta by ła w po wie -
cie niż sza, niż w wo je wódz twie ślą -
skim, gdzie wy no si ła po nad 3 tys.
osób. W sto sun ku do 2007 r. wzro sły
wskaź ni ki za cho ro wal no ści na nie któ -
re cho ro by, jak np. ob wo do we go ukła -
du ner wo we go czy nie do krwi stość.

W 2008 r. pra wie 3 ty sią ce dzie ci
i mło dzie ży w wie ku 0-18 lat – spo -
śród każ dych 10 tys. za miesz ku ją cych
po wiat gli wic ki – wy ma ga ło sta łej
opie ki me dycz nej. Naj częst sze po wo -
dy to znie kształ ce nia krę go słu pa, wa -
dy i cho ro by na rzą du wzro ku, aler gie
oraz oty łość.

Od kil ku lat w na szym po wie cie
no tu je się więk szą niż w wo je wódz -
twie ślą skim licz bę pa cjen tów po rad ni
zdro wia psy chicz ne go. W 2008 r. by ło
to 4 056 miesz kań ców, czy li 3557,9
na 100 tys. lud no ści.

Wskaź nik za cho ro wań na no wo -
two ry zło śli we wy no sił 356,6/100 tys.
lud no ści i był wyż szy niż w kra ju
(330,5/100 tys.). Naj częst sze umiej -
sco wie nia no wo two rów u miesz ka nek
po wia tu to su tek, trzon ma ci cy i je li to
gru be. Męż czyź ni cho ro wa li naj czę -
ściej na no wo two ry oskrze li i płuc,

gru czo łu kro ko we go, a tak że je li ta
gru be go. Współ czyn nik zgo nów z po -
wo du cho rób no wo two ro wych w po -
wie cie gli wic kim w la tach 2000 –
2006 wzra stał od 196 do 272,8/100
tys. miesz kań ców. W wo je wódz twie
śl. w tym sa mym okre sie wzrósł
od 225,2 do 264,9. Po rów na nie współ -
czyn ni ka za cho ro wań i zgo nów
na cho ro by no wo two ro we w ro -
ku 2006 w na szym po wie cie i w in -
nych po wia tach wo je wódz twa po zwa -
la na stwier dze nie, iż ma my je den
z naj wyż szych współ czyn ni ków za -
cho ro wań za rów no ko biet, jak i męż -
czyzn. Wyż sze współ czyn ni ki od no to -
wa no je dy nie w po wie cie bę dziń skim.
Pod wzglę dem współ czyn ni ka zgo -
nów zaj mu je my trze cie od koń ca miej -
sce w od nie sie niu do obu płci.

W gru pie wie ko wej do lat 16 wy -
da no ogó łem 189 orze czeń o nie peł no -
spraw no ści, głów nie z po wo du cho rób
ukła dów krą że nio we go i od de cho we -
go, upo śle dze nia na rzą dów ru chu,
scho rzeń neu ro lo gicz nych i psy chicz -
nych. Miesz kań com po wia tu po wy -
żej 16 ro ku ży cia wy da no 920 orze -
czeń o stop niu nie peł no spraw no ści.
Do głów nych przy czyn wy da nia orze -
czeń o znacz nym stop niu nie peł no -
spraw no ści za li czyć moż na upo śle -
dze nia na rzą dów ru chu, cho ro by ukła -
du od de cho we go i krą że nio we go oraz
cho ro by psy chicz ne. Orze cze nia
o stop niu umiar ko wa nym nie peł no -
spraw no ści wy da ne by ły z po wo du
cho rób ukła du od de cho we go i krą że -
nia, upo śle dze nia na rzą dów ru chu,
cho rób psy chicz nych.

Z ko lei orze cze nia o lek kim stop -
niu nie peł no spraw no ści wy da wa ne
by ły z po wo du upo śle dze nia na rzą -
dów ru chu, cho rób ukła du od de cho -
we go i krą że nio we go, za bu rzeń gło su,
mo wy i cho rób słu chu. Naj wię cej
orze czeń wy da no oso bom w wie ku 41
– 60 lat, a naj mniej oso bom w wie -
ku 16 – 25 lat. Więk szość osób, któ -
rym wy da no orze cze nie o stop niu nie -
peł no spraw no ści sta no wi ły ko bie ty –
54,1proc., a tak że oso by z wy kształ ce -
niem pod sta wo wym – 37,9 proc.

Do stęp ne in for ma cje sta ty stycz -
ne oraz pro gno zy de mo gra ficz ne po -
zwa la ją na sfor mu ło wa nie na stę pu -
ją cych wnio sków, do ty czą cych dzia -
łań na rzecz po pra wy sta nu zdro wia
miesz kań ców po wia tu. Na le ży pod -
jąć dzia ła nia zmie rza ją ce do li kwi -
da cji lub ogra ni cze nia czyn ni ków
sprzy ja ją cych po wsta wa niu cho rób
ukła du krą że nia, cho rób no wo two -
ro wych, ura zów i za truć ja ko naj -
częst szych przy czyn zgo nów. Po -
nad to na le ży kształ to wać po zy tyw -
ne wzor ce za cho wań proz dro wot -
nych w wy bra nych po pu la cjach, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem dzie -
ci i mło dzie ży.

(Oprac. SG)

Szla chet ne zdro wie…
Wy dział Zdro wia i Po mo cy Spo łecz nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
każ de go ro ku przy go to wu je opra co wa nie na te mat sta nu zdro wia miesz kań -
ców na sze go po wia tu. Za wie ra ono in for ma cje do ty czą ce de mo gra fii oraz
róż ne go ro dza ju cho rób. Po ni żej przed sta wia my kil ka naj waż niej szych da -
nych, ob ra zu ją cych ilu nas jest i ja kim cie szy my się zdro wiem.

Wró ci li z na gro da mi

Pod czas Turnieju nie tyl ko gra no
w pił kę noż ną, ale roz gry wa ne też by -
ły in ne kon ku ren cje.
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Mi chał Ek kert pod czas otwar cia Kli ni ki Chi rur gii Ma ło in wa zyj nej i Prok to lo -
gii w mar cu br. pre zen to wał pro jek ty Ze spo łu Po rad ni Wie lo spe cja li stycz nych
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Jak ra dzi so bie szpi tal w Knu ro wie w zmie nio nych struk tu rach?

Pół rocz ne pod su mo wa nie 
wy pa da na plus
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Mi chał Skwie raw ski ma 13 lat.
Miesz ka w Pil cho wi cach. Od uro -
dze nia cho ru je na dys tro fię mię śnio -
wą ty pu Du chen ne’a.

Jest to ge ne tycz na, naj częst sza po -
stać tej cho ro by, któ ra do ty ka głów nie
chłop ców. Ob ja wia się w pierw szych
la tach ży cia po przez upo śle dze nie ru -
chów, trud no ści w cho dze niu,
w szcze gól no ści pod czas wcho dze nia
po scho dach oraz wsta wa nia z po zy cji
sie dzą cej. Z bie giem cza su po ja wia ją
się za ni ki mię śnio we. Nie ma le ku
na tę cho ro bę. Je dy ną po mo cą, ja kiej
moż na udzie lić, to utrzy ma nie oso by
w do brej kon dy cji po przez ła god ne
ćwi cze nia uspraw nia ją ce.

Mi chał naj bar dziej po trze bu je te raz
wó zek elek trycz ny. Z te go któ ry ma,
po pro stu już wy rósł. Cel ten wspar ły
lo kal ne or ga ni za cje i in sty tu cje: soł -

tys, Ra da So łec ka, Sto wa rzy sze nie
Po mo cy Cho rym na Dys tro phie Mu -
scu lo rum (któ re opie ku je się Mi cha -
łem), Ze spół Szkół w Pil cho wi cach
oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Pil -
cho wi cach. Z oka zji Dnia Dziec ka
przy go to wa ły one „Fe styn Ro dzin ny”,
pod czas któ re go od by ła się zbiór ka
cha ry ta tyw na. Ze bra no wów czas pra -
wie 4 tys. zł. Jed nak jest to za ma ła su -
ma, aby ku pić wó zek. Je go koszt
to 8,6 tys. zł. Bra ku je więc 4,6 tys. zł.
Je że li ktoś z Czy tel ni ków chciał by
rów nież wspo móc Mi cha ła, mo że to
zro bić prze ka zu jąc pie nią dze na kon to
Sto wa rzy sze nia Po mo cy Cho rym
na Dys tro phie Mu scu lo rum (Bank
Spół dziel czy Świer kla niec, nu mer
konta: 83 8467 0001 0000 3522 2000
0001 z do pi skiem „Mi chał Skwie raw -
ski”). (SG)

Moż na sko rzy stać z dar mo wych
ba dań mam mo gra ficz nych oraz ko -
lo no sko po wych.

Ak cję bez płat nych ba dań mam mo -
gra ficz nych w na szym po wie cie

or ga ni zu je Cen trum On ko lo gii -In sty -
tu tu im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie Od -
dział w Gli wi cach. Mo gą z nich sko -
rzy stać ko bie ty w wie ku mię dzy 50
a 69 ro kiem ży cia – gdy od ostat nie go
ba da nia fi nan so wa ne go przez Na ro do -
wy Fun dusz Zdro wia upły nę ły peł ne
dwa la ta lub rok, je śli ktoś z naj bliż szej
ro dzi ny pa cjent ki za cho ro wał na ra ka
pier si. Tra sa mam mo bu su obej mie Py -
sko wi ce, Wie lo wieś, To szek, Ru dzi -
niec, So śni co wi ce i Żer ni cę. 
Miej sca i ter mi ny po sto ju mam mo bu su: 
� Py sko wi ce – Urząd Mia sta (ul.

Strzel ców By tom skich 3), w dni-
ach 22-23 oraz 26-30 lip ca, od pon.
do pt. w godz. 9.00 do 16.00 

� Wie lo wieś – Gim na zjum (ul. Zam ko -
wa 24), od 2 do 4 sierp nia, w pon.
i wt. od godz. 9.00 do 14.00, w śro dę
w godz. 12.00-17.00 

� To szek – fir ma Re mon dis Aqua (ul.
Gór no ślą ska 2), 5, 6 i 9 sierp nia,
w czw. w godz. 12.00-17.00, a w pon.
i pt. od godz. 9.00 do 14.00 

� Ru dzi niec – Urząd Gmi ny (ul. Gli-
wic ka 26), 10-12 sierp nia, we wt.
i czw. od godz. 9.00 do 14.00, a w śr.
od godz. 12.00 do 17.00 

� So śni co wi ce – Ośro dek Zdro wia (ul.
Gli wic ka 28), 13, 16 i 17 sierp nia,
w pt. w godz. 12.00-17.00, w pon.
i wt. w godz. 9.00 do 14.00

� Żer ni ca – przy Pa ra fii św. Mi cha ła
Anio ła (ul. Le opol da Mi ki 3), 18-20
sierp nia, w godz. od 12.00 do 17.00
(śro da) oraz od 9.00 do 14.00 (czwar -
tek, pią tek).

Na mam mo gra fię do mam mo bu su
or ga ni za to rzy za pra sza ją wszyst kie ko -
bie ty bez wzglę du na miej sce za miesz -
ka nia. Wy ma ga ny mi do ku men ta mi są:
do wód toż sa mo ści z nu me rem PE SEL,
kar ta chi po wa oraz zdję cie z po przed niej
mam mo gra fii (je że li by ła wcze śniej wy -
ko na na). Nie po trzeb ne jest skie ro wa nie
od le ka rza ani za pro sze nie z NFZ.
Z udzia łu w pro gra mie wy klu czo ne są
pa cjent ki le czo ne w Po rad niach Cho rób
Pier si oraz pa cjent ki le czo ne z po wo du
roz po zna ne go ra ka pier si. 

Na to miast bez płat ną ko lo no sko pię
moż na wy ko nać w ra mach Pro -

gra mu ba dań dla wcze sne go wy kry wa -
nia ra ka je li ta gru be go. Dla miesz kań -
ców po wia tu gli wic kie go pro wa dzi go
Pra cow nia En do sko po wa Spół ki VI -
TO -MED Sp. z o.o. w Gli wi cach (ul.
Ra dio wa 2). Pro gram za pew nia wy ko -
na nie ko lo no sko pii przez wy spe cja li -
zo wa ny per so nel, ba da nia hi sto pa to lo -
gicz ne oraz środ ki przy go to wu ją ce
do ba da nia. Do ba dań kwa li fi ku ją się
oso by w wie ku od 50-65 lat oraz pa -
cjen ci ob cią że ni wy wia dem ro dzin -
nym (rak je li ta gru be go lub od byt ni cy
u bli skich krew nych od 40-65 ro ku ży -
cia). Or ga ni za to rzy pro szą o zgła sza nie
się pod nr te le fo nu (32) 302-98-42 lub
oso bi ście do Pra cow ni En do sko po wej
w godz. od 11.00 do 14.30. (RG)

Po zna li 
przy ja ciół

W Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
w Gie rał to wi cach pod su mo wa no
pro jekt „Po zna ję Przy ja ciół – ak ty -
wi za cja i in te gra cja spo łecz na osób
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al -
ną w gmi nie Gie rał to wi ce”.

– Je go ce lem jest za po bie ga nie
mar gi na li za cji i wy klu cze niu spo -
łecz ne mu osób z nie peł no spraw no -
ścią in te lek tu al ną w lo kal nym śro do -
wi sku oraz wie lo spe cja li stycz ne
wspar cie dla nich oraz ich ro dzin
i opie ku nów – wy ja śnia Ewa Du -
dziń ska, ko or dy na tor pro jek tu. – Od -
by wa ły się warsz ta ty uspo łecz nia ją -
co -usamodzielniające dla tych osób
oraz warsz ta ty roz wo ju oso bi ste go
dla ich ro dzin i opie ku nów. 

Pro jekt był re ali zo wa ny od stycz -
nia do czerw ca br. Wspar ciem zo sta ło
ob ję tych 18 osób, w tym 6 osób z nie -
peł no spraw no ścią in te lek tu al ną, dla
któ rych zor ga ni zo wa no 18 warsz ta -
tów m.in. za ję cia pla stycz ne, rę ko -
dziel ni cze, tech nicz no -mo de lar skie
oraz tre ning hi gie nicz ny, ku li nar ny
i umie jęt no ści prak tycz nych. Dla
człon ków ich ro dzin zor ga ni zo wa no
m.in. warsz ta ty re lak sa cyj ne, ra dze -
nia so bie z wła sny mi emo cja mi i ko -
mu ni ka cji in ter per so nal nej. Pro jekt
re ali zo wa ło Sto wa rzy sze nie Ro dzin
i Przy ja ciół Osób z Nie peł no spraw -
no ścią In te lek tu al ną z Knu ro wa. Był
on współ fi nan so wa ny ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go. (SG)

Mi chał po trze bu je no wy wó zek 

Bez płat ne ba da nia 

Przed sta wia my hi sto rię oso by,
któ ra po mi mo po waż ne go ura zu
krę go słu pa, od na la zła mo ty wa cję
do ży cia i pra cy. An drzej Fer fec ki to
nie peł no spraw ny przed się bior ca,
któ ry jest współ wła ści cie lem fir my
trans por to wej. Jej sie dzi ba mie ści
się w Przy szo wi cach.

Przy go da An drze ja z trans por tem
roz po czę ła się w 1999 ro ku. Wów czas
ukoń czył tech ni kum bu dow la ne
i chciał zo stać bu dow lań cem. Jed nak
je go pa sją od za wsze by ły sa mo cho dy
cię ża ro we, przy na pra wia niu któ rych
nie jed no krot nie spę dzał wie le go dzin.
Wspo mi na, że pierw szy sa mo chód
mar ki Ka maz na był dzię ki wspar ciu
ro dzi ców i star sze go bra ta. W 2004 r.
miał już pięć ta kich, a po za tym czte ro -
osio we go ma za, a tak że cią gnik sio dło -
wy man.

Ten rok był prze ło mo wy w je go ży -
ciu. An drzej uległ wy pad ko wi, w któ -
rym od niósł wie le ob ra żeń, w tym naj -
po waż niej sze – uraz krę go słu pa. Po la -
tach wspo mi na, że był to dla nie go
trud ny czas.

– Chcia łem za mknąć pro wa dzo ną
do tych czas dzia łal ność go spo dar czą,
nie wie rzy łem, że bę dę w sta nie zaj -
mo wać się na dal trans por tem. Mia łem
mnó stwo obaw, że sam już nie je stem

w sta nie się po ru szać, a co do pie ro na -
pra wić sprzęt, że nie na da ję się na od -
po wied nie go wspól ni ka.

Po sta no wił wów czas skoń czyć
z trans por tem, dla te go za czął wy prze -
da wać sa mo cho dy. Jed nak re ha bi li ta -
cja, dzię ki wła snej de ter mi na cji, a tak -
że cięż kiej pra cy fi zjo te ra peu tów, da ła
efek ty. Po pa ru mie sią cach tu łacz ki
po róż nych ośrod kach, kie dy już wró -
cił do do mu na do -
bre, spo strzegł, że
nie da się nor mal nie
funk cjo no wać nie
pra cu jąc.

– Pra ca jest
wspa nia łą for mą re -
ha bi li ta cji, kon tak ty
z ludź mi są ko -
niecz ne, a bez czyn -
ne sie dze nie w do -
mu pro wa dzi ło
do ob ni że nia po -
czu cia wła snej war -
to ści, pod kre śla ło
bez sil ność sy tu acji,
w ja kiej się zna la -
złem. Ock ną łem
się, że sko ro nie
mo gę cho dzić, wca le nie zna czy, że nie
mo gę ro bić cze goś in ne go. Po sta no wi -
li śmy ra zem z Da wi dem otwo rzyć

spół kę i wy ko rzy stać
wcze śniej po zy ska ną wie -
dzę i kon tak ty.

Plan wszedł w ży cie.
Eks pre so wa Ko mu ni ka -
c j a  Dro  go  wa Sp .  z o .
o.(w skró cie EKD Sp. z o.
o.), bo tak na zwa li fir mę,
za czę ła się dy na micz nie
roz wi jać.

– W 2007 ro ku na by li śmy pierw -
sze go no we go mer ce de sa, póź niej na -
stęp ne. EKD uczest ni czy ła w wy ko na -

niu du żych in -
we sty cji, m.in.
przy roz bu do-
wie fa bry ki Opla,
bu do wie au to -
stra dy A1 (od ci -
nek i wę zeł So -
śni ca -Bełk) oraz
wę zła So śni ca.

– W cza sie
po wo dzi, gdy
za la ło Przy szo -

wi ce, pra co wa li śmy 24 go dzi ny na do -
bę przy wy ko ny wa niu wa łów wzdłuż
Kłod ni cy – do da je Da wid.

Obec nie fir ma bie rze udział
przy bu do wie ko lej nych od cin ków au -
to stra dy A1 od wę zła So śni ca aż do Py -
rzo wic, pra cu je dla Kom pa ni Wę glo -
wej S. A., rów nież na od cin ku au to stra -
dy A2 nie da le ko Świec ka, a tak że
na dro dze kra jo wej nr 7 w El blą gu.

– Za trud nia my kil ka dzie siąt osób.
Roz wi ja my się i pla nu je my ko lej ne in -
we sty cje – mó wi An drzej. – Wy pa dek
był dla mnie trau ma tycz nym prze ży -
ciem, ale i wy zwa niem. Przede mną
co dzien na wal ka z wła sny mi nie do -
sko na ło ścia mi, a za ra zem sa tys fak cja
z cią głej wy gra nej. (SG)

Pra ca jak re ha bi li ta cja

An drzej Fer fec ki i je go wspól nik Da wid Fer fec ki oraz żo na
An drze ja Mar ta, któ ra wspie ra mę ża pry wat nie i za wo do wo. 

Wspól ni cy z du mą pre zen tu ją sa mo cho dy swo jej fir my.
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Przy ob słu dze zwie rząt go spo dar -
skich do cho dzi do wie lu wy pad ków.
Więk szo ści moż na za po biec, zna jąc
za sa dy bez piecz nej ob słu gi oraz sto -
su jąc do bre wa run ki ho dow li i umie -
jęt ne po dej ście do zwie rzę cia. 

Pod czas co dzien nej pra cy na le ży
być go to wym na na głe i nie spo dzie wa -
ne za cho wa nie zwie rząt. Mo gą ude -
rzyć, ugryźć lub przy gnieść rol ni ka.
Wy pad ki za zwy czaj po wsta ją pod czas
co dzien nej ob słu gi zwie rząt: przy go to -
wa niu i za da wa niu pa szy, kon tro lo wa -
niu do stę pu do po ideł, przy udo ju,
czysz cze niu sta no wisk i usu wa niu
obor ni ka, wy ko ny wa niu prac trans por -
to wych i za bie gów zoo hi gie nicz nych.
Sprzy ja im fakt, że rol nik co dzien nie
wy ko nu je te sa me czyn no ści, po pa da

w ru ty nę i nie do strze ga za gro żeń,
a czę sto jest zmę czo ny. 

Naj częst szy mi oko licz no ścia mi
i przy czy na mi wy pad ków są: zły stan
po miesz czeń in wen tar skich (cia sno ta,
nie pra wi dło we usy tu owa nie żło bów
i ko ryt); wy pas na uwię zi; nie li cze nie
się z moż li wą agre sją zwie rząt; nie ty -
po we za cho wa nie się zwie rząt w okre -
sie rui czy w sy tu acjach stre so wych
pod czas za ła dun ku, trans por cie; po -
wie rze nie ob słu gi, prze pę dza nia, po -
mo cy przy za ła dun ku oso bom star -
szym, nie peł no spraw nym, a na wet
dzie ciom; nie wie dza i brak wy obraź ni;
ob słu ga zwie rząt w sta nie nie trzeź -
wym.

W ce lu zmniej sze nia ry zy ka wy -
pad ku na le ży prze strze gać na stę pu ją -

cych za sad: po miesz cze nia in wen tar -
skie po win ny być prze stron ne, z wy -
dzie lo ny mi sta no wi ska mi i ko ry ta rzem
pa szo wym, z bie żą cą wo dą i po idła mi
au to ma tycz ny mi, z bez piecz ną in sta la -
cją elek trycz ną, po zba wio ne pro gów
w przej ściach; wła zy i otwo ry zrzu to -
we w po miesz cze niach go spo dar skich
po win ny być za bez pie czo ne ba rier ka -
mi i li stwa mi za po ro wy mi; po wierzch -
nia sta no wisk dla zwie rząt po win na
być od po wied nio du ża, by moż li wy
był swo bod ny do stęp do zwie rząt
przy ob słu dze; wszel kie uszko dze nia
pod ło ża bu dyn ków in wen tar skich tj.
dziu ry, wgłę bie nia i pęk nię cia na le ży
na pra wiać na bie żą co; zwie rzę ta go -
spo dar skie, a w szcze gól no ści bu ha je
i ogie ry po win ny w mia rę moż li wo ści

ob słu gi wać te sa me
oso by; knu rów
i try ków w wie ku
po wy żej 9 mie się -
cy, a bu ha jów
i ogie rów po wy -
żej 1 ro ku nie po -
win ny ob słu gi wać
ko bie ty i oso by
mło do cia ne, oso by sła be fi zycz nie
i nie peł no spraw ne; wcho dząc mię dzy
zwie rzę ta, a szcze gól nie zbli ża jąc się
do nich od ty łu, na le ży je o tym uprze -
dzić gło sem; oso by sta le ob słu gu ją ce
zwie rzę ta nie po win ny po ma gać w wy -
ko ny wa niu bo le snych za bie gów we te -
ry na ryj nych. Pa mię taj my, że cha rak ter
zwie rząt jest w du żej czę ści kształ to -
wa ny przez ob słu gu ją cych je lu dzi.

– Wy pad ki przy pra cy ze zwie rzę ta -
mi go spo dar ski mi na na szym te re nie
sta no wią spo ry pro cent ogó łu wy pad -
ków, ale na szczę ście ich licz ba się
zmniej sza – mó wi Kry sty na Krę giel,
kie row nik Pla ców ki Te re no wej Gli wi -
ce KRUS. – W 2007 ro ku by ło ich 7,
tzn. 30 proc. wszyst kich wy pad ków.
W ub. ro ku ich licz ba zma la ła
do dwóch, przy czym sta no wi ły 10
proc. wszyst kich wy pad ków. 

Oto nie któ re wy pad ki, do ja kich
do szło na na szym te re nie. Rol nik
wpro wa dzał ogie ra za ro do we go
do bok su i przy wią zy wał go do sta no -

wi ska. Pod czas za pi na nia klam ry koń
na gle szarp nął, co spo wo do wa ło, że
pa lec le wej rę ki męż czy zny do stał się
po mię dzy klam rę i łań cuch, do zna jąc
ura zu. Z ko lei rol nicz ka szła na kar mić
oko ło 1,5-rocz ne bu ha je. Gdy we szła
po mię dzy nie i sy pa ła pa szę, je den
z bu ha jów na dep nął na jej le wą no gę
po wo du jąc uraz. In na rol nicz ka wraz
z mę żem za ga nia ła by ka na po dwór ko,
gdyż ten wy piął się z łań cu cha i bie gał
po pa stwi sku. Pod czas za ga nia nia, byk
na gle za ata ko wał rol nicz kę i ją po tur -
bo wał. Ko lej ny rol nik wraz z żo ną za -
ga niał ma cio rę na przy czep kę przy go -
to wu jąc ją do sprze da ży. Pod czas za -
ga nia nia ma cio ra ode pchnę ła męż czy -
znę, ten po śli zgnął się i upadł na le wą
stro nę cia ła ude rza jąc o be to no we pod -
ło że. I naj bar dziej tra gicz ny wy pa dek
– rol nik przy go to wy wał klacz do sta -
no wie nia. Pod czas pę ta nia jej tyl nych
koń czyn, klacz kop nę ła rol ni ka w gło -
wę ze skut kiem śmier tel nym…

(Opr. RG)

Gmi na Gie rał to wi ce wraz z Cen trum
Edu ka cji i Wa run ków Roz wo ju z sie dzi bą
w Przy szo wi cach or ga ni zu je ak cję PO -
MOC DLA PO WO DZIAN.

Otwar ty zo stał ra chu nek po moc ni czy,
na któ rym gro ma dzo ne są środ ki po cho dzą ce
z wpłat da ro wizn od osób fi zycz nych, pod mio -
tów praw nych oraz sa mo rzą dów z kra ju i z za -
gra ni cy. Środ ki moż na prze ka zy wać na na stę -
pu ją cy ra chu nek: Cen trum Edu ka cji i Wa run -

ków Roz wo ju, ul. Szkol na 4, 44-178 Przy szo -
wi ce, Orze sko -Knu row ski Bank Spół dziel czy
z sie dzi bą w Knu ro wie, Od dział Or non to wi ce 
* dla środ ków prze ka zy wa nych z kra -
ju: 58 8454 1053 2001 0033 3283 0003
* dla środ ków prze ka zy wa nych z za gra ni cy:
SWIFT: PO LU PLPR, PL 58 8454 1053 2001
0033 3283 0003.

Bliż sze in for ma cje pod nr tel. 32 30 11 313
lub 32 30 11 307 – Ma riusz Pap ka la. (RG)

☺☺ 1 sierp nia w Sta ni cy (musz la kon cer to wa
przy ul. Spor to wej) o godz. 16.00 roz pocz -

nie się I Fe sti wal Żu ru. Im pre za jest do fi nan so wa -
na przez Po wiat Gli wic ki, a pa tro nat nad nią ob jął
sta ro sta gli wic ki. 

☺☺ 15 sierp nia w Wil czy or ga ni zo wa ny
jest IX Pik nik Ogór ko wy. Po czą tek

o godz. 16.00. Im pre za do fi nan so wa na przez Po -
wiat Gli wic ki. 

☺☺ 20 sierp nia o godz. 16.30 w Przy szo wi cach
(ul. Po wstań ców Ślą skich 43) ro ze gra ny zo -

sta nie Po wia to wy Tur niej Ska ta Spor to we go
o Pu char Sta ro sty Gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor -
ka. Zgło sze nia przyj mo wa ne są do 9 sierp nia
pod nr tel. 32 332 66 19. Współ or ga ni za to rem im -
pre zy jest Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach.

Pa ła co we La to Mu zycz ne w Ze spo le Pa ła co wo -
-Par ko wym w Pław nio wi cach (cykl im prez do fi -
nan so wa ny przez Po wiat Gli wic ki)

☺☺ 25 lip ca, godz. 20.00 – W kra inie ope ret ki
i mu si ca lu: Ani ta Masz czyk (so pran), Ire ne -

usz Micz ka (ba ry ton) oraz kwin tet smycz ko wo -
-for te pia no wy Gram. Wstęp – ce gieł ka w ce -
nie 15 zł.

☺☺ 8 sierp nia, godz. 20.00 – Re ci tal for te pia -
no wy z oka zji Ro ku Cho pi now skie go, gra

Ta de usz Do ma now ski. Wstęp wol ny.

☺☺ 22 sierp nia, godz. 20.00 – Dżen tel me ni
Ope ry: Alek san der Te li ga (bas) – so li sta

me dio lań skiej La Sca li, Adam So bie raj ski (te nor),
Ire ne usz Micz ka (ba ry ton) oraz kwin tet smycz ko -
wo -for te pia no wy Gram. Wstęp – ce gieł ka w ce -
nie 15 zł.

Za mek w Chu do wie (XV Spo tka nia na Zam ku
w Chu do wie – cykl pod pa tro na tem sta ro sty gli wic -
kie go; im pre zy roz po czy na ją się o godz. 15.00. Jar -
mark Śre dnio wiecz ny o godz. 12.00)

☺☺ 25 lip ca – Ta jem ni cza wy spa II – im pre za
wy ma ga ją ca spry tu, re flek su i spraw no ści fi -

zycz nej.

☺☺ 1 sierp nia – Ze msta nie to pe rza – arie ze
zna nej ope ret ki Jo han na Straus sa w do sko -

na łym wy ko na niu. 

☺☺ 8 sierp nia – III Chu dow ski ka ba re ton –
świet na za ba wa, cię te dow ci py, zna ni

w Pol sce ar ty ści. 

☺☺ 14-15 sierp nia – XI Jar mark Śre dnio -
wiecz ny. Tur nie je i bi twy ry ce rzy. Po ka zy

kon ne. Pre zen ta cja sta rych rze miosł. Wy stę py mu -
zycz ne. Wiel ki po kaz sztucz nych ogni. Im pre za
do fi nan so wa na przez Po wiat Gli wic ki.

☺☺ 22 sierp nia – Hi sto ria cze ko la dy. De gu sta -
cja sło dy czy, fon tan ny cze ko la do we. Kon -

kur sy dla dzie ci. Wy sta wa zdjęć z Bo li wii w wie ży
zam ko wej. 

☺☺ 29 sierp nia – Pol scy Li twi ni. Wy stę py ta necz -
ne, pre zen ta cja ar ty stów li tew skich. De gu sta -

cja tra dy cyj nych po traw, w tym słyn ne go sę ka cza.
Za mek w Tosz ku

☺☺ 31 lip ca – Dzień Śre dnio wiecz ny: im pre za
to na wią za nie do tra dy cyj nych jar mar ków,

któ re od by wa ły się na to szec kim pod zam czu. Pre -
zen ta cja rze mio sła daw ne go, mu zy ki i tań ca. Po -
czą tek o godz. 14.00. Wstęp wol ny.

☺☺ 6 i 20 sierp nia – Za ba wy ta necz ne z ze spo -
łem. Po czą tek godz. 20.00. Wstęp wol ny.

(Opr. SG)

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach ogła -
sza kon kurs skie ro wa ny do pa sjo na tów fo -
to gra fii i fil mow ców -ama to rów. Je go na -
zwa brzmi „Gli wic ki i co Po wie cie? –
atrak cje tu ry stycz ne po wia tu gli wic kie go
w obiek ty wie”. 

Ce lem kon kur su jest roz pro pa go wa nie
atrak cji tu ry stycz nych po wia tu. Cho dzi za -
rów no o miej sca po wszech nie zna ne, jak rów -
nież o po ka za nie uro kli wych za kąt ków, o któ -
rych wie tyl ko lo kal na spo łecz ność. Or ga ni -
za to rzy sta wia ją przed uczest ni ka mi na stę pu -
ją ce wy zwa nie: ma ją oni włą czyć się w pro -
mo cję ofer ty tu ry stycz nej po wia tu, jak rów -
nież je go wa lo rów przy rod ni czych, po przez
sfo to gra fo wa nie miejsc, or ga ni zo wa nych tam
wy da rzeń, czy uwiecz nie nie ich na fil mie

(mo że być wy ko na ny na wet te le fo nem ko -
mór ko wym). 

Każ dy uczest nik mo że zgło sić nie wię cej
niż 8 fo to gra fii lub mak sy mal nie 3 fil my
w ter mi nie do 15 kwiet nia 2011 ro ku. Szcze -
gó ło we in for ma cje, w tym re gu la min i kar ta
zgło sze nia, znaj du ją się na stro nie in ter ne to -
wej www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce
KON KUR SY. Kon kurs od by wa się w ra mach
pro jek tu „Gli wic ki i co Po wie cie? Pro mo cja
ofer ty tu ry stycz nej po wia tu gli wic kie go”
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2007-2013. (SG)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA 

KON KURS: po wiat w fil mie i fo to gra fii 

Każ dy mo że wes przeć po wo dzian

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

Wy pad ki ze zwie rzę ta mi 

WY GRAJ Z NA MI
Okok za miesz cza my dwa py ta nia,

do ty czą ce wy pad ków ze zwie rzę ta mi
w rol nic twie. 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 20 sierp -
nia. 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. Wła zy i otwo ry zrzu to we po win ny
być za bez pie czo ne:
a. tyl ko ba rier ka mi
b. tyl ko li stwa mi za -
po ro wy mi 
c. bar kier ka mi i li -
stwa mi za po ro wy mi.
2. Kto po wi nien ob -
słu gi wać bu ha je po -
wy żej 1 ro ku?
a. oso by mło do cia ne
b. sil ni męż czyź ni
c. ko bie ty.

Nasz po przed ni kon kurs wy gra ła
Ga brie la Ku śmier czyk z Wil czy.
Na zdję ciu od bie ra na gro dę od Kry -
sty ny Krę giel.
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Do bre wy kształ ce nie, sta le pod no -
szo ne kwa li fi ka cje – dziś już chy -

ba ni ko go nie trze ba prze ko ny wać, że
to jed ne z naj waż niej szych fi la rów no -
wo cze sne go spo łe czeń stwa. Nic więc
dziw ne go, że pierw szy cel za war ty
w „Stra te gii Roz wo ju Po wia tu Gli wic -
kie go na la ta 2005-2020” mó wi o „wy -
so kich, sta le do sko na lo nych kwa li fi -
ka cjach wspie ra ją cych spo łecz ny i go -
spo dar czy roz wój po wia tu po przez
edu ka cję i po pra wę in fra struk tu ry edu -
ka cyj nej”. Wia do mo jed nak, że trud no
dys ku to wać o no wo cze snej edu ka cji,
po mi ja jąc pro blem jej fi nan so wa nia.
W tej kwe stii cen nym wspar ciem oka -
zu ją się fun du sze unij ne moż li we
do po zy ska nia m.in. w ra mach Prio ry -
te tu IX „Roz wój wy kształ ce nia i kom -
pe ten cji w re gio nach” Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Po wiat Gli -
wic ki – or gan pro wa dzą cy 3 ze spo ły
szkół po nad gim na zjal nych i 2 szkół
spe cjal nych – mo że po szczy cić się
spo rym do świad cze niem w po zy ski -
wa niu i wy ko rzy sty wa niu tych środ -
ków. 

Już dru gi rok ucznio wie szkół pod -
sta wo wych gim na zjów i li ce ów
uczęsz cza ją cy do po wia to wych ze spo -
łów szkół mo gą ko rzy stać z pro jek tu
pn. „Współ cze sny Mi chał Anioł –
roz wój pa sji i wy rów ny wa nie szans

uczniów szkół Po wia tu Gli wic kie go
o pro fi lu ogól nym”. O za da niach re -
ali zo wa nych w ra mach te go pro jek tu
pi sze my co mie siąc na ła mach WPG,
tu więc przy po mni my je dy nie naj waż -
niej sze fak ty. Pro jekt – o war to ści po -
nad 1 mln 30 tys. zł – po le ga na wdra -
ża niu szkol nych pro gra mów roz wo jo -
wych po przez pro wa dze nie za jęć wy -
rów nu ją cych za le gło ści edu ka cyj ne
i roz wi ja ją cych tzw. kom pe ten cje klu -
czo we (zwłasz cza z za kre su no wo cze -
snych tech no lo gii, ję zy ków ob cych,
przed się bior czo ści i na uk przy rod ni -
czo -ma te ma tycz nych), a tak że po -
przez opie kę i do radz two psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz ne oraz po rad nic -
two za wo do we. Za ję cia pro wa dzo ne
w szko łach uzu peł nia ne są licz ny mi
for ma mi edu ka cji po zasz kol nej.
Ucznio wie szkół spe cjal nych ko rzy -
sta ją z ky no te ra pii, za jęć ogól no ro -
zwo jo wych na ba se nie, ścian ce wspi -
nacz ko wej i kor tach te ni so wych oraz
z in no wa cyj nych form wspie ra nia roz -
wo ju np. te ra pii me to dą Bio fe ed back.
Pier wot nie za kła da no, że wspar ciem
w ra mach te go przed się wzię cia  zo sta -
nie ob ję tych 800 osób, dziś już wia do -
mo, że za in te re so wa nie pro jek tem
prze ro sło ocze ki wa nia i do tej po ry
udział w nim wzię ło 816 uczniów,
a pro jekt po trwa jesz cze do koń -
ca 2010 r. 

Na le ży się za tem spo dzie wać, że
spo rym za in te re so wa niem bę -

dzie się cie szył rów nież po dob ny pro -
jekt pn. „Sta wiam na roz wój – pod -
nie sie nie ja ko ści szkol nic twa za wo -
do we go w Po wie cie Gli wic kim”, ad -
re so wa ny tym ra zem do uczniów
szkół o pro fi lu za wo do wym czy li

szkół spe cjal nych przy go to wu ją cych
do pra cy, tech ni ków i za sad ni czych
szkół za wo do wych. Je go re ali za cja
roz pocz nie się w sierp niu br. i obej -
mie la ta szkol ne 2010/2011
i 2011/2012. Na pro jekt – o war to ści
pra wie 900 tys. zł – skła da ją się po -
dob ne za da nia jak w opi sa nym po wy -
żej „Współ cze snym Mi cha le Anie le”,
jed nak więk szy na cisk po ło żo ny zo -
sta nie na przy go to wa nie do świa do -
me go i traf ne go wy bo ru dro gi za wo -
do wej i zwięk sze nie szans uczniów
na za ist nie nie na lo kal nym ryn ku pra -
cy. Stąd obok za jęć po zwa la ją cych
wy rów nać za le gło ści edu ka cyj ne, po -
ja wią się m.in. do dat ko we za ję cia
z za kre su eko no mii i za sto so wa nia in -
for ma ty ki w biz ne sie czy prze twa rza -
nia fo to gra fii cy fro wej, za pla no wa no
też wy kła dy pra cow ni ków wyż szych
uczel ni, a kur sy ję zy ko we zo sta ną
wzbo ga co ne o zwie dza nie za byt ków
tech ni ki z an glo ję zycz nym prze wod -

ni kiem i udział w an glo ję zycz nych
wy kła dach na Po li tech ni ce Ślą skiej.
Rów nież do radz two pe da go gicz no–
psy cho lo gicz ne w znacz nej mie rze
bę dzie po le ga ło na wy pra co wy wa niu
umie jęt no ści przy dat nych na ryn ku
pra cy – np. ko mu ni ka cji in ter per so -
nal nej, aser tyw no ści i ra dze nia so bie
z ne ga tyw ny mi emo cja mi. 

Po za do radz twem edu ka cyj no -za -
wo do wym – opar tym o dzia ła nie

szkol ne go ośrod ka ka rie ry, wi zy ty stu -
dyj ne w za kła dach pra cy i na tar gach
go spo dar czych oraz spo tka nia z przed -
sta wi cie la mi po szcze gól nych za wo -
dów – pro jekt ofe ru je rów nież za ję cia
uzu peł nia ją ce ofer tę kształ ce nia za wo -
do we go po przez do sto so wa nie jej
do po trzeb ryn ku pra cy. Ucznio wie
szko ły spe cjal nej bę dą mie li oka zję
zdobywać umie jęt no ści z za kre su go -
spo dar stwa do mo we go, ce ra mi ki oraz
bu kie ciar stwa i flo ry sty ki, zaś szkół
za wo do wych i tech ni ków – po sze rzać
wie dzę z za kre su pra wa pra cy, pro jek -
to wa nia sie ci kom pu te ro wych i prze -
strze ni użyt ko wej, er go no mii pra cy,
ar chi tek tu ry kra jo bra zu, elek tro ni ki

i tech no lo gii gór ni czej.  Za kła da się,
że ze wspar cia w ra mach pro jek tu sko -
rzy sta ok. 700 uczniów ze wszyst kich
pla có wek edu ka cyj nych pro wa dzo -
nych przez Po wiat Gli wic ki, czy li nie
tyl ko – jak w przy pad ku „Współ cze -
sne go Mi cha ła Anio ła…” – z ze spo -
łów szkół spe cjal nych w Py sko wi cach
i Knu ro wie oraz z ze spo łów szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie
i M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, ale
tak że z Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie.

Nie jest moż li we pod no sze nie po -
zio mu szkol nic twa bez tro ski

o kwa li fi ka cje je go pra cow ni ków, stąd
do nich ad re so wa ny jest ko lej ny pro -
jekt, na któ ry Po wiat Gli wic ki po zy -
skał do fi nan so wa nie w ra mach Prio ry -
te tu IX PO KL. Nie daw no roz po czę ła
się re ali za cja dwu let nie go pro jek tu
o war to ści 350 tys. zł pn. „No we kwa -
li fi ka cje – no we per spek ty wy. Pod -
nie sie nie kwa li fi ka cji za wo do wych

na uczy cie li i pra cow ni ków ad mi ni -
stra cji oświa to wej Po wia tu Gli wic -
kie go”, w ra mach któ re go ok. 70 osób
– na uczy cie li i pra cow ni ków ad mi ni -
stra cji oświa to wej wspo mnia nych ze -
spo łów szkół oraz zaj mu ją cych się
edu ka cją pra cow ni ków Sta ro stwa –
weź mie udział w stu diach po dy plo -

mo wych, szko le niach i kur sach. 
Na ko niec war to wspo mnieć o sty -

pen diach dla uczniów szcze gól nie
uzdol nio nych w za kre sie na uk ma te -
ma tycz no–przy rod ni czych i tech nicz -
nych, któ re otrzy mu je 3 uczniów szkół
gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych
z te re nu po wia tu gli wic kie go w ra -
mach pro jek tu sys te mo we go „Na uka
dro gą do suk ce su na Ślą sku”.

– Sta ra nia o po zy ska nie do fi nan so -
wa nia, a po tem sa ma re ali za cja pro jek -
tu to ogrom żmud nej pra cy, jed nak za -
do wo le nie uczniów utwier dza nas
w prze ko na niu, że war to to ro bić –
mó wi Jo an na Pik tas, na czel nik ko or -
dy nu ją ce go pro jek ty Wy dzia łu Roz -
wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach.

EWA PIESZ KA

De cy zją Za rzą du Wo je wódz twa
Ślą skie go pro jekt „PIAP -y dla
miesz kań ców zie mi gli wic kiej” zo -
stał wy bra ny do do fi nan so wa nia.

Jest on re ali zo wa ny przez Po wiat
Gli wic ki (li der pro jek tu) oraz je go
mia sta i gmi ny (part ne rzy). Cał ko wi ta
war tość wy no si 1.259.600,40 zł,
w tym do ta cja z Unii Eu ro pej skiej –
85 proc., tj. 1.070.660,34 zł. Po zo sta ła
kwo ta sta no wią ca 15 proc. kosz tów,
tj. 188.940,06 zł to wkład wła sny li de -
ra i part ne rów.

W wy ni ku re ali za cji pro jek tu po -
wsta nie 58 Pu blicz nych Punk tów Do -
stę pu do In ter ne tu za pew nia ją cych
miesz kań com i tu ry stom bez płat ny
do stęp do sie ci. Bę dą to 33 sta no wi ska

kom pu te ro we (usy tu owa ne mię dzy in -
ny mi w świe tli cach wiej skich, bi blio -
te kach, ośrod kach kul tu ry), 12 in fo -
kio sków ze wnętrz nych (w tym 9 in fo -
kio sków do sto so wa nych do po trzeb
osób nie peł no spraw nych ru cho wo), 4
in fo kio ski we wnętrz ne, 1 wi szą cy we -
wnętrz ny in fo kiosk, 1 mo bil ny ze -
wnętrz ny in fo kiosk oraz 7 punk tów ty -
pu hot spot.

Pro jekt zo sta nie zre ali zo wa ny
w bie żą cym ro ku 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
Prio ry tet II Spo łe czeń stwo In for ma -
cyj ne, Dzia ła nia 2.1. In fra struk tu ra
spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go.

(SG) 

Po wiat Gli wic ki otrzy mał do fi -
nan so wa nie z Mi ni ster stwa Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej w wy so ko ści 21
tys. zło tych. Bę dzie ono prze zna czo -
ne na wspie ra nie pro gra mów z za -
kre su opie ki nad dziec kiem i ro dzi -
ną w br. 

Au to rem i re ali za to rem pro gra mu
jest Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie w Gli wi cach. Środ ki te zo sta ną
wy ko rzy sta ne na re ali za cję pro gra mu
pt. „Mą dre ro dzi ciel stwo za stęp cze –
szczę śli we dzie ci”. Jest to pro gram

szko le nio wy w za kre sie roz wo ju
umie jęt no ści opie kuń czo -wy cho waw -
czych dla nie spo krew nio nych ro dzin
za stęp czych, za wo do wych nie spo -
krew nio nych z dziec kiem ro dzin za -
stęp czych oraz wy cho waw ców ro -
dzin ne go do mu dziec ka. Bę dzie sta no -
wił uzu peł nie nie pod sta wo wej te ra pii
dzie ci z tych ro dzin, ko rzy sta ją cych
z po mo cy psy cho lo gicz nej PCPR. Re -
ali zo wa ny bę dzie przez 2 mie sią ce, tj.
od wrze śnia do paź dzier ni ka br.

(SG)

Od dwóch lat gmi na Pil cho wi ce
z po wo dze niem re ali zu je pro jek ty
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki. Uzy ska ła ona aż 35
proc. fun du szy po zy ska nych
z POKL przez wszyst kie osiem gmin
po wia tu gli wic kie go.

Dla przed szko la ków re ali zo wa ny
był pro jekt pn. „Eu ro pej skie przed -
szko la w gmi nie Pil cho wi ce”, któ ry
za koń czył się 30 wrze śnia 2009 r.
Oka zał się suk ce sem – w za ję ciach
wzię ło udział 334 przed szko la ków,
a w warsz ta tach 178 ro dzi ców. Dzie ci
sko rzy sta ły z 5 wy cie czek, z któ rych
przy je cha ły peł ne nie za po mnia nych
wra żeń. 

W przy szłym ro ku szkol nym gmi -
na re ali zo wać bę dzie pro jekt pn. „Ra -
zem raź niej – eu ro pej skie przed szko la
w Gmi nie Pil cho wi ce i So śni co wi ce”.
Na ba zie do świad czeń z po przed nie go
pro jek tu bę dzie or ga ni zo wać za ję cia
do dat ko we, wy ciecz ki oraz warsz ta ty
dla ro dzi ców – nie tyl ko w pil cho wic -
kich przed szko lach, ale tak że w gmi -
nie So śni co wi ce. Za koń czył się na to -
miast już pro jekt pn. „Wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych uczniów z te re nu
Gmi ny Pil cho wi ce”, prze zna czo ny dla
uczniów szkół pod sta wo wych oraz

gim na zjów. W za ję ciach oraz wy -
ciecz kach wzię ło udział 796 uczniów
z 6 szkół. Ca ły pro jekt cie szył się du -
żym po wo dze niem, a każ da z 54 wy -
cie czek by ła bar dzo uda na. 

W nie daw no za koń czo nym ro ku
szkol nym Gmi na Pil cho wi ce re ali zo -
wa ła pro jekt pn. „Rów ne szan se
uczniów Gmi ny Pil cho wi ce”, któ ry
cie szy się jesz cze więk szą po pu lar no -
ścią. W pro jek cie weź mie udział łącz -
nie aż 884 uczniów – jest to 98 proc.
wszyst kich uczniów z te re nu gmi ny.
Pro jekt za koń czy się 30 wrze -
śnia 2010 r. 

W ra mach wszyst kich pro jek tów
pla ców ki z te re nu gmi ny do po sa żo ne
zo sta ły w po mo ce dy dak tycz ne oraz
wy po sa że nie klas, na któ re nie mo gły -
by so bie bez nich po zwo lić. Każ da
szko ła otrzy ma ła ze staw skła da ją cy
się z laptopa z pro jek to rem, zaś
z obec ne go pro jek tu – ze staw ki na do -
mo we go z te le wi zo rem LCD. 

Gmi na w dal szym cią gu bę dzie po -
zy ski wać fun du sze z Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. – Roz wój
dziec ka to naj lep sza in we sty cja – mó -
wi Wil helm Kry wal ski, wójt Gmi ny
Pil cho wi ce. 

(AS)

Po wsta ną PIAP -y

Szczę śli we dzie ci

Naj cen niej sza in we sty cja

KO LEJ NE PRO PO ZY CJE 

Za ję cia z ky no te ra pii w Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, prze pro wa dza -
ne w ra mach pro jek tu „Współ cze sny Mi chał Anioł”. 
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Dziew czę ta i chłop cy z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Świ biu za ję -
li I miej sce w Za wo dach Mło dzie żo -
wych Dru żyn Po żar ni czych z Wo je -
wódz twa Ślą skie go roz gry wa nych
we dług re gu la mi nu CTIF. 

Za wo dy od by ły się w czerw cu
w Ja strzę biu Zdro ju. Prze pro wa dzo ne
zo sta ły w dwóch kon ku ren cjach: roz -

wi nię cie bo jo we (do któ re go na le ży
po ko na nie ro wu wod ne go, ścia ny, tu -
ne lu i kład ki, po czym 4 za wod ni cy
zo bo wią za ni są do na peł nie nia na le -
wa ków wo dą pły ną cą z hy dro ne tek,
a na stęp nych 4 za wod ni ków roz wi ja
wę że i wy ko nu je wę zły na okre ślo nym
sta no wi sku) oraz szta fe ta po żar ni cza,
czy li bieg szta fe to wy 400 m z prze -

szko da mi. Każ dą z dru żyn two rzy 10
osób. Na za wo dach bez kon ku ren cyj ni
oka za li się za rów no chłop cy, jak
i dziew czy ny ze Świ bia, zaj mu -
jąc I miej sca w swych ka te go riach.
Dru ży ny ze Świ bia nie po raz pierw -
szy zdo by ły mi strzo stwo Ślą ska.
Chłop cy by li mi strza mi Ślą ska w la -
tach 2006, 2008 i 2010, a dziew czę -

ta w la tach 2008 i 2010. 
Mło dzi stra ża cy ze Świ -

bia w na gro dę wzię li udział
w obo zie mło dzie żo wych
dru żyn, któ ry w dniach 4-17
lip ca zor ga ni zo wa ny zo stał
w miej sco wo ści Jan ske Ko -
upe le w Cze chach. Był to
nie tyl ko wy po czy nek, ale
rów nież moż li wość in te gra -
cji z ró wie śni ka mi z Czech
i Sło wa cji. Mło dzież ze
Świ bia bę dzie re pre zen to -
wać na sze wo je wódz two
w ogól no pol skich za wo -
dach, któ re w dniach 10-12
wrze śnia od bę dą się w Czę -
sto cho wie. Opie ku na mi dru -
żyn są  An drzej Spa łek,
Mi chał Ju rasz i Ma te usz
Ko biń ski. (SG)

W okre sie wa ka cji w każ dy pią tek
na stro nie in ter ne to wej www.mia -
stok nu row.pl pre zen to wa ne bę dą ko -
lej ne atrak cyj ne miej sca, któ re war -
to zo ba czyć w po wie cie gli wic kim.
Na po czą tek opi sa ne zo sta ły na sze 3
pe reł ki tu ry stycz ne, mia no wi cie Ze -
spół Pa ła co wo -Par ko wy w Pław nio -
wi cach oraz zam ki w Tosz ku
i w Chu do wie. Prócz tek stu po ja wi ły
się zdję cia, a tak że le gen dy. War to
prze czy tać i za pla no wać week en do -
wy wy po czy nek w po wie cie w gro nie
ro dzi ny lub zna jo mych. 

Ser wis mia stok nu row.pl za wie ra
ak tu al ne wia do mo ści z na sze go re gio -
nu. Moż na tam zna leźć m.in. dział
spor tu i roz ryw ki. Naj moc niej szą jed -
nak je go stro ną jest to, że po da wa ne in -
for ma cje są świe że i spraw dzo ne. (SG)

W dniach 3-4 lip ca na bo isku Ru -
chu Ko złów zor ga ni zo wa no za wo dy
z cy klu Pu cha ry Pol ski Agi li ty. Wy -
ło nio no rów nież Mi strza Ślą ska. 

– Agi 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 z jak naj -
mniej szą licz bą błę dów i w jak naj -
krót szym cza sie – wy ja śnia Ro man
Ma rusz czak, or ga ni za tor. – Prze szko -
dy uży wa ne w agi li ty to sta cjo na ty, tu -
ne le, sla lom i tzw. prze szko dy stre fo -
we, np. kład ka czy huś taw ka, któ rych
w za zna czo nym miej scu pies mu si do -
tknąć przy naj mniej jed ną ła pą. 

W za wo dach wzię ły udział psy
o róż nych ra sach po dzie lo ne na trzy
ka te go rie: psy
ma łe, śred nie
i du że. Do każ -
dej z nich do -
sto so wy wa na
jest od po wied -
nio wy so kość
prze szkód. Nie -
ma łą ro lę od -
gry wa rów nież
wła ści ciel, któ -
ry bie gnąc
wska zu je swo -
je mu pu pi lo wi
co ma ro bić,
a jed no cze śnie

ko men da mi mo bi li zu je go do szyb kie -
go i spraw ne go po ko na nia to ru.
Spraw no ścią fi zycz ną mu szą wy ka zać
się dwie stro ny. Pa tro nat nad za wo da -
mi ob jął m.in. Ta de usz Ma mok, prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go. 

W kla sy fi ka cji Pu cha ru Pol ski (agi -
li ty + jum ping open) I miej sca w po -
szcze gól nych kla sach za ję li: An na
Ma kosz z Wro cła wia z Ka th le en, Ol -
ga Kwie cień -Ma niew ska z Vi go oraz
Be ata Ba na szak z Wro cła wia z Vi ny.
Na to miast w kla sy fi ka cji Mi strzostw
Ślą ska na naj wyż szym po dium sta nę li:
Ol ga Kwie cień -Ma niew ska z Mi ran -
dą, Ol ga Kwie cień -Ma niew ska z Vi go
oraz Be ata Ba na szak z Vi ny.

(SG)

21 czerw ca Sto wa rzy sze nie Re kre -
acji i Spor tu w So śni co wi cach or ga ni -
zo wa ło III Tur niej Pla żo wej Pił ki Siat -
ko wej Po wia tu Gli wic kie go. Choć
w za ło że niu miał to być tur niej pił ki
pla żo wej, to po go da po krzy żo wa ła
pla ny. W związ ku z tym za wo dy prze -
pro wa dzo no w ha li Gim na zjum im.
Unii Eu ro pej skiej w So śni co wi cach.
Wzię ło w nich udział 12 dru żyn gim -
na zja li stów, 8 chłop ców i 4 dziew -
czyn. Wśród dziew czyn naj lep szą
oka za ła się dru ży na z Gim na zjum
w Ru dziń cu. II miej sce za ję ło Gim na -
zjum nr 10 w Gli wi cach, z ko -
lei III miej sce Gim na zjum w So śni co -
wi cach. W ka te go rii chłop ców rów -
nież zwy cię ży ło Gim na zjum w Ru -

dziń cu. Na II miej scu po dium sta nę li
za wod ni cy Gim na zjum w Py sko wi -
cach, a III miej sce Gim na zjum nr 10
w Gli wi cach. Zwy cięz cy otrzy ma li
pu cha ry i me da le. Wy róż nie nia wrę -
czo no rów nież naj lep szym za wod ni -
kom wska za nym przez tre ne rów. Zo -
sta li ni mi Rok sa na Ko wal czyk z Py -
sko wic oraz Ka mil Mie sią czek z Ru -
dziń ca. 

Pu cha ry, me da le i gra tu la cje zło ży -
li za wod ni kom Mar cin Stron czek –
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
oraz Kry sty na Szpi la – dy rek tor Gim -
na zjum im. Unii Eu ro pej skiej w So -
śni co wi cach. Im pre za by ła do fi nan so -
wa na przez Po wiat Gli wic ki.

(SG)Już po raz 24. ro ze gra ny zo stał
Tur niej Pił ki Noż nej Tramp ka rzy
im. Je rze go Bur sy – zna ne go ślą -
skie go dzia ła cza spor to we go. Tym
ra zem go spo da rzem tur nie ju był
Za rząd LKS Jed ność 32 Przy szo wi -
ce, a je go or ga ni za to rem – jak za -
wsze – Ra da Gmin na Zrze sze nia
LZS Gie rał tow ce. 

Do tur nie ju przy stą pi ły czte ry ze -
spo ły 7-oso bo we z te re nu gmi ny (za -
bra kło je dy nie LKS Gwiaz da Chu -
dów). I miej sce za ję ła dru ży na LKS 35
Gie rał to wi ce, II – LKS Tem po Pa -
niów ki, III – LKS Jed ność 32 Przy szo -
wi ce, a IV – Jed ność 32 II Przy szo wi -
ce. Tramp ka rze LKS 35 Gie rał to wi ce
zdo by li pu char te go tur nie ju już po raz

pią ty – po przed nio uda ło im się to
w 1989, 1991, 2003 i 2006 r. Naj lep -
szym za wod ni kiem tur nie ju oka zał się
Szy mon Szulc z Gie rał to wic, naj lep -
szym bram ka rzem – Ka mil Smoł ka
z Przy szo wic, a za kró la strzel ców
uzna no Paw ła Bro sza z Pa nió wek.
Ho no ro wy mi go ść mi tur nie ju by li sy -
no wie Je rze go Bur sy – Jó zef i Ma rek
oraz wnuk Mi chał, któ ry wrę czył pu -
char i dy plom kró lo wi strzel ców. (RG)

Skład ze spo łu Gie rał to wic: Ma te -
usz Ru de wicz, Ad rian So cha, Prze -
my sław Szpa kow ski, Da wid Raj ca,
Szy mon Szulc, Adam Mi cha łek,
Kry stian Ko cy bik, Ma te usz Kwa si -
zi ca, Mi chał Pil ny. Szko le nio wiec:
To masz Ma cha. (RG)

Zo stań 
prze wod ni kiem 

Od dział Zie mi Gli wic kiej Pol -
skie go To wa rzy stwa Tu ry sty ki Kra -
jo znaw czej (PTTK) or ga ni zu je
kur sy na prze wod ni ka be skidz kie -
go oraz pi lo ta wy cie czek.

Aby móc wziąć udział w ta kim
kur sie, na le ży skoń czyć 18 lat, po sia -
dać wy kształ ce nie śred nie, do bry stan
zdro wia, a tak że wy ka zy wać za in te re -
so wa nia tu ry stycz ne. Kurs jest od -
płat ny. Spo tka nie in for ma cyj ne od bę -
dzie się 16 wrze śnia o godz. 17.10
w sie dzi bie PTTK w Gli wi cach (Ry -
nek 11, I pię tro). Wię cej in for ma cji
w biu rze PTTK lub pod nu me ra mi
tel. 32 231 05 76 lub 606 940 293. 

(SG)

Pu char Pol ski Agi li ty

Za cię ta wal ka pod siat ką.

Ru dzi niec gó rą
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Psy wy ka za ły się pod czas za wo dów ogrom ny mi umie jęt no -
ścia mi. 
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Pa mię ci Je rze go Bur sy

Ko lej ny suk ces mło dych stra ża ków 

Po wiat na week end w in ter ne cie

Dru ży ny ze Świ bia ze swo imi ko le ga mi z Dą brów ki po zwy cię stwie w wo je wódz kich za wo -
dach.
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Je den z cie kaw szych za byt ków
tech ni ki na Ślą sku – sta cja uzdat nia -
nia wo dy „Za wa da” w Kar cho wi -
cach le ży wpraw dzie po za gra ni ca mi
Po wia tu Gli wic kie go, ale na dal za -
opa tru je w wo dę m.in. miesz kań ców
Py sko wic. Jest to wo da bar dzo do -
brej ja ko ści i przy tym smacz na!
W Za wa dzie za cho wa ła się bli -
sko 100-let nia pa ro wa sta cja pomp.
Ten wła śnie za by tek od kil ku ty go -
dni pro mo wa ny jest krót ko me tra żo -
wym fil mem ad re so wa nym przede
wszyst kim do mło dzie ży.

Ob raz au tor stwa Ewy i Hu ber ta
Stęp nie wi czów miał pre mie rę 24
czerw ca w Cen trum Sztu ki Fil mo wej
przy uli cy So kol skiej 66 w Ka to wi -
cach. Jest to pierw szy z fil mów fa bu -
lar nych, ja kie bę dą pro mo wa ły obiek -
ty na le żą ce do Szla ku Za byt ków Tech -
ni ki, a po ka za ny zo stał w ra mach
pierw sze go Świę ta Szla ku Za byt ków
Tech ni ki. Emi to wa ny był rów nież
w TVP 3.

„Przy sta nek Za wa da” to film ad re -
so wa ny do mło de go wi dza, ale nie tyl -
ko. Ak cja umiej sco wio na jest w XIX -
-wiecz nym bu dyn ku Za byt ko wej Sta -
cji Uzdat nia nia Wo dy ZA WA DA
w Kar cho wi cach. Olek – głów ny bo -
ha ter od wie dza swe go wu ja – kie row -
ni ka sta cji. Przy go da, któ rą prze ży wa

na sto la tek wsku tek uru cho mie nia
urzą dze nia zmie nia je go na sta wie nie
do za byt ko we go miej sca, hi sto rii
i tych, któ rzy ją two rzy li. Po cząt ko wo
znu dzo ny opo wie ścia mi wu ja o hi sto -
rii te go miej sca, po przy go dzie z wo -
dą, do zna je olśnie nia i na praw dę za -
czy na in te re so wać się po ten cja łem i si -
łą drze mią cą w kar cho wic kim za byt ku
tech ni ki.

Ak to rzy za an ga żo wa ni do fil mu to
miesz kań cy na sze go re gio nu, rów nież
Po wia tu Gli wic kie go. Głów ne go bo -
ha te ra – Ol ka gra Alek san der Me ryk
– miesz ka niec Py sko wic, zwią za ny
z Mło dzie żo wym Te atrem Car pe
Diem. Ro lę
je go fil mo -
we go wu ja
o d  t w a  r z a
Z b i  g n i e w
Stryj – ak tor
i dy rek tor ds.
a r  t y  s t y c z  -
nych Te atru
N o  w e  g o
w Za brzu –
mi ło śnik Ślą -
ska, któ ry
w fil mie
wcie lił się
r ó w  n i e ż
w ro lę in ży -

nie ra Bern har da Sal ba cha po cho dzą ce -
go z Dre zna twór cy ślą skich wo do cią -
gów. Stryj go do po ślą sku, ale ja ko
Sal bach opo wia da dzie je uję cia wo dy
pięk ną pol sz czy zną… Epi zod – ro lę
asy sten ta za grał z po wo dze niem Se ba -
stian Rak, rów nież ak tor py sko wic -
kie go te atru. Film od wo łu je się za rów -
no do hi sto rii miej sca, jak i aspek tów
eko lo gicz nych, zwią za nych z go spo -
da ro wa niem wo dy. W pla nach jest re -
ali za cja ko lej nych fil mów mię dzy in -
ny mi w Za byt ko wej Ko pal ni Wę gla
Ka mien ne go GU IDO w Za brzu i Za -
byt ko wej Ko pal ni Sre bra w Tar now -
skich Gó rach. (MFR)

Ta de usz Go lon ka od 40 lat miesz -
ka w Knu ro wie i choć uro dził się
w 1942 ro ku we wsi Pli sko wo la (po -
wiat Sta szów w woj. świę to krzy skim)
czu je się bar dzo zwią za ny ze Ślą -
skiem, co wy ra ża w swo ich utwo rach.
Nie cho wa swo ich wier szy do szu fla -
dy, ale chęt nie dzie li się ni mi ze
wszyst ki mi za in te re so wa ny mi - za pra -
sza ny jest na róż ne go ro dza ju uro czy -
sto ści, aka de mie, fe sty ny i czę sto bie -
rze w nich udział. Je go twór czość
skie ro wa na jest za rów no do do ro -
słych, jak i naj młod szych od bior ców –
dla nich two rzy wier sze i baj ki o zwie -
rzę tach, przy ro dzie i mi ło ści do oj czy -
zny. W utwo rach „dla star szych” po ru -
sza po waż niej sze te ma ty – kwe stie re -
li gij ne, pa trio tycz ne i etycz ne. Łącz nie
na pi sał już po nad 70 wier szy i ba jek.
Część z nich by ła wie lo krot nie pu bli -
ko wa na w pra sie i lo kal nych wy daw -
nic twach, m.in. w Po znaj Swój Kraj,
w biu le ty nie gli wic kie go Uni wer sy te -
tu Trze cie go Wie ku a na wet w ma ga -
zy nie Pszcze larz Pol ski, w któ rym za -
miesz cza no wier sze o przy ro dzie
i o dru giej je go pa sji – pszcze lar stwie.

A u  t o r
w y  w o  d z i
się z ro dzi -
ny ro bot ni -
czej i j u ż
od ukoń cze -
niu szko ły
pod sta wo wej
po dej mo wał
się róż nych prac, naj pierw cha łup nic -
twa, póź niej uczył się i pra co wał
w WSK w Miel cu, w ko pal ni siar ki
ko ło Tar no brze ga, w trak cie służ by
woj sko wej ukoń czył pod ofi cer ską
szko łę sa mo cho do wą a po przy jeź dzie
do Gli wic, w 1967, ro ku ukoń czył
szko łę wie czo ro wą dla pra cu ją cych.
Po ezją zaj mu je się, jak twier dzi, już
od pod sta wów ki, ale cał ko wi cie od dał
się tej pa sji do pie ro na eme ry tu rze.
Pan Ta de usz to czło wiek wie lu pa sji,
oprócz pi sa nia in te re su je go tak że
kra wiec two, pszcze lar stwo i ogrod -
nic two. Pi sze o ota cza ją cej go rze czy -
wi sto ści, o ak tu al nych wy da rze niach
i swo ich za in te re so wa niach. Speł nie -
niem je go po etyc kiej pa sji by ło by wy -
da nie to mi ku wier szy. (MFR)

19 czerw ca w Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry w Wie low si od był się kon -
cert pod su mo wu ją cy pra cę chó rów
dzia ła ją cych w ra mach Ogól no pol -
skie go Pro gra mu Śpie wa ją ca Pol ska
– re gion Wie lo wieś. 

Gmi na Wie lo wieś jest jed ną z nie -
wie lu w Pol sce, gdzie w każ dej pla -
ców ce oświa to wej dzia ła chór. Fakt
ten świad czy o tro sce władz gmi ny
o roz wój mu zycz ny dzie ci. Wła sny mi
chó ra mi mo gą się po chwa lić szko ły
pod sta wo we w Po ni szo wi cach i Rud -
nie (dy ry gen tem jest Eu ge niusz Si -
wiec), Ze spół Szkol no -Przed szkol ny
w Woj sce z kla sa mi in te gra cyj ny mi
(dy ry gen tem jest Ró ża Neu mann),
ZSP w Wie low si (dy ry gen tem jest
Ewa Bie lat) oraz ZSP w Świ biu
i Gim na zjum w Wie low si (dy ry gen -

tem jest Iwo na Ewer tow ska -Me -
ner). 

Pod czas kon cer tu pod su mo wu ją ce -
go mi nio ny se zon chó rzy ści mie li
moż li wość za pre zen to wa nia swo ich
umie jęt no ści przed licz nie zgro ma dzo -
ną pu blicz no ścią. Za pro sze nie przy ję li
m.in. wójt gmi ny Wie lo wieś Gin ter
Skow ro nek, przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych, a tak że dy rek to rzy
szkół. Mło dzi wy ko naw cy oce nia ni
by li przez Kry sty nę Krzy ża now ską -
-Ło bo dę – chór mi strza, wy kła dow cę
Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach
oraz Jo an nę Pu dlik – pe da go ga Gli -
wic kiej Szko ły Mu zycz nej.

– Śpie wa ją ca Pol ska jest pro jek tem
po wszech nej edu ka cji chó ral nej. Pro -
gram ar ty stycz ny skie ro wa ny jest
do naj młod szych, by przez śpiew mo -

gli do świad czać bo gac twa mu zy ki –
wy ja śnia Iwo na Ewer tow ska -Me ner,
ko or dy na tor pro jek tu. – Pro gram
wspie ra roz wój chó rów szkol nych
przez do fi nan so wa nie go dzin lek cyj -
nych oraz opie kę me to dycz ną nad pe -
da go ga mi kie ru ją cy mi chó ra mi. 

Na ro do we Cen trum Kul tu ry za rzą -
dza pro gra mem przy po mo cy part ne ra,
ja kim jest Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
„Wra ti sla via Can tans” oraz dzię ki ze -
spo ło wi ko or dy na to rów re gio nal nych.
Sta ły mi for ma mi dzia łal no ści w ra -
mach pro gra mu są m. in.: do dat ko we
lek cje śpie wu, co mie sięcz ne spo tka nia
dy ry gen tów, warsz ta ty dla osób pro -
wa dzą cych chó ry oraz do rocz ne prze -
glą dy chó rów szkol nych. Opie kę me -
ry to rycz ną i me to dycz ną za pew nia
Mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go przy fi nan so wym wspar ciu
sa mo rzą dów lo kal nych. (IEM)

Okien ko z po ezją

Wier sze jak co dzien ność

PRA GNIE NIE

Pra gnę, by mo ja po ezja,
mia ła pięk ne brzmie nie,
da wa ła na dzie ję,
w smut ku uko je nie.

By by ła tak tow na,
uczą ca i mi ła,
cen na i wy mow na,
by do bro sze rzy ła.

Ko cham po ezję ta ką, 
któ ra uczy pięk no ścią,
cie szy wy obraź nię,
upa ja mi ło ścią.

By w niej wszyst ko w sze re gu, 
w na tu ry wy mia rze,
praw da i po ko ra
mo gły cho dzić w pa rze.

By mo gła w cier pie niu 
ser ce uko ły sać
i wy chwa lać te go,
któ ry dał moż li wość pi sać.

PIL CHO WI CE 

W są siedz twie Knu ro wa
jest pięk na kra ina,
a ludz kość w niej ży je
jak jed na ro dzi na.

W pięk nym po ło że niu
do my i uli ce,
lud ność pra co wi ta -
to gmi na Pil cho wi ce!

Znisz cze nia wo jen ne
przez wro gów za da ne
lud ność ta prze ży ła
jak by jed ną ra nę.

Dzi siaj już wy ro sły
mło de po ko le nia.

Kra jo braz Pil cho wic
na pięk ny się zmie nia.

Lud ność tu życz li wa,
w kul tu rze wspa nia ła, 
na prze strze ni wie ków
wie lu mę dr ców da ła.

Gmi na ro śnie w gó rę,
roz wój ma w tech ni ce,
ubo ga ca do my,
lud ność i uli ce.

Chwa ła Pil cho wi com,
za do bre za mia ry.
Po ziom swój pod wyż sza
przez pra cy ofia ry

Try ska ży ciem wy gląd
i me cha nizm pra wa.
W przy szłość bie gną my śli,
ich trud, pra ca, chwa ła.

W MŁODOŚCI NADZIEJA

Chciałem napisać coś dla młodzieży,
żeby wiedziała jak żyć należy.
By poznała młodości lata,
aby wiedziała z czym wejść do świata.

Jak się zachować w ten trudny czas,
gdy wiele zła chce godzić w nas,
jak pokonać razów brzemię,
by nie spadły w naszą ziemię.

Nie tylko mądrość i wiedzę fachową,
chciejcie mieć także moralność zdrową.

Jeśli was karmią tym, co się zepsuło,
wy to odrzućcie, by was nie truło.
Bądźcie wciąż mądrzy, zdecydowani,
by was nie wepchnął ktoś do otchłani.

Macie wyrosnąć na kwiat narodu,
patrzeć wciąż trzeźwo, idąc do przodu.
Gdy wiatr zepsucia złowrogo wieje,
wy zło odrzućcie, dajcie nadzieję.

Śpie wa ją ca Wie lo wieś

Ak to rzy py sko wic kie go Te atru Mło dzie żo we go Car pe Diem z suk ce sem za -
gra li w fil mie fa bu lar nym pro mu ją cym Ślą ski Szlak Za byt ków Tech ni ki

Przy sta nek Za wa da

Jed no z przed sta wień py sko wic kie go Mło dzie żo we go Te atru
Car pe Diem. Dru gi od le wej – Se ba stian Rak, pierw szy z pra -
wej Alek san der Me ryk.
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Dzie ci i mło dzież z te re nu gmi ny Wie lo wieś wy jąt ko wo licz nie i chęt nie uczestniczą w za ję ciach chó rów.
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła -
ne od po wie dzi. Po praw ne roz wią za nia
Roz ryw ko we go Ką ci ka z po przed nie -
go nu me ru wy glą da ją na stę pu ją co: ha -
sło krzy żów ki WA KA CJE, z ko lei
zdję cie przed sta wia ło ścież kę dy dak -
tycz no -przy rod ni czą w Ra cho wi cach.
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 An na Gmy rek,
Anie la Owcza rek oraz Mał go rza ta
Hosz. Gra tu lu je my! W ce lu usta le niu
spo so bu od bio ru na gro dy pro si my
o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65. 

Dziś za mie sza my ko lej ną krzy żów -
kę oraz zdję cie do roz po zna nia. Tym
ra zem w roz wią za niu krzy żów ki po -
mo że uważ na lek tu ra do dat ku do te go
nu me ru WPG. Zdję cie tra dy cyj nie zo -
sta ło zro bio ne w na szym po wie cie.
Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 3
wrze śnia na ad res e -ma il: re dak -
cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą
tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta -
re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. 

(SG)

Daw no, daw no te mu po mię dzy
miesz kań ca mi wsi Che chło i Ła ny to -
czył się po dob no nie ustan ny spór o to,
gdzie ma sta nąć ko ściół. Żad na z wio -
sek nie chcia ła ustą pić, to też w koń cu
ura dzo no, że ko ściół po wsta nie mię -
dzy wsia mi. Ze bra no ma te ria ły bu -
dow la ne i po sta no wio no roz po cząć
bu do wę, ale po przyj ściu na miej sce
oka za ło się, że wszyst kie zgro ma dzo -
ne ce gły, ce ment, wap no i ka mie nie
znik nę ły. Na pla cu przy szłej bu do wy
po zo stał tyl ko je den wiel ki głaz. Wtem

zgro ma dze ni uj rze li ma łe go ra ka, któ -
ry wszedł pod ka mień i za czął go nieść
w stro nę Che chła. Zdzi wie ni miesz -
kań cy obu wio sek po szli za nim i zo -
ba czy li, że rak prze niósł w cią gu jed -
nej no cy ca ły zgro ma dzo ny przez nich
ma te riał bu dow la ny. Był to nie chyb nie
znak, że to wła śnie w Che chle po win -
ni wy bu do wać świą ty nię. Tak się też
sta ło i do dziś w Che chle stoi prze pięk -
ny ko ściół p. w. św. Wa len te go – pa tro -
na wszyst kich za ko cha nych.

(MFR)

Le gen da jest po kło siem kon kur su
pt. „Naj pięk niej sze le gen dy po wia tu
gli wic kie go” or ga ni zo wa ne go przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
w 2008 r.

RR OO ZZ RR YY WW KK OO WW YY
KK ĄĄ CC II KK

W kręgu legend

O ra ku, co ko ściół zbu do wał

Ślą ska frasz ka

Historio kulo sie kołym
W łoczy to ciepie sie wołym
Bo jak przed Polskom problym niywonski
Zaś na tapeta bierom go Zwionzki
Dyć rzond durś u nos kiepsko se radzi
"Warszawka" czynsto yno sie wadzi
Polok mo teroz niywiela pociech
Pierońsko mynczy go bezrobocie
Choć jo i Zwionzkow trocha sie boja
Jak majom racjo za nimi stoja.

Bro ni sław Wą tro ba

Zwionzki Zawodowe

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Na zwi sko kró la Pol ski, któ ry wy po czy wał w pa ła cu w Rzucewie (po wiat
puc ki).
2. Je den z ko lo rów we fla dze Ka szu bów.
3. Znaj du je się tam wie ża wi do ko wa oraz ale ja gwiazd spor tu. 
4. Za to ka Puc ka zna na jest rów nież ja ko …
5. Atrak cja He lu, szcze gól nie dla naj młod szych.
6. Mor skie przy sma ki. 
7. W her bie Ka szu bów.

�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 
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Wieże kościoła p. w. św. Wa len te go,
któ ry osta tecz nie sta nął w Che chle…
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