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„Jest ta ki dzień, bar dzo cie pły choć gru dnio -
wy” – śpie wał o wi gi lii Świąt Bo że go Na ro dze nia
Se we ryn Kra jew ski, ma jąc za pew ne na my śli
rów nież blask i cie pło bi ją ce z roz iskrzo nej cho in -
ki. Za sia da my wo kół niej co ro ku, śpie wa my ko lę -
dy, mo dli my się, roz pa ko wu je my pre zen ty. I pew -
nie czę sto za sta na wia my się, skąd wzię ła się tra -
dy cja ubie ra nia cho in ki na czas Bo że go Na ro dze -
nia?

Otóż, jak po da ją róż ne źró dła, tra dy cja stro je nia
bo żo na ro dze nio we go drzew ka na ro dzi ła się już
w śre dnio wie czu w Niem czech. In ni ba da cze kul tu ry

twier dzą, że rów nież, a mo że rów no le gle
w Al za cji, gdzie ubie ra no ją w jabł ka
i ozdo by z pa pie ru. Nie co póź niej cho -
in ki sta ły się bar dzo po pu lar ne w pro te -
stanc kich Niem czech. I to stam tąd oby -
czaj po wę dro wał do in nych kra jów
i zo stał roz po wszech nio ny w Eu ro pie
Pół noc nej i Środ ko wej. Da lej drzew ko roz po -
wszech ni ło się w An glii i Fran cji (XIX w.) i w koń -
cu w Eu ro pie Po łu dnio wej. 

W Pol sce ten mi ły, pięk ny oby czaj po ja wił się
na prze ło mie XVIII i XIX w., ale tyl ko w mia stach.

Na wsi lu dzie dłu go jesz cze trzy ma li
się tra dy cji tzw. pod łaź nicz ki, czy li czub -

ka jo dły lub świer ka za wie sza ne go
pod su fi tem, lecz w koń cu cho in ka

wy gra ła z pod łaź nicz ką. Daw niej bo żo -
na ro dze nio wa cho in ka by ła ozda -

bia na przede wszyst kim sło dy cza mi –
pier nicz ka mi, ciast ka mi, orze cha mi, ozdo ba mi

z pa pie ru i bi bu ły. Wie lu z nas wspo mi na dłu gie li -
za ki tzw. so ple lo do we w ko lo ro wych sre brzą cych
się pa pier kach, któ re wi sia ły na cho in kach na sze go
dzie ciń stwa. Dokończenie na str. 5

Skąd się wzię ły cho in ki?
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Pod czas pierw szej se sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go ka den cji 2010-
2014, któ ra od by ła się 29 li sto pa da,
rad ni wy bra ni w ostat nich wy bo -
rach sa mo rzą do wych zo sta li za przy -
się że ni. Prze gło so wa no tak że skład
Pre zy dium Ra dy oraz Za rządu Po -
wia tu Gli wic kie go.

Se sja in au gu ru ją ca dzia łal ność no -
wej Ra dy mia ła uro czy sty cha rak ter.
Na sa lę se syj ną wpro wa dzo ny zo stał
sztan dar Po wia tu Gli wic kie go,
po czym ode gra no hymn pań stwo wy.
Pierw szą część se sji pro wa dził rad ny
se nior Bog dan Li twin, obok któ re go
przy sto le pre zy dial nym za sia dła sę -
dzia An na Wilk -Ziół kow ska, prze -
wod ni czą ca Po wia to wej Ko mi sji Wy -
bor czej w Gli wi cach. Sę dzia wrę czy ła

rad nym za świad cze nia o wy bo rze
na rad ne go, a na stęp nie zło ży li oni ślu -
bo wa nie. Tę od święt ną część se sji za -
koń czy ło wy pro wa dze nie sztan da ru
Po wia tu Gli wic kie go, a sa lę se syj ną
opu ści ła rów nież prze wod ni czą ca Po -
wia to wej Ko mi sji Wy bor czej. Ozna -
cza ło to roz po czę cie ro bo czej czę ści
ob rad.

Po rzą dek se sji – po prze gło so wa niu
przez Ra dę – uległ mo dy fi ka cji w sto -
sun ku do za pro po no wa ne go wcze -
śniej. Rad ni na wnio sek Wal de ma ra
Do mb ka uzu peł ni li go o wy bór sta ro -
sty, wi ce sta ro sty i resz ty skła du Za rzą -
du. Przy ję li tak że wnio sek Ma ria na
Sa dec kie go i zre zy gno wa li z gło so wa -
nia nad uchwałą dotyczącą zmia ny
Sta tu tu Po wia tu. Wy kre ślo ny rów nież
zo stał punkt po rząd ku mó wią cy o po -
wo ła niu już na tej pierw szej se sji sta -
łych ko mi sji Ra dy, o co wnio sko wał
Ma riusz Po lo czek. 

Rad ni pod czas ko lej nych gło so wań
do ko na li wy bo ru Pre zy dium Ra dy
oraz Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.
Prze wod ni czą cym Ra dy zo stał peł nią -
cy tę funk cję w po przed nich dwóch

ka den cjach Ta -
de usz Ma -
mok, re pre zen -
tu ją cy KW
P l a t  f o r  m a
Oby wa tel  ska
RP – i po tym
wy bo rze to już
on po pro wa -
dził dal szy
ciąg se sji. Za -
nim to jed nak
na stą pi ło, Ta -
de usz Ma mok
po dzię ko wał

rad nym za ob da rze nie go za ufa niem
i po wie rze nie po raz ko lej ny funk cji
prze wod ni czą ce go Ra dy. Za pew nił, że
tak jak do tych czas, pra co wał bę dzie
na rzecz współ dzia ła nia wszyst kich
rad nych – tak, by po za koń cze niu ka -
den cji Ra da mo gła wy ka zać się do ko -
na nia mi, któ re na trwa łe wpi szą się
w hi sto rię po wia tu.

W skład
Pre zy dium Ra -
dy wy bra ni zo -
sta li tak że wi -
ce prze wod ni -
czą cy: Szy -
mon Ko ściarz
(KW Pra wo
i Spra wie dli -
wość) oraz
K r z y s z  t o f
S t o  l a  r e k
(KWW Po ro -
zu mie nie Zie -
mi Gli wic -
kiej). 

Na funk cję sta ro sty gli wic kie go
rad ni wy bra li do tych cza so we go sta ro -
stę, Mi cha ła Nie szpor ka (KW Plat -
for ma Oby wa tel ska RP). Wi ce sta ro stą
zo stał wcze śniej szy czło nek Za rzą du
Wal de mar Do mbek (KWW Zgo da
i Przy szłość). W skład obec ne go, trzy -
oso bo we go Za rzą du wszedł tak że po -

przed ni wi ce sta ro sta Sła wo mir
Adam czyk (KW Plat for ma Oby wa tel -
ska RP). 

Po wy bo rach gra tu la cje oraz ży cze -
nia owoc nej pra cy zło żył wszyst kim
An drzej Ka ra siń ski, se kre tarz Mia sta
Gli wi ce, wy stę pu ją cy w imie niu pre -
zy den ta Gli wic. 

Na se sji – po za uchwa ła mi do ty czą -
cy mi po wo łań wy mie nio nych osób
na funk cje w Pre zy dium Ra dy i Za rzą -

dzie Po wia tu Gli wic kie go – przy ję ta
zo sta ła tak że uchwa ła w spra wie zmian
w te go rocz nym bu dże cie po wia tu. Jak
wy ja śni ła Ma ria Owcza rzak -Siej ko,
zmia na ta wy ni ka z otrzy ma nia przez
po wiat do dat ko wej sub wen cji oświa to -
wej w wy so ko ści po nad 421 tys. zł. Zo -
sta ła ona przy zna na przez Mi ni ster stwo
Edu ka cji Na ro do wej w związ ku z tym,

iż od wrze śnia br.
zwięk szy ła się
licz ba uczniów
w szko łach pro -
w a  d z o  n y c h
przez po wiat –
jest ich o 150
wię cej niż pier -
wot nie za kła da -
no. Pie nią dze te
prze zna czo ne zo -
sta ną m.in.
na wy mia nę
sprzę tu kom pu te -
ro we go w po wia -
to wych ze spo -

łach szkół, za kup sprzę tu do ich pra -
cow ni, uzu peł nie nie wy po sa że nia oraz
re mon ty. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu od bę -
dzie się 9 grud nia o godz. 15.00. Jak
za po wie dział prze wod ni czą cy Ra dy
Ta de usz Ma mok, wy bra ne na niej zo -
sta ną sta łe ko mi sje Ra dy. Prze wod ni -
czą cy zwró cił się rów nież do rad nych
o za sta no wie nie się nad skła dem klu -
bów rad nych.

RO MA NA GOZ DEK

Po nie daw nych wy bo rach sa mo rzą -
do wych na sta no wi skach po zo sta ła
więk szość wło da rzy miast i gmin
wcho dzą cych w skład po wia tu gli wic -
kie go. W nie któ rych jed nak na stą pi ły
zmia ny.

W Knu ro wie na dal funk cję pre zy -
den ta spra wo wać bę dzie Adam Rams.
Po dob nie jest w Py sko wi cach, gdzie
miesz kań cy po raz ko lej ny po wie rzy li
sta no wi sko bur mi strza Wa cła wo wi
Kę sce. Rów nież w Gmi nie Ru dzi niec
nie za szły w tym wzglę dzie zmia ny –
miesz kań cy po raz dru gi wy bra li

na wój ta Krzysz to fa Ob rzu ta.
W Gmi nie Gie rał to wi ce po zo stał
na sta no wi sku wój ta Jo achim Bar -
giel. Nie ina czej jest w Gmi nie Wie lo -
wieś, gdzie wój tem po zo stał Gin ter
Skow ro nek. 

Do zmian do szło w Gmi nie To szek,
gdzie w miej sce dłu go let nie go bur mi -
strza Jac ka Za rzyc kie go wy bra ny zo -
stał Grze gorz Kup czyk. Po dob nie
jest w Gmi nie Pil cho wi ce. Tu taj
na sta no wi sko wój ta wy bra na zo sta ła
Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek, któ ra
za stą pi ła spra wu ją ce go po przed nio tę

funk cję Wil hel ma Kry wal skie go. Jest
to za ra zem je dy na ko bie ta, któ ra
w mia stach i gmi nach wcho dzą cych
w skład po wia tu gli wic kie go spra wu je
funk cję wło da rza. 

We wszyst kich tych gmi nach ich go -
spo da rzy wy bra no już w pierw szej tu rze
wy bo rów 21 li sto pa da. Je dy nie w Gmi -
nie So śni co wi ce 5 grud nia od by ła się
dru ga tu ra wy bo rów sa mo rzą do wych. 
W jej wyniku na burmistrza gminy
wybrany został Marcin Stronczek,
w poprzedniej kadencji członek Zarządu
Powiatu Gliwickiego. Wyborcy oddali
na niego więcej głosów niż na Czesława
Jakubka, poprzedniego burmistrza
Sośnicowic. (RG)

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

Pod czas gło so wa nia w ko mi sji wy bor czej, któ ra mia ła swo ją sie dzi bę w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 w Knu ro wie. 
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Tro chę zmian w gmi nach

Jan Borzymowski (KW PO RP)
Ludgarda Buzek (KW PO RP)
Barbara Dziuk (KW PiS)
Gustaw Jochlik (KW PO RP)

Agnieszka Luty (KW PO RP)
Piotr Pyzik (KW PiS)
Małgorzata Tkacz-Janik (KW SLD)

Nasi reprezentanci w Sejmiku Województwa Śląskiego
W okręgu wyborczym obejmującym powiat gliwicki wybrani zostali
następujący radni Sejmiku Województwa Śląskiego:

Od le wej: Ta de usz Ma mok gra tu lu je Mi cha ło wi Nie szpor ko wi
po now ne go wy bo ru na sta ro stę.

Prze wod ni czą ca Po wia to wej Ko mi sji Wy bor czej w Gli wi -
cach wrę czy ła rad nym za świad cze nia o wy bo rze na tę za -
szczyt ną funk cję.

Rad nym to wa rzy szył pod czas pierw szej czę ści se sji sztan dar
Po wia tu Gli wic kie go.
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Ta de usz Ma mok prze wodni czą cym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
Mi chał Nie szpo rek sta ro stą gli wic kim WY BO RY 

W PO WIE CIE
Pod czas wy bo rów sa mo rzą do -

wych 21 li sto pa da fre kwen cja
wy no si ła 43,68 proc. Miesz kań cy
wy bra li pod czas nich m.in. Ra dę
Po wia tu Gli wic kie go. Oto oso by,
któ rym po wie rzy li man da ty rad -
nych po wia to wych:
��Sła wo mir Adam czyk (KW
Plat for ma Oby wa tel ska RP)
��Ja cek Aw ra mien ko (KW Plat -
for ma Oby wa tel ska RP)
��Agniesz ka Ba rań ska (KW Pra -
wo i Spra wie dli wość)
��Wal de mar Do mbek (KWW
Zgo da i Przy szłość)
��Win fryd Fi coń (KWW Po ro zu -
mie nie Zie mi Gli wic kiej)
��An drzej Hosz (KWW Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat)
��Ewa Jur czy ga (KWW Zgo da
i Przy szłość)
��Le szek Ko ło dziej (KW Plat for -
ma Oby wa tel ska RP)
��Szy mon Ko ściarz (KW Pra wo
i Spra wie dli wość)
��To masz Ko wol (KWW Zgo da
i Przy szłość)
��An drzej Ku rek (KWW Zgo da
i Przy szłość)
��Bog dan Li twin (KWW Zgo da
i Przy szłość)
��Ta de usz Ma mok (KW Plat for -
ma Oby wa tel ska RP)
��Grze gorz Mi cha lik (KW Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat)
��An drzej Mi chal ski (KW Plat -
for ma Oby wa tel ska RP)
��Mi chał Nie szpo rek (KW Plat -
for ma Oby wa tel ska RP)
��Ma riusz Pod broż ny (KW Plat -
for ma Oby wa tel ska RP)
��Ma riusz Po lo czek (KWW Zgo -
da i Przy szłość)
��Da wid Rams (KWW Po ro zu -
mie nie Zie mi Gli wic kiej)
��Ma rian Sa dec ki (KWW Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat)
��Hen ryk Si bie lak (KWW Zgo da
i Przy szłość)
��Krzysz tof Sto la rek (KWW Po -
ro zu mie nie Zie mi Gli wic kiej)
��Mar cin Stron czek (KWW Zgo -
da i Przy szłość)

Syl wet ki rad nych pre zen tu je -
my w Do dat ku spe cjal nym do te -
go nu me ru WPG.
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25 li sto pa da w Knu ro wie Bo gu -
sław Szy gu ła, ku stosz knu row skiej
Izby Tra dy cji Gór ni czej i dr Ste -
phan Ka iser, dy rek tor Mu zeum Zie -
mi Gór no ślą skiej w Ra tin gen pod pi -
sa li umo wę o współ pra cy.

Jak czy ta my w pierw szym punk cie
umo wy: „Fun da cja Dom Gór no ślą ski,
Mu zeum Zie mi Gór no ślą skiej, Brac -
two Gwar ków Związ ku Gór no ślą skie -
go i Izba Tra dy cji Gór ni czej Knu rów
po świę ca ją się po dob nym za da niom,
sta ra jąc się o pie lę gna cję i za cho wa nie
gór ni czej spu ści zny kul tu ral nej Gór ne -
go Ślą ska. W tym za kre sie pra gnie my
w przy szło ści in ten syw nie ze so bą
współ pra co wać, aby roz sze rzyć ob szar
i za kres swej dzia łal no ści”.

Pierw sze kon tak ty mię dzy dwo ma
in sty tu cja mi zo sta ły na wią za ne kil ka
mie się cy te mu, pod czas wi zy ty
w Knu ro wie nie miec kich go ści z Ra -
tin gen – mia sta po ło żo ne go nie da le ko
Düssel dor fu, w któ rym miesz ka bar -
dzo wie lu Gór no ślą za ków, w tym rów -
nież daw nych miesz kań ców po wia tu
gli wic kie go. Tak że 600-let nia rzeź ba
św. An ny Sa mo trze ciej z Knu ro wa po -
łą czy ła oba mia sta, po nie waż przez
pięć mie się cy go ści ła w Ra tin gen.

– Mu zeum Zie mi Gór no ślą skiej
i Izba Tra dy cji Gór ni czej szu ka ją moż -
li wo ści wspól ne go po zna nia się oraz
szer szej po pu la ry za cji swo jej dzia łal -

no ści wśród za in te re so wa nej pu blicz -
no ści. Obie pla ców ki pra gną re ali zo -
wać wspól ne przed się wzię cia i pro jek -
ty, w ce lu po głę bie nia dzia łal no ści kul -
tu ral nej na rzecz tra dy cji gór ni czej
na Gór nym Ślą sku. Do ty czy to przede
wszyst kim przy go to wa nia i re ali za cji
wiel kiej wy sta wy cza so wej Mu zeum
Zie mi Gór no ślą skiej, po świę co nej hi -
sto rii gór nic twa na Ślą sku – mó wi Bo -
gu sław Szy gu ła.

Pla ców ka z Ra tin gen sta ra się o po -
sze rze nie swych zbio rów o au ten tycz -
ne i re pre zen ta tyw ne eks po na ty na te -
mat hi sto rii i tra dy cji gór ni czej, jak
rów nież zo bo wią zu je się dą żyć do pre -
zen to wa nia obec nej sy tu acji Gór no ślą -
skie go Okrę gu Prze my sło we go. Izba
Tra dy cji Gór ni czej KWK Knu rów bę -

dzie wspie rać Mu zeum po przez po -
śred nic two w na wią za niu kon tak tów
i po zy ski wa nie no wych eks po na tów,
dzia ła jąc na pod sta wie i zgod nie z pra -
wem pol skim. Pla no wa ne są tak że
wspól ne wy sta wy i cie ka we eks po zy -
cje dot. hi sto rii gór nic twa i kul tu ry obu
re gio nów. Współ pra ca bę dzie też obej -
mo wać dzia łal ność kul tu ral ną i pro -
mo cyj ną, m.in. pla no wa ne jest wy da -
nie mo net oko licz no ścio wych upa -
mięt nia ją cych waż ne rocz ni ce (emi to -
wa ne w dwóch ję zy kach) oraz przy go -
to wa nie dwu ję zycz nych pu bli ka cji.

Współ pra ca ma rów nież słu żyć
sze ro ko ro zu mia ne mu po ro zu mie niu
mię dzy na ro dem pol skim i nie miec -
kim. 

(MFR)

25 li sto pa da uro czy ście otwar ta zo sta ła ul.
Gra nicz na w gmi nie Gie rał to wi ce. To waż na in -
we sty cja ko mu ni ka cyj na, istot na tak że
pod wzglę dem go spo dar czym. 

Zo sta ła wykonana w ra mach za da nia pn.
„Bu do wa dro gi ul. Gra nicz nej na od cin ku
od ul. Po wstań ców Ślą skich w Przy szo wi cach
do ul. Boj kow skiej w Gli wi cach”. Wy bu do wa -
ny od ci nek po łą czył ul. Boj kow ską w Gli wi -
cach – po przez ul. Gra nicz ną – z dro gą kra jo -
wą nr 44 (ul. Gli wic ką) w Przy szo wi cach
w oko li cy wę zła au to stra do we go Gli wi ce – So -
śni ca. Ob wod ni ca ta umoż li wi prze ję cie znacz -
nej czę ści ru chu od by wa ją ce go się na kie run ku
Gli wi ce – Knu rów, Orze sze, Ryb nik prze bie ga ją ce go
moc no ob cią żo ną dro gą wo je wódz ką nr 921. 

Dro ga ta oprócz peł nie nia funk cji ob wod ni cy umoż li wi
ak ty wi za cję 73 ha te re nów in we sty cyj -
nych (Sy ner gy Park) znaj du ją cych się
na te re nie gmi ny Gie rał to wi ce, jak rów -
nież te re nów zlo ka li zo wa nych wzdłuż
te go od cin ka dro gi po stro nie mia sta
Gli wi ce, umoż li wia jąc ich sko mu ni ko -

wa nie po przez wę zeł „Gli wi ce – So śni ca” z au to stra da mi
A1 i A4. 

In we sty cja, pro wa dzo na przez Gmi nę Gie rał to wi ce,
otrzy ma ła 3 mln zł do fi nan so wa nia z Na ro do we go Pro gra -
mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008 – 2011. Mia sto
Gli wi ce do to wa ło ją kwo tą 488 611,44 zł. Wy ko naw ca ro -
bót – Wo je wódz kie Przed się bior stwo Ro bót Dro go wych
w Ka to wi cach – re ali zo wał ro bo ty od wrze śnia 2009 do li -
sto pa da br. (RG)

Za rząd Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach pra ce zwią za ne
z utrzy ma niem prze jezd no ści dróg
po wia to wych wy ko nu je za po śred -
nic twem wy ło nio ne go w prze tar gu
wy ko naw cy, któ rym jest fir ma Re -
mon dis Gli wi ce. Uru cho mi ła ona
te le fon Ak cji Zi mo we go Utrzy ma -
nia Dróg – 502 586 280. Wy jąt -
kiem jest w tym wzglę dzie tyl ko
gmi na To szek, któ ra sa ma zo bo -

wią za ła się utrzy my wać prze jezd -
ność dróg po wia to wych na swym
te re nie. 

Fir ma Re mon dis, pod nad zo rem
ZDP, re ali zu je też pra ce zwią za ne
z utrzy ma niem prze jezd no ści kil ku
dróg wo je wódz kich na te re nie po -
wia tu. Są to dro gi: nr 901 Wie lo -
wieś -Py sko wi ce -Gli wi ce; nr 921
Knu rów (od skrzy żo wa nia z 924)
do gra ni cy z Za brzem; nr 907 Wie lo -

wieś -To szek -Nie wie sze; nr 408
od gra ni cy z woj. opol skim do Gli -
wic. 

Za dro gi gmin ne od po wia da ją po -
szcze gól ne gmi ny. Za po zo sta łe wo je -
wódz kie – Za rząd Dróg Wo je wódz kich
w Ka to wi cach – nr tel. 32 781 92 11.
Za dro gi kra jo we – Ge ne ral na Dy rek -
cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, nr
tel.: 32 234 06 91 i 32 270 15 10.

(RG)

Pra cow nię re zo nan su moż na by ło
zwie dzić rów nież pod czas tzw. Bia łej
Nie dzie li, zor ga ni zo wa nej w szpi ta -
lu 14 li sto pa da. Z bez płat nych ba dań

krwi sko rzy sta ło te go dnia 116 miesz -
kań ców, 110 wy ko na ło ba da nia EKG,
a 101 zmie rzy ło ci śnie nie. Na miej scu
moż na by ło tak że sko rzy stać z kon -

sul ta cji wy ni -
ków EKG,
któ rych udzie -
la li dok to rzy
To masz Re gi -
nek i An drzej
M i  c h a l  s k i .
Oso by bio rą ce
udział w ba da -
niach otrzy -
my wa ły  rów -
nież ma te ria ły
p r o  m o  c y j  n e
po wia tu.

(SG)

Mo ment pod pi sa nia umo wy. Pierw szy z prawej Bo gu sław Szy gu ła, obok Ste -
phan Ka iser.

Wstęgę przecinają wójt Gierałtowic Joachim Bargiel i sołtysi –
Gierałtowic Gerda Czapelka i Przyszowic Zygmunt Szołtysek. 

Z ba dań i kon sul ta cji le kar skich sko rzy sta ło wie le osób.

Małgorzata Handzlik (pierwsza z prawej) w rozmowie z pracownikami szpitala.

Pie lę gnu ją gór ni czą spu ści znę
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Kto od po wia da za od śnie ża nie

No wa dro ga ukoń czo na 
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Szpi tal na eu ro pej skim po zio mie…
Szpi tal w Knu ro wie od wie dzi -

ła 12 li sto pa da Mał go rza ta Handz -
lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go. 

Mał go rza ta Handz lik zwie dzi ła
szpi tal w to wa rzy stwie Kry sty ny
Szu mi las, po seł na Sejm RP. To wa -
rzy szy li im m.in. Mi chał Nie szpo -
rek, sta ro sta gli wic ki oraz Mi chał
Ek kert, pre zes szpi ta la. Go ście

zwie dzi li m.in. nie daw no od da ną
do użyt ku Pra cow nię Re zo nan su
Ma gne tycz ne go, Kli ni kę Chi rur gii
Ma ło in wa zyj nej oraz Od dzia ły No -
wo rod ków i Wcze śnia ków, a tak że
Po łoż ni czo -Gi ne ko lo gicz ny. Mał go -
rza ta Handz lik stwier dzi ła, że szpi tal
pod wzglę dem wy po sa że nia oraz za -
kre su usług stoi na eu ro pej skim po -
zio mie. 

…i Bia ła Nie dzie la

Co ro ku z oka zji Bar bór ki od pra -
wia ne są w na szym re gio nie uro czy ste
msze świę te, w trak cie któ rych gór ni -
cy dzię ku ją swej pa tron ce za opie kę
i proszą o to, aby ich pra ca by ła bez -
piecz na. W in ten cji gór ni ków oraz ich
ro dzin w knu row skiej pa ra fii pw. Mat -
ki Bo skiej Czę sto chow skiej tak że od -
by ła się msza, na któ rej licz nie sta wi li
się przed sta wi cie le gór ni czej bra ci.

Wzię li w niej udział rów nież m.in.
Kry sty na Szu mi las – wi ce mi ni ster
edu ka cji, Mi chał Nie szpo rek – sta ro -
sta gli wic ki, Adam Rams – pre zy dent
Knu ro wa oraz Alek san der War das –
dy rek tor tech nicz ny KWK „Knu rów -
-Szczy gło wi ce”. Po mszy de le ga cje
zło ży ły wień ce i kwia ty pod po mni -
kiem gór ni ków tra gicz nie zmar łych
na sta no wi skach pra cy. (SG)

W dniu św. Barbary

Sta ro sta Mi chał Nie szpo rek zło żył hołd po le głym gór ni kom wraz z wi ce mi ni -
ster Kry sty ną Szu mi las oraz Hen ry kiem Hib sze rem, za stęp cą dy rek to ra szpi ta -
la w Knu ro wie.
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Dom Po mo cy Spo łecz nej „Osto -
ja” w So śni co wi cach stał się miej -
scem sta łej pra cy dla wie lu osób,
kie ro wa nych tu przez Po wia to wy
Urząd Pra cy w Gli wi cach w ra mach
sta ży i ro bót pu blicz nych. 

– By łam po ma tu rze i trud no by ło mi
zna leźć sta łą pra cę – wspo mi na Mał go -
rza ta Po tu ra ła z Trachów. – W róż nych
fir mach pro po no wa no mi tyl ko coś do -
ryw cze go, a wia do mo, że pra cu jąc
na ta kich wa run kach trud no my śleć
o sta bi li za cji za wo do wej. W koń cu jed -
nak, ze skie ro wa nia Po wia to we go Urzę -
du Pra cy w Gli wi cach, tra fi łam
w kwiet niu 2007 ro ku na pół rocz ny staż
do „Ostoi”. Ta pra ca mi się spodo ba ła,
ucie szy łam się więc, gdy po sta żu do sta -
łam umo wę na sta łe. Pra cu ję tu już bli -
sko trzy la ta i je stem z te go za do wo lo na.

Pra ca co praw da nie jest ła twa, ale jej
tru dy wy na gra dza zgra ny ze spół i do bra
at mos fe ra pa nu ją ca w „Ostoi”. Je stem
opie kun ką, zaj mu ję się nie peł no spraw -
ny mi dziew czę ta mi.

Po dob nie uwa ża Ri ta Ko niecz ny
ze Smol ni cy. Ona z ko lei tra fi ła
do „Ostoi” w lip cu br., skie ro wa na tu
przez gli wic ki PUP w ra mach ro bót
pu blicz nych. Od paź dzier ni ka pra cu je
tu już na sta łe. W od róż nie niu od Mał -
go rza ty ma za so bą wie le lat pra cy, ale
jesz cze nie na le ży się jej eme ry tu ra. –
Za nim prze szłam na bez ro bo cie, pro -
wa dzi łam sklep mię sny w Ko zło wie –
opo wia da. – Jed nak mu sia łam za -
mknąć dzia łal ność go spo dar czą ze
wzglę du na co raz mniej sze ob ro ty.
W „Ostoi” pra cu ję ja ko po ko jo wa.
Bar dzo lu bię dziew czę ta, któ re w tym

DPS -ie zna la zły swój dom. Do brze mi
się tu pra cu je, oby tyl ko tak da lej by ło,
jak jest te raz.

To tyl ko dwa przy kła dy na uda ną
współ pra cę PUP -u z so śni co wic kim
DPS -em. – Ta kich osób jest wie le – in -
for mu je Ja ro sław Menc fel, dy rek tor
„Ostoi”. – W su mie od 2007 ro ku PUP
skie ro wał do nas 37 pra cow ni ków
w ra mach ro bót pu blicz nych i sta ży.
By li to za rów no pra cow ni cy ad mi ni -
stra cyj ni, tech nicz ni, ku char ki i po mo -
ce ku chen ne, jak i po ko jo we, opie kun -
ki oraz te ra peu ci. Aż 17 z nich, czy li 46
proc. z ogó łu skie ro wa nych, zo sta ło
u nas na sta łe. Świad czy to o bar dzo
do brym do bo rze kie ro wa nych tu bez -
ro bot nych. Pra ca w do mu po mo cy spo -
łecz nej ma bo wiem spe cy ficz ny cha -
rak ter i po trze ba do niej m.in. od po -
wied nich pre dys po zy cji psy chicz nych. 

W su mie w „Ostoi” za trud nio nych
jest 97 osób. Pro wa dzo ny przez Po -
wiat Gli wic ki DPS w So śni co wi cach
jest li czą cym się pra co daw cą w gmi -
nie, gdzie o pra cę nie jest ła two. Tym -
cza sem więk szość osób, któ re zna la zły
za trud nie nie w „Ostoi”, miesz ka
w nie da le kiej oko li cy.

– Je stem bar dzo za do wo lo ny ze
współ pra cy z Po wia to wym Urzę dem
Pra cy w Gli wi cach – do da je Ja ro sław
Menc fel. – To, że jej efek ty są ta kie
do bre, jest w du żej mie rze za słu gą
Gra ży ny Żur, za stęp cy dy rek to ra PUP
oraz Be aty Śnio szek i wszyst kich pra -
cow ni ków dzia łu, kie ru ją ce go do nas
oso by bez ro bot ne do pra cy w ra mach
sta ży i ro bót pu blicz nych. (RG)

500 uczniów szkół pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki prze cho dzi
szko le nie z za kre su po mo cy przed -
me dycz nej. Wszyst ko po to, by wie -
dzieć, jak ra to wać ży cie, gdy ktoś
w ich po bli żu np. za słab nie bądź
ule gnie wy pad ko wi.

Od paź dzier ni ka do grud nia
w trzech po wia to wych ze spo łach
szkół pro wa dzo ny jest pro gram edu -
ka cyj no -pro fi lak tycz ny z za kre su po -
mo cy przed me dycz nej. Za ję cia z mło -
dzie żą z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go i Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie oraz Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach pro wa dzą in struk to rzy i ra tow -

ni cy z uzna nej fir my Re mex Mi chał
Van Der Co hen. Ucznio wie od by wa ją
cykl ca ło dzien nych za jęć ma ją cych
cha rak ter ćwi czeń prak tycz nych
z uży ciem fan to mów, defibrylatorów
ćwi czeb nych, ma se czek jed no ra zo -
wych, środ ków opa trun ko wych itp.
Jest to cen ne uzu peł nie nie pro gra mu
szkol ne go, któ ry od wrze śnia ub. r.
prze wi du je co praw da obo wią zek
prze pro wa dza nia te go ty pu za jęć, ale
je dy nie w wy mia rze 1 go dzi ny. Pro -
gram jest pro wa dzo ny przez Po wiat
Gli wic ki w ra mach pro mo cji zdro wia.
Zo stał sfi nan so wa ny ze środ ków bu -
dże tu po wia tu, któ ry prze zna czył
na ten cel w br. 16 tys. zł. (RG)

18 li sto pa da od by ło się pod su mo -
wa nie se zo nu lo to we go Re jo nu So -
śni co wi ce Pol skie go Związ ku Ho -
dow ców Go łę bi Pocz to wych,
w skład któ re go wcho dzą od dzia ły
So śni co wi ce, Gie rał to wi ce i Ru dzi -
niec.

Pod czas spo tka nia wrę czo no dy -
plo my i pu cha ry za osią gnię cia lo to -
we. W lo tach go łę bi do ro słych Mi -
strzem re jo nu zo sta li: Bo le sław i Wil -
helm Ka iser z oddz. Przy szo wi -
ce, I Wi ce mi strzem – Ka mil i Bo le -
sław Ka iser z oddz. Przy szo wi -
ce, II Wi ce mi strzem – Ber nard i Ma -
riusz Drozd z oddz. So śni co wi ce.

Naj lep szy go -
łąb to sam -
czyk o nr. DV -
-1100-07-62
n a  l e  ż ą  c y
do Jó ze fa Sta -
ni z oddz. Ru dzi niec. 

War to rów nież wspo mnieć, że Mi -
strzem Pol ski w lo tach na ro do wych
za 2010 r. zo stał Da riusz Za ga jew ski
z oddz. Przy szo wi ce, I Wi ce mi strzem
– Ka rol i Ma riusz Ma tlo ko wie
z oddz. Ru dzi niec, a II Wi ce mi strzem
– Kry stian Bed norz z oddz. So śni co -
wi ce.

(MS)

Sma ko wi te po tra wy i aro ma tycz ne za pa chy wy -
peł ni ły 26 li sto pa da Go spo dar stwo Agro tu ry stycz -
ne Ran czo w Pro bosz czo wi cach, gdzie od by wał się
fi nał kon kur su ku li nar ne go Da nie Ro ku Spi chle rza
Gór ne go Ślą ska. 

O ty tuł Da nia Ro ku ry wa li zo wa ło 16 bar dzo róż no -
rod nych po traw, wśród nich m.in. gu lasz z ha lusz ka -
mi, sie mie niot ka, mocz ka, wście kły ser nik, brat kar to -
fle z ma ślan kom i ro la da z in dy ka. Przy go to wa ły je
za rów no in dy wi du al ne go spo dy nie, ko ła go spo dyń
wiej skich, jak i re stau ra to rzy z te re nu trzech po wia -
tów, ob ję tych dzia ła niem Spi chle rza Gór ne go Ślą ska –
gli wic kie go, tar no gór skie go i lu bli niec kie go. Po tra wy
oce nia ło ju ry, któ re nie mia ło ła twe go wy bo ru, bo -
wiem wszyst kie przy go to wa ne da nia za chwy ca ły sma -
kiem, aro ma tem i spo so bem po da nia, a ich twór cy
opo wia da li o nich z praw dzi wym kunsz tem. Osta tecz -
nie Da niem Ro ku Spi chle rza Gór ne go Ślą ska zo stał fi -
lo wa ny wie przek przy go to wa ny przez Kor ne lię
i Kry stia na Kieł ba sów z Pro bosz czo wic, któ rzy
za je go wy ko na nie otrzy ma li ty tuł Mi strza Kuch ni
oraz Zło tą Wa rze chę, wrę czo ną przez An drze ja Do -
ma ga łę, pre ze sa Fun da cji Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
Spi chlerz Gór ne go Ślą ska.

Pa tro nat nad kon kur sem Da nie Ro ku Spi chle rza
ob ję li Mał go rza ta Handz lik – po seł do Par la men -
tu Eu ro pej skie go, Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta
gli wic ki, Jo achim Smy ła – sta ro sta lu bli niec ki, Jó -
zef Kor pak – sta ro sta tar no gór ski oraz Sta ni sław
Gmi truk – dy rek tor Ślą skie go Od dzia łu Re gio nal -
ne go Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa. 

Na str. 11 za miesz cza my prze pis na mocz kę – świą -
tecz ne da nie wy ko na ne przez jed ną z lau re atek kon -
kur su. 

(RG) 

Po moc ra tu ją ca ży cie

Młodzież uczy się m. in., jak udzie lać po mo cy ofia rom wy pad ków sa mo cho do -
wych. 

Mi strzo wie ze zdo by ty mi pu cha ra mi.

Pod su mo wa nie 
se zo nu lo to we go

Fo
 to

: A
R

C

Uda ne za trud nie nie

Spi chle rzo we sma ki

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k 

(2
)

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k

Fi lo wa ny wie przek zo stał Da niem Ro ku Spi chle rza…

…a Kor ne lia i Kry stian Kieł ba so wie otrzy ma li za nie go Zło tą
Wa rze chę.

Mał go rza ta Po tu ra ła pod czas za jęć z miesz kan ka mi „Ostoi”.
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Dokończenie ze str. 1
Każ dy re gion, a na wet każ de do mo stwo ma swo je tra dy -

cje zdo bie nia drzew ka. Moż na je ubie rać w ozdo by ku pio -
ne lub wy ko na ne sa mo dziel nie, wy my ślać ko lo ry sty kę
i wzor nic two. 

Naj waż niej szy jest efekt koń co wy. Z cza sem drzew ka
na tu ral ne wy par ły sztucz ne cho in ki, zie lo ne, pu szy ste, igla -
ste. Są rów nie pięk ne i oka za łe, ale nie ma ją te go za pa chu
la su… Czy na tu ral ne drzew ko jest lep sze od sztucz ne go?
Ży wa cho in ka ma znacz ną prze wa gę nad pla sti ko wą. Wy -
glą da na tu ral nie i ład nie pach nie, wpro wa dza za tem do do -
mu au ten tycz ny świą tecz ny na strój. Już sam wy bór drzew -
ka na pla cu, w skle pie al bo bez po śred nio u le śni ka mo że
przy nieść ro dzi nie wie le sa tys fak cji i ra do ści. I nie za leż nie
od te go, czy jest to świerk, so sna, jo dła czy na wet tu ja cie -
szy swo im wy glą dem i roz ta cza ją cym się aro ma tem.

Już na po nad mie siąc przed Bo żym Na ro dze niem w su -
per mar ke tach, skle pach ogrod ni czych lub bez po śred nio
u ho dow ców ku pić moż na róż ne go ro dza ju cho in ki – do -
nicz ko we oraz cię te: so sen ki, świercz ki, jo deł ki.

Je że li chcie li by śmy za ku pić cho in kę wy ro słą w na szych
la sach, na Zie mi Gli wic kiej, mo że my w tym ce lu udać się
bez po śred nio do le śni cze go naj bliż sze go le śnic twa, on
na pew no sprze da nam do rod ne i zdro we drzew ko. W Nad -
le śnic twie Ru dzi niec, któ re zaj mu je naj więk szą le śną po -
wierzch nię w po wie cie gli wic kim, są czte ry plan ta cje cho -
in ko we. Drzew ka do sprze da ży po zy sku je się tak że pod czas
le śnych za bie gów pie lę gna cyj nych, gdy sto su je się wy cin -
kę, ce lem tzw. prze rze dze nia la su. Ru dzi niec cy le śni cy ho -
du ją i po le ca ją: so snę po spo li tą, so snę czar ną i świer ka. 

– O cho in ko wych gu stach nie spo sób roz ma wiać – za -
strze ga Adam Gło wac ki – le śnik – szkół karz z Nad le śnic -
twa Ru dzi niec. – Oso bi ście pre fe ru ję so snę, naj le piej z ga -
tun ku czar nej, po nie waż utrzy mu je się naj dłu żej i nie tra ci
igieł tak szyb ko, jak świerk. Cho in ka do wzro stu 2 m –
2,5 m ro śnie ok. 8 – 10 lat, więc jest to dłu go trwa ły pro ces. 

Jed nak za pach, ja ki wno si do świą tecz ne go do mu rów -
nać się mo że je dy nie z za pa chem świe że go chle ba…

(MFR)

W ostat nią nie dzie lę li sto pa da
na pla cu far skim przy Ko ście le pw.
św. Ja ku ba w So śni co wi cach od był
się jar mark ad wen to wy. Im pre za
zor ga ni zo wa na już po raz trze ci
przy cią gnę ła miesz kań ców gmi ny,
po wia tu i ościen nych miej sco wo ści. 

Ks. Mar cin Gaj da, pro boszcz tam -
tej szej pa ra fii mó wi, że po mysł or ga ni -
zo wa nia ta kiej im pre zy zro dził się
pod czas spo tkań z pa ra fia na mi. Oka zał
się strza łem w dzie siąt kę. W przed -
świą tecz nym kli ma cie jar mark jest nie
tyl ko oka zją do za ku pu wień ców ad -
wen to wych czy róż ne go ro dza ju ozdób
i kar tek świą tecz nych, ale rów nież
do spo tka nia się przy grza nym wi nie
czy skosz to wa nia tra dy cyj nych świą -

tecz nych po traw. W tym ro ku do pi sa li
nie tyl ko or ga ni za to rzy, któ rzy przy go -
to wa li wie le atrak cji, ale rów nież
praw dzi wie zi mo wa po go da. Kli ma tu
do da wa ły tak że ko lę dy śpie wa ne przez
chór pa ra fial ny oraz rzad ko spo ty ka ny
dziś ka ta ry niarz. Pod opiecz ne Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni -
co wi cach przy go to wa ły ja seł ka.
W „Izbie u Ołmy”, któ ra po wsta ła spe -
cjal nie na oko licz ność jar mar ków,
moż na by ło spró bo wać ma ków ki,
mocz kę czy sie mie niot kę. Po tra wy
przy go to wa ły pa nie z Ca ri ta su. Po nad -
to za pre zen to wa ła się mło dzież z gim -
na zjum i od był się kon cert „Z So śni co -
wic do Opo la”. W za gro dzie moż na
by ło rów nież zwie dzić ży wą szop kę

przy go to wa ną spe cjal nie na tę im pre -
zę. O opra wę mu zycz ną jar mar ku za -
dbał An drzej Szulc. 

I m  p r e  z ę
zor ga ni zo wa -
li: Pa ra fia
pw. św. Ja ku -

ba, pa ra fial ny Ca ri tas, DPS „Osto ja”
oraz Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób
z Upo śle dze niem Umy sło wym „Na -
dzie ja”. (SG)

Za koń czy ła się 10. edy cja ogól no pol skiej ak cji hu ma -
ni tar nej „Pre zent pod cho in kę”. Jak co ro ku nie za wod -
ni w ob da ro wy wa niu po trze bu ją cych ma lu chów oka za li
się ucznio wie Szkół ETE w Gli wi cach, do któ rej uczęsz -
cza ją tak że dzie ci z te re nu po wia tu gli wic kie go. 

Co ro ku Cen trum Mi sji i Ewan ge li za cji ra zem z Dia ko -
nią Ko ścio ła Ewan ge lic kie go -Au gs bur skie go w RP or ga ni -
zu ją ak cję „Pre zent pod cho in kę” dla po trze bu ją cych wspar -
cia dzie ci. Dzię ki te mu przed się wzię ciu ma lu chy z ubo gich
ro dzin oraz do mów dziec ka na Ukra inie ma ją szan sę od czuć
at mos fe rę Świąt Bo że go Na ro dze nia. Każ dy mo że ob da ro -
wać je nie zbęd ny mi dro bia zga mi oraz li stem z cie płym, ser -
decz nym sło wem prze sła nym w … pu deł ku po bu tach.

Ucznio wie Szkół ETE w Gli wi cach swo je pu deł ka wy -
peł ni li drob ny mi pre zen ta mi – w pacz kach zna la zły się
przy bo ry szkol ne, sło dy cze, za baw ki, rze czy do ubra nia.
Ak cja spo tka ła się z du żym od ze wem. Ucznio wie pierw -

szych klas szko ły pod sta wo wej naj pierw ra zem z ro dzi ca mi
ku po wa li rze czy, a na stęp nie w kla sie je pa ko wa li i okle ja li
pu deł ka. (RG)

Pierw szo kla si ści ocho czo pa ko wa li do pu de łek po bu tach
pre zen ty dla ko le gów z Ukra iny.

12 grud nia o godz. 16.00 w Do mu
Kul tu ry w Szczy gło wi cach od bę dzie
się ko lej ny kon cert cha ry ta tyw ny
Da ry Serc.

Kon cert na rzecz wspar cia or ga ni -
za cji świąt miesz kań ców do mów po -
mo cy spo łecz nej z te re nu po wia tu gli -
wic kie go or ga ni zu je już po raz ósmy
Sto wa rzy sze nie Mo ja Gmi na Nasz Po -
wiat. Pod czas kon cer tu wy stą pią ze -
spo ły oraz so li ści z DPS -ów. Ja ko bi -

le ty wstę pu słu żą ce gieł ki w ce nie od 2
do 20 zł, któ re są już roz pro wa dza ne
przez Sto wa rzy sze nie. Kon cer to wi to -
wa rzy szy za wsze sprze daż świą tecz -
nych ozdób, kar tek, świec oraz pięk -
nych prac, wy ko na nych pod czas za jęć
warsz ta to wych w DPS -ach, a licz ni
spon so rzy za pew nia ją dla wszyst kich
wy ko naw ców oraz go ści im pre zy cia -
sto i na po je. 

(RG) 

Od 13 do 17 grud nia w sie dzi bie
Gór no ślą skie go Cen trum Edu ka -
cyj ne go im. Ma rii Skło dow skiej -Cu -
rie w Gli wi cach trwać bę -
dzie XI Mię dzysz kol ny Prze gląd In -
sce ni za cji Bo żo na ro dze nio wych. 

Ce lem Prze glą du jest m.in. kul ty -
wo wa nie ro dzin nych tra dy cji i oby -
cza jów oraz uwraż li wie nie na war to -
ści kul tu ro twór cze sło wa, ob ra zu, ru -
chu i dźwię ku. Na sce nie za pre zen tu ją
się gru py te atral ne w pię ciu ka te go -
riach: przed szko la, szko ły pod sta wo -
we, gim na zjal ne, po nad gim na zjal ne

oraz ośrod ki po zasz kol ne. Wrę cze nie
na gród na stą pi pod czas Ga li fi na ło -
wej 7 stycz nia 2011 r. Szcze gó ły do ty -
czą ce Prze glą du do stęp ne są na stro -
nie in ter ne to wej GCE: www.gce.gli -
wi ce.pl/ak tu al no ści lub pod nr tel.:
(32) 231-35-76, 231-36-53. 

W Prze glą dzie tra dy cyj nie bio rą
udział rów nież dzie ci i mło dzież z te -
re nu po wia tu gli wic kie go. Im pre za
zo sta ła ob ję ta pa tro na tem ho no ro wym
bi sku pa Ge rar da Ku sza oraz sta ro sty
gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka.

(RG)

12 grud nia Sto wa rzy sze nie „Po -
da ruj Ser ce” już po raz ko lej ny
prze pro wa dzi przy ko ściel ną zbiór -
kę da rów dla pod opiecz nych do mów
dziec ka oraz dzie ci i nie peł no spraw -
nych znaj du ją cych się w ośrod kach
po mo cy spo łecz nej. 

Zbiór ka od bę dzie się przy ko ścio -
łach w Tosz ku, Po ni szo wi cach, Pław -
nio wi cach, Ta ci szo wie, Klesz czo wie,
Łą czy, Ko tu li nie, Boj szo wie, Rud nie,
Ru dziń cu, Łu biu, Świ biu, Dą brów ce,
Wie low si, Wi śni czu, Bar głów ce oraz
Py sko wi cach (pa ra fia św. Mi ko ła ja).
Ze bra ne da ry tra fią w przed dzień Bo -
że go Na ro dze nia m.in. do Do mów
Dziec ka nr 2 i 3 w Gli wi cach, Ośrod -

ka Edu ka cyj no -Re ha bi li ta cyj ne go
w Ru si no wi cach, Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach, Za kła du
Lecz ni czo -Wy cho waw cze go w Woj -
sce, Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Pil -
cho wi cach, Do mu Po mo cy Spo łecz nej
w Zbro sła wi cach, Szko ły Spe cjal nej
w Lu bliń cu. Ja ko da ry przy no sić moż -
na wszel kie go ro dza ju sło dy cze oraz
żyw ność su chą np. mą kę, ma ka ro ny,
ka sze itd. 

Or ga ni za to rzy przy po mi na ją, że
świą tecz na pacz ka to nie tyl ko po moc
ma te rial na, ale tak że gest ludz kiej
życz li wo ści i do bro ci wo bec tych, któ -
rzy po trze bu ją wspar cia.

(SoG)

Jar mar ko wi za wsze to wa rzy szy nie po wta rzal na at -
mos fe ra zbli ża ją cych się świąt.

Pięk ne Ja seł ka przy go to wa ły miesz kan ki DPS -u „Osto ja”.

Skąd się wzię ły cho in ki?

Już niedługo nadejdzie czas strojenia choinek.
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Prze mek jest uczniem trze ciej kla sy
gim na zjum w Ze spo le Szkół nr 2
w Py sko wi cach. Od daw na nie cho dzi
jed nak na za ję cia ze swo ją kla są, tyl ko
uczy się in dy wi du al nie w do mu.
Od uro dze nia cier pi na za nik mię śni.
Cho ro ba nie ste ty po stę pu je. Już nie raz
szkol ni ko le dzy, na uczy cie le, re ha bi li -
tan ci i przy ja cie le or ga ni zo wa li róż ne
ak cje, aby zbie rać środ ki na po mo ce
uła twia ją ce mu co dzien ne ży cie. 

Dzię ki Fun da cji „Speł nia my Ma -
rze nia” Prze mek otrzy mał kom pu ter,
przy po mo cy któ re go kon tak tu je się ze
świa tem. Przy ko lej nej ak cji, kil ka lat
te mu, do je go do mu tra fi ła Ada, sucz -
ka ra sy gol den re trie ver, po moc -
na w sto so wa niu do go te ra pii. Ku pi li ją
ko le dzy z kla sy za uzbie ra ne przez sie -
bie pie nią dze. Ada sta ła się wiel ką ra -
do ścią chłop ca i je go naj wier niej szą
przy ja ciół ką!

W ostat nich mie sią cach stan zdro -
wia Prze mka za czął się gwał tow nie

po gar szać. Pil nie po trzeb ny był re spi -
ra tor. Ko le dzy znów nie zo sta wi li
Prze mka sa me go. W paź dzier ni ku br.
wszy scy ucznio wie klas trze cich w je -
go szko le roz po czę li ko lej ną ak cję
cha ry ta tyw ną, któ rej ce lem by ło ze bra -
nie środ ków na za kup re spi ra to ra. Ko -
le dzy i ko le żan ki chłop ca ogło si li
w py sko wic kich szko łach zbiór kę su -
row ców wtór nych: pla sti ko wych na -
krę tek, pu szek alu mi nio wych, zu ży -
tych to ne rów i ba te rii. Do chód z ich
sprze da ży ma za si lić kon to Prze mka
i po móc w za ku pie nie zbęd ne go sprzę -
tu. Zor ga ni zo wa li tak że cha ry ta tyw ną
dys ko te kę, z któ rej do chód prze zna -
czy li na po trze by Prze mka. 

Jed na z ko le ża nek, uczen ni ca kla -
sy III b – Wio let ta Ha muł ka skon tak -
to wa ła się z re dak cją TVN. W swo im
e -ma ilu opi sa ła dra ma tycz ną sy tu ację
szkol ne go ko le gi i wy ra zi ła na dzie ję,
że re dak to rzy za in te re su ją się je go hi -
sto rią i wal ką uczniów o ze bra nie pie -

nię dzy. I rze czy wi ście tak się sta ło. Ja -
kiś czas te mu do Py sko wic przy je cha li
dzien ni ka rze TVN, aby na grać pro -
gram o Prze mku oraz o pod ję tych
przez gim na zja li stów sta ra niach. Re -
por taż zo stał wy emi to wa ny 12 li sto pa -
da w pro gra mie „Uwa ga”. Obec nie jest
do stęp ny na stro nie in ter ne to wej pro -
gra mu:  http://uwa ga.onet.pl/39989,
wi deo,215080,ucznio wie_po ma ga -

ja_cho re mu_przy ja cie lo wi,ucznio -
wie_po ma ga ja_cho re mu_przy ja cie lo -
wi,re por taz.html

Po emi sji re por ta żu Prze mek bar -
dzo szyb ko otrzy mał re spi ra tor, dzię ki
któ re mu mo że od dy chać. Wciąż jed -
nak po trzeb ne są pie nią dze na utrzy -

ma nie urzą dze nia
oraz na przy sto -
so wa nie miesz -
ka nia do po trzeb
chłop ca.

– Prze mek jest
obec nie le żą cy,
kar mio ny przez
son dę. Co dzien -
nie ra zem ćwi -

czy my, pró bu jąc się pio ni zo wać.
Żmud nie „tre nu je my” koń czy ny i po -
dej mu je my pró by usa dze nia Prze mka –
opo wia da An na Ru si now ska, na uczy -
ciel ka ZS nr 2 w Py sko wi cach i re ha bi -
li tant ka chłop ca. – Po trze by są ogrom -
ne, przede wszyst kim trze ba spe cja li -

stycz ne go sprzę tu, odpowiedniego sie -
dzi ska oraz do sto so wa nia wa run ków
miesz ka nio wych w ta ki spo sób, aby
Prze mko wi ży ło się wy god nie i god nie.
Ro dzi ce Prze mka ży ją bar dzo skrom -
nie. Na utrzy ma nie ro dzi ny pra cu je tyl -
ko oj ciec. Mat ka zaj mu je się Prze -
mkiem…

Zbiór ka pie nię dzy na dal trwa. Wszy -
scy, któ rzy chcą po móc, mo gą to zro bić.

Pie nią dze dla Prze mka moż -
na wpła cać na kon to: 
Ra da Ro dzi ców przy Ze spo le Szkół
nr 2 w Py sko wi cach, PKO
BP 56 1020 2401 0000 0802 0236 062
z do pi skiem „dla Prze mka”.

(MFR)

W 92. rocz ni cę od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści w sa li wi do wi -
sko wej Miej skie go Ośrod ka Kul tu -
ry i Spor tu w Py sko wi cach Mło dzie -
żo wy Te atr Car pe Diem wy sta wił aż
dwa przed sta wie nia pt. „Pol skie
ma don ny” w re ży se rii Agniesz ki
Na lep ki i pod kie row nic twem mu -
zycz nym Ada ma Wój ci ka. Jak za -
wsze do sko na łe!

Z per spek ty wy Mat ki – Pol ki uka -
za ne zo sta ły lo sy na sze go na ro du po -
cząw szy od po wstań ślą skich,
przez II woj nę świa to wą aż po pró by
uwol nie nia się spod so wiec kie go re żi -
mu. Męż czyź ni wal czy li, a ko bie ty
pró bo wa ły im w tym po ma gać, od da -
jąc sy nów i mę żów wo jen ce, okrut nej

pa ni. Bo ha ter ka mi przed sta wie nia by -
ły: Mat ka – Ślą zacz ka że gna ją ca sy na,
któ ry szedł do po wsta nia, Mat ka – Ży -
dów ka, któ ra utra ci ła syn ka i każ da in -
na mat ka bo le ją ca nad lo sem swych
dzie ci. Wzru sza ją co po ka za ne rów -
nież zo sta ły lo sy mat ki ks. Je rze go Po -
pie łusz ki… Mło dzień cza ener gia, za -
pał, do sko na ły wo kal i prze ko nu ją ca
gra mło dych ak to rów, jak za wsze, za -
chwy ci ły obec nych na sa li wi dzów.
Pre zen ta cje mul ti me dial ne i ory gi nal -
na sce no gra fia do peł ni ły ca ło ści. Ar ty -
ści od da li cześć nie tyl ko zna nym bo -
ha te rom na ro do wym, ale przede
wszyst kim tym nie zna nym, po le głym
i spo czy wa ją cym w ci chej mo gi le.

(MFR)

Za ba wa ry ma mi
Nie daw no uka zał się de biu tanc ki

to mik utwo rów Ja nu sza La zi ka
z Py sko wic. No si ty tuł „Fa le oce -
anu”.

Ja nusz La zik jest po etą -ama to rem.
Kil ka lat te mu zaj mo wał się or ga ni za -
cją Mię dzy na ro do we go Gli wic kie go
Fe sti wa lu Gi ta ro we go i wte dy po raz
pierw szy za czął ba wić się ry ma mi.
Wier sze opu bli ko wa ne w je go de biu -
tanc kim to mi ku po wsta wa ły od sierp -
nia 2009 r. do kwiet nia br.

– Ilu stru ją je szki ce wy ko na ne
przez oso bę, któ ra po cho dzi z Ła -
będ, ja kiś czas miesz ka ła w Py sko -
wi cach, a te raz prze by wa w USA.
Fo to gra fie ob ra zu ją ce mo je wier -
sze są na to miast au tor stwa miesz -
kan ki Czer wion ki (ko ło Ła będ),
by łej miesz kan ki Dzierż na – ta -
jem ni czo opo wia da au tor.

To mik po ezji Ja nu sza La zi ka moż -
na na być m.in. w py sko wic kiej księ -
gar ni Dra ma. Obok za miesz cza my je -
den z je go wier szy. 

(MFR)

Choć raz żyć jak król chcia łem
Choć je den dzień w wiel kim prze py chu
Lecz zbyt ma łe ma rze nia mia łem
Mo je kró le stwo by ło na stry chu.

Choć raz jak ry cerz wo jo wać chcia łem
W lśnią cej zbroi na ru ma ku ka rym
I tu ma rze nia sła be mia łem
I jeź dzi łem Fia tem sta rym.

Choć raz chcia łem ka pi ta nem zo stać
Na wiel kim okrę cie stać za ste rem
Ma rze nia te mu nie mo gły spro stać
Więc dziś do pra cy jeż dżę ro we rem

Ma rze nia za wsze wiel kie miej
Nie cho waj ser ca w ukry ciu
Z nie po wo dzeń się śmiej
Bę dzie ci ła twiej w ży ciu.

Za gra li dla Prze mka

Prze mek spo glą dał z ekra nu na wszyst kich ze bra nych
w ko ście le pw. Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy w Py -
sko wi cach.

Śpie wa jąc na chwał ę Bo gu, po ma ga li Prze mko wi – wy stęp
py sko wic kiej Scho li Ych tis.
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Jak zwy kle Mło dzie żo wy Te atr Car pe Diem za chwy cił wi dzów swą ży wio ło wo -
ścią.

Powiatowy film lub zdjęcie

Za wi ro wa ły 
pol skie ma don ny…

Przy po mi na my, że Po wiat Gli -
wic ki ogło sił ko lej ny kon kurs, tym
ra zem skie ro wa ny do pa sjo na tów
fo to gra fii oraz fil mow ców – ama to -
rów. Od by wa się pod ha słem „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
gli wic kie go – tych zna nych i mniej
zna nych, god nych po le ce nia na po po -
łu dnio wy lub week en do wy wy po czy -
nek.

– To już dru gi te go ro dza ju kon -
kurs. Tym ra zem do zma gań za pra sza -
my rów nież pa sjo na tów krę ce nia krót -
kich fil mów pro mo cyj nych – za chę ca
Jo an na Pik tas, na czel nik Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach. – Sta wia my
przed uczest ni ka mi nie la da wy zwa -
nie. Ma ją włą czyć się w pro mo cję

ofer ty tu ry stycz nej po wia tu, jak rów -
nież na szych wa lo rów przy rod ni -
czych, po przez sfo to gra fo wa nie
miejsc, or ga ni zo wa nych tam im prez,
czy na krę ce nie fil mu pro mo cyj ne go. 

Kon kurs ma cha rak ter otwar ty. Mo -
gą wziąć w nim udział ucznio wie,
przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą -
do wych oraz wszy scy za in te re so wa ni
bez ogra ni czeń wie ko wych. Uczest nik
mo że zgło sić nie wię cej niż 8 no wa tor -
skich fo to gra fii lub mak sy mal nie
3 krót kie fil my (do 10 mi nut każ dy).
Szcze gó ło we in for ma cje, w tym re gu -
la min, moż na zna leźć na stro nie in ter -
ne to wej www.po wiat gli wic ki.pl w za -
kład ce „kon kur sy”. 

Do daj my, że pierw szy kon kurs fo -
to gra ficz ny or ga ni zo wa ny w 2009 r.

w ra mach pro jek tu „Kon fer Tur – pro -
mo cja tu ry stycz na klu czem do wzro -
stu roz po zna wal no ści po wia tu gli -
wic kie go” wy ło nił wie lu zdol nych
fo to gra fów, któ rych zdję cia opu bli -
ko wa ne zo sta ły w ma te ria łach pro -
mu ją cych po wiat gli wic ki. Au to rzy
naj lep szych prac otrzy ma li wów czas
cen ne na gro dy. Obec ny kon kurs or -
ga ni zo wa ny jest 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. 

(MFR)

20 li sto pa da w ko ście le pw. Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy w Py sko -
wi cach od był się kon cert cha ry ta tyw ny, na któ rym za gra li m.in. Chrząsz cze,
Mie da rza nie, Ze spół Mu zycz ny z ko ścio ła Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go
z Gli wic, śpie wa ją co – gra ją cy: Dag ma ra Cierp ka, Pa weł Ba ran, Agniesz ka
Krzep i Mo de sta Go rol oraz Scho la „Ych tis” z pa ra fii or ga ni zu ją cej kon cert.
Gra li dla Prze mka Pri mu sa, cho ru ją ce go na za nik mię śni. Chło piec nie mógł
być na tym kon cer cie, ale dzię ki Sky pe’owi oglą dał go na mo ni to rze swo je go
kom pu te ra. Był wzru szo ny, gdy od bie rał ser decz ne po zdro wie nia wszyst kich
obec nych na tej im pre zie. 
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Po dą żać szla kiem Mło dej Pol ski,
chło nąć ży cie kul tu ral ne Kra ko wa,
po znać wy jąt ko we oka zy przy rod ni -
cze w ogrom nym wro cław skim ogro -
dzie bo ta nicz nym, cof nąć się
do okre su Ju ry i zgłę bić ży cie ów cze -
snych lu dzi, wy ko nać sa mo dziel nie
skom pli ko wa ne do świad cze nia che -
micz ne…

O ta kich przy go dach ma rzyć mo że
każ dy z nas, ale tyl ko nie wie lu mo że je
zre ali zo wać. 

My mie li śmy to szczę ście! Zre ali -
zo wa ło się wie le na szych ma rzeń
zwią za nych z na uką oraz po zwa la ją -
cych zgłę bić na sze pa sje i za mi ło wa -
nia. Jak to moż li we? 

Przez ostat nie dwa la ta by li śmy
uczest ni ka mi pro jek tu „Współ cze sny
Mi chał Anioł – roz wój pa sji i wy rów -
ny wa nie szans uczniów szkół Po wia tu
Gli wic kie go o pro fi lu ogól nym”,
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro -
pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go.

Po cząt ki by ły trud ne. Któ re za ję cia
wy brać? Co tak na praw dę mnie naj -
bar dziej in te re su je? Na co po świę cić
swój wol ny czas, któ re go jest tak nie -
wie le? Jak naj le piej przy go to wać się
do ma tu ry? Jak zmo bi li zo wać się
do sys te ma tycz nej pra cy przed eg za -
mi nem doj rza ło ści?

Każ dy, kto zde cy do wał się
na udział w pro jek cie, za da wał so bie
ta kie py ta nia. 

Za ję cia, któ re nam za ofe ro wa no,
by ły tak róż no rod ne, że trud no by ło
od ra zu pod jąć de cy zję, któ rą spo śród
ofe ro wa nych dwu dzie stu czte rech pro -
po zy cji wy brać. Jed nak każ dy ko lej ny
mie siąc trwa nia pro jek tu spra wiał, że
wszyst ko sta wa ło się ja śniej sze, bar -
dziej zro zu mia łe, a my le piej po tra fi li -
śmy so bie wszyst ko zor ga ni zo wać. 

Wie lu z nas uczest ni czy ło w kil ku
róż nych za ję ciach, ma jąc moż li wość
pod no sze nia swo ich kom pe ten cji
w za kre sie pa ru przed mio tów szkol -
nych lub po pro stu roz wi ja nia wła -
snych za in te re so wań po zasz kol nych. 

Wy ciecz ki i wy jaz dy edu ka cyj ne
do cie ka wych miejsc w na szym (i nie
tyl ko) re gio nie z pew no ścią przy czy ni -

ły się do szkol nej in te gra cji, po zwo li ły
tak że ina czej spoj rzeć na na uczy cie li.
Oka za li się oni war to ścio wy mi, wspa -
nia ły mi ludź mi o sze ro kich ho ry zon -
tach. Mie li śmy oka zję tak że po znać
ich za in te re so wa nia i pa sje, na co nie -
ste ty w wa run kach szkol nych bra ku je
cza su. 

Za ję cia, któ re mia ły na ce lu przy -
go to wa nie nas do eg za mi nu ma tu ral -
ne go, kil ka krot nie już oka za ły się
świet nym roz wią za niem oraz wspar -
ciem w na szych przed ma tu ral nych
zma ga niach, kie dy to cza sem nie po -

rad nie po szu ku je my cie ka wych, ale
i sku tecz nych me tod ucze nia się, by
w jak naj krót szym cza sie jak naj bar -
dziej po sze rzyć wie dzę.

Efek ty są na ma cal ne. Bar dzo do bre
wy ni ki z eg za mi nu ma tu ral ne go w po -
rów na niu z in ny mi szko ła mi w na -
szym wo je wódz twie to naj lep szy do -
wód. 

Zda rza ły się tak że mo men ty zwąt -
pie nia, prze mę cze nia z po wo du na tło -
ku róż nych za jęć, jed nak war to by ło
prze trwać te trud ne chwi le, by do -
świad czyć te go wszyst kie go, co dzię ki
pro jek to wi mo gło być na szym udzia -
łem.

Człon ko wie kół ka dzien ni kar -
skie go dzia ła ją ce go w ra mach pro -
jek tu „Współ cze sny Mi chał Anioł –
roz wój pa sji i wy rów ny wa nie szans
uczniów szkół Po wia tu Gli wic kie go
o pro fi lu ogól nym” w Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie.

19 li sto pa da w Gli wi cach wrę czo -
no sty pen dia przy zna ne przez pre -
mie ra Do nal da Tu ska za bar dzo do -
bre wy ni ki w na uce. Wśród wy róż -
nio nych zna la zło się czwo ro uczniów
ze szkół po nad gim na zjal nych, dla
któ rych or ga nem pro wa dzą cym jest
Po wiat Gli wic ki. 

Na gro dy ode bra li ucznio wie Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie: Da mian Ba ron –
uczeń III kla sy Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go o profilu eu ro pej skim i Pa try -
cja Ja ki mo wicz, uczen ni ca IV kla sy

Tech ni kum o spe cjal no ści tech nik
eko no mi sta. Rów nież dwo je uczniów
zo sta ło wy róż nio nych z Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.
Są to: We ro ni ka Cie ślik – uczen ni -
ca III kla sy Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go o profilu przy rod ni czym oraz To -
masz Ob ru śnik, uczeń IV kla sy tech -
ni kum o spe cjal no ści tech nik -in for ma -
tyk. Sty pen dia i gra tu la cje wrę czy li
uczniom z te re nu po wia tu Kry sty na
Szu mi las, wi ce mi ni ster edu ka cji oraz
Sła wo mir Adam czyk, wi ce sta ro sta
gli wic ki. (SG) 

26 li sto pa da w knu row skim ki nie
mło dzież z Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie zor ga ni zo -
wa ła Bar bór kę. Nie by ło jed nak
wiel kie go świę to wa nia, gdyż dzień
wcze śniej w KWK „Knu rów -Szczy -
gło wi ce” Ruch „Knu rów” zgi nął
gór nik, oj ciec jed ne go z uczniów tej
szko ły.

Bar bór ka to waż ne świę to za rów no
dla pra cu ją cych w ko pal ni, jak rów -
nież dla adep tów gór nic twa. Trud no
jed nak świę to wać, kie dy w bran ży
wy da rzy się śmier tel ny wy pa dek.
Aka  de  mia
p r z y  g o  t o  -
wa na przez
ZSZ nr 2
m i a  ł a
w głów nej
mie rze cha -
rak ter sym -
b o  l i c z  n y.
Na po cząt -
ku 12
przed sta wi -
cie li klas
pierw szych
t r a  d y  c y j  n i e
prze sko czy ło

przez skó rę, co ozna cza wstą pie nie
w gro no gór ni czej bra ci. W tym ro ku
pierw szą kla sę tech ni kum i za sad ni -
czej szko ły za wo do wej roz po czę ło
bli sko 100 uczniów, a więc wię cej niż
w ubie głym. Na stęp nie Ro man No ga,
dy rek tor do spraw pra cy z knu row -
skiej ko pal ni wrę czył uczniom cer ty fi -
ka ty po twier dza ją ce za trud nie nie
po za koń cze niu na uki w jed nej z ko -
palń Kom pa nii Wę glo wej S.A. W czę -
ści ar ty stycz nej ucznio wie za pre zen to -
wa li pro gram pt. „Co grónicy ro bią
po szych cie”. (SG)

26 li sto pa da w Szko le Pod sta wo -
wej w Tosz ku od był się Po wia to wy
Kon kurs Hi sto rycz ny „Grun -
wald 1410”. Uczest ni czy li w nim
ucznio wie ze szkół pod sta wo wych
z te re nu po wia tu gli wic kie go – Knu -
ro wa, Tosz ka, Ko tu li na, Pa czy ny
i Świ bia. 

Za da niem uczest ni ków by ło roz -
wią za nie róż no rod nych za dań –
od roz szy fro wa nia pi sma lu strza ne go,
po przez po ko na nie la bi ryn tu wo kół
Grun wal du do krzy żów ki i pla nu wy -
da rzeń zwią za nych
z tą hi sto rycz ną bi -
twą.

Or ga ni za to rem
kon kur su był Ro -
bert Krze miń ski,
na uczy ciel Szko ły
P o d  s t a  w o  w e j
w Tosz ku. Im pre zę
wzo ro wo po pro wa -
dzi ły uczen ni ce kla -
sy VI b tej szko ły:
Pa try cja Kru pa,
Alek san dra Bro da

i Pau li na Re kus. Po za cię tej ry wa li -
za cji kon kurs wy grał To masz So ba -
nia z SP w Tosz ku. Na gro da mi w kon -
kur sie by ły dy plo my i książ ki hi sto -
rycz ne, wrę czo ne przez wi ce dy rek tor
Bar ba rę Szpak, któ ra po gra tu lo wa ła
wszyst kim uczest ni kom du żej wie dzy
o bi twie pod Grun wal dem. War to
przy po mnieć, że w tym ro ku ob cho -
dzi li śmy 600 – le cie te go hi sto rycz ne -
go wy da rze nia. Jak za pew nia ją or ga -
ni za to rzy, za rok od bę dzie się dru ga
edy cja kon kur su. (RK)

Lau re aci kon kur su po świę co ne go Bi twie pod Grun wal -
dem.

Za koń czy ła się re ali za cja za jęć w ra mach pro jek tu, dzię ki któ re mu
ucznio wie mo gli brać udział w cie ka wych za ję ciach roz wi ja ją cych
ich za in te re so wa nia i wzbo ga ca ją cych szkol ną wie dzę. Powiat
Gliwicki rozpoczął już jednak realizację drugiego, podobnego
projektu

Mi chał Anioł 
od speł nio nych ma rzeń

Pro jekt „Współ cze sny Mi chał Anioł – roz wój pa sji i wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych uczniów szkół Po wia tu Gli wic kie go o pro fi lu ogól -
nym” ma ogól ną war tość 1 030 793 zł. Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
roz po czę ło je go re ali za cję na po cząt ku ub. ro ku, a za koń czy pod ko niec 2010
r. Pro jekt jest przeznaczony dla uczniów czte rech zespołów szkół pro wa dzo -
nych przez Po wiat Gli wic ki: Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie, Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach oraz ze spo łów szkół
spe cjal nych w tych mia stach. Wzię ło w nim udział pra wie 900 uczniów.

Roz po czę ły się już na to miast za ję cia w ra mach pro jek tu „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”. Okres je go re ali za cji to sier pień 2010 – li piec 2012. War tość
pro jek tu wy no si 899 110 zł. W za ję ciach weź mie udział ok. 700 uczniów
szkół zawodowych pro wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki: Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach.

Kół ko dzien ni kar skie z „Pa de rew skie go”.
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Po wia to wy Kon kurs Hi sto rycz ny

Bar bór ka z tra ge dią w tle

Sty pen dia pre mie ra

Tra dy cyj nym sko kiem przez skó rę ucznio wie pierw szych klas
wstą pi li w sze re gi gór ni czej bra ci.
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Pan Bo gu sław ze Świ bia ku pił
ja kiś czas te mu dla swe go sy na ro -
wer mę ski Kross Grand w ce -
nie 329 zł. Za ku pu do ko nał w jed -
nym z py sko wic kich skle pów. Sy -
tu acja by ła o ty le spe cy ficz na, iż
je go syn Ra do sław jest nie peł no -
spraw ny. Ro wer miał być dla nie -
go źró dłem ra do ści i ucie chy,
a stał się przy czy ną kło po tów
i fra sun ku. 

Wa da ro we ru po le ga ła na tym, iż
w cza sie jaz dy od krę cał się sa mo -
czyn nie je go le wy pe dał. Pan Bo gu -
sław – nie zwłocz nie po sy gna li za cji
przez sy na te go pro ble mu – do ko nał
zgło sze nia re kla ma cyj ne go na pod -
sta wie gwa ran cji ja ko ści. Gwa rant
do ko nał na pra wy ro we ru i zo stał on
zwró co ny kon su men to wi. Nie dłu go
po ode bra niu ro we ru, po wtór nie do -
szło do ujaw nie nia wa dy, tej sa mej
co po przed nio. Na dal pe dał po le wej
stro nie od krę cał się sa mo czyn nie
pod czas jaz dy. Dru ga re kla ma cja,
też na pod sta wie kar ty gwa ran cyj nej
ro we ru, mia ła miej sce czte ry mie sią -
ce od da ty za ku pu. Po od bio rze ro -
we ru z ko lej nej na pra wy był już
okres je sien no -zi mo wy, unie moż li -
wia ją cy re kre acyj ną jaz dę. W związ -
ku z tym ro wer do wio sny zo stał od -
sta wio ny do ga ra żu bez moż li wo ści
stwier dze nia sku tecz no ści na pra wy.
Na wio snę jed nak, pod czas pierw -
szej jaz dy zno wu do szło do sa mo -
czyn ne go od krę ce nia le we go pe da łu.
W związ ku z tym pan Bo gu sław do -
ko nał trze ciej re kla ma cji. Tak jak
po przed nio, zro bił to na pod sta wie
gwa ran cji ja ko ści. 

Po od bio rze ro we ru z na pra wy
znów oka za ło się, że wa da nie zo sta -
ła usu nię ta – pe dał na dal od krę cał
się pod czas jaz dy. Klient do ko nu jąc
czwar tej re kla ma cji, po pro sił o wy -
mia nę ro we ru na no wy (na wet za do -
pła tą), lecz mu od mó wio no kie ru jąc
ro wer do czwar tej już na pra wy.
Po czwar tej na pra wie gwa ran cyj nej,
pod czas pierw szej jaz dy ro we rem,
zno wu do szło do sa mo czyn ne go od -

krę ce nia le we go pe da łu. W tej sy tu -
acji pan Bo gu sław zwró cił się o po -
moc do po wia to we go rzecz ni ka
praw kon su men tów. 

Uzna łem, że na le ży w tym przy -
pad ku zmie nić pod sta wę re kla ma cji.
Nie ma być nią gwa ran cja ja ko ści,
a nie zgod ność to wa ru kon sump cyj -
ne go z umo wą. Po mię dzy ty mi
dwie ma for ma mi zgło sze nia re kla -
ma cji jest istot na róż ni ca. W pierw -
szym przy pad ku, tj. zgło sze niu
na pod sta wie gwa ran cji ja ko ści, ad -
re sa tem re kla ma cji i żą da nia jest
gwa rant –w oma wia nym przy pad ku
był nim pro du cent ro we ru, czy li Fir -
ma KROSS S.A. z Prza sny sza.
W dru gim przy pad ku, tzn. nie zgod -
no ści z umo wą, ad re sa tem żą da nia
kon su men ta jest sprze daw ca. Gdy by
kon su ment ko rzy stał z tej dru giej
moż li wo ści, to był by nim TEL -
POL Sp. z o.o. z Za wier cia, ja ko
wła ści ciel skle pu Me dia Expert
z Py sko wic. 

Tak więc na pod sta wie nie zgod -
no ści ro we ru z umo wą, wy stą pi łem
do Spół ki TEL POL z żą da niem wy -
mia ny ro we ru na no wy bądź –
w przy pad ku ta kiej moż li wo ści –
zwrot ce ny za ku pu ro we ru. Pod nio -
słem przy tym, iż czte ro krot ne na -
pra wy nie spo wo do wa ły usu nię cia
wa dy ro we ru, a tym sa mym nie do -
pro wa dzi ły go do sta nu zgod ne go
z umo wą. Pod kre śli -
łem, że stwier dzo na
wa da jest wa dą istot ną,
unie moż li wia ją cą ko -
rzy sta nie z ro we ru
zgod nie z ce lem, do ja -
kie go on słu ży i zo stał
za ku pio ny. Ta ka in ter -
wen cja (po par ta do ku -
men ta cją fo to gra ficz ną
fe ral ne go jed no śla du) oka za ła się
sku tecz na – sprze daw ca zwró cił
kon su men to wi go tów kę w kwo -
cie 329,00 zł, a więc ca łą ce nę za ku -
pio ne go bli sko pół to ra ro ku wcze -
śniej ro we ru. 

Ry szard Kow ry go 

Za chę ca my – za rów no przy jezd -
nych, jak i miesz kań ców po wia tu –
do od wie dze nia Cen trum In for ma -

cji Kul tu ral nej i Tu ry stycz nej w Gli -
wi cach. 

Moż na tu otrzy mać in for ma cje
o tym, co war to zo ba czyć w na szym
re gio nie. Do stęp ne są bez płat ne fol -
de ry, w tym cie szą cy się du żym za in -
te re so wa niem cykl in for ma to rów po -
świę co nych po wia to wi gli wic kie mu.
Na pół kach zna leźć moż na rów nież
in te re su ją ce pu bli ka cje o hi sto rii re -
gio nu. War to tak że sko rzy stać z in -

for ma cji o ak tu al nej ofer cie kul tu ral -
nej i moż li wo ści za ku pu bi le tów
na licz ne im pre zy. Do stęp ne są rów -
nież bi le ty w sys te mie Tic ket pro –
na im pre zy od by wa ją ce się w ca łym

kra ju.
Cen trum mie ści się w Gli wi cach

przy ul. Dol nych Wa łów 3 (Sce na Baj -
ka – Ki no Amok), tel. 32 231 38 55, e -
-ma il: cen trum@mu zeum.gli wi ce.pl,
czyn ne od wtor ku do so bo ty
w godz. 10.00-18.00. Cen trum znaj -
dziesz tak że na Fa ce bo oku. 

(RG) 

Nad cho dzi zi ma – okres, w któ -
rym rol ni cy ma ją mniej pra cy i mo -
gą po pra co wać nad po pra wą bez -
pie czeń stwa w swo im go spo dar -
stwie rol nym. Jest ono bo wiem dla
nich i człon ków ich ro dzin (w tym
dzie ci) za rów no do mem, jak i miej -
scem wy po czyn ku, ale przede
wszyst kim swo istym sta no wi skiem
pra cy. War to więc po świę cić czas
i si ły, by spra wić, aby by ło bez -
piecz ne.

Waż nym miej scem w go spo dar -
stwie jest po dwór ko – i to wła śnie

tam zda rza się bar dzo du żo
wy pad ków. Na le ży zwró -
cić uwa gę na za bez pie cze -
nie wy ko pów, do łów
i zbior ni ków na szam bo.
Du że za gro że nie sta no wi
zły stan na wierzch ni po -
dwó rzy oraz pa nu ją cy
na nich ba ła gan. Aby
zmniej szyć ry zy ko po -

tknię cia lub po śli zgnię cia, na le ży za -
dbać o to, by po dwó rze mia ło wy rów -
na ną na wierzch nię i by ło utwar dzo ne.
Do brze jest za bez pie czyć w okre sie
zi my dro gi ko mu ni ka cyj ne go spo dar -
stwa po przez od śnie ża nie i po sy pa nie
dojść do bu dyn ków go spo dar skich
po pio łem lub pia skiem.

Bar dzo nie bez piecz ne są upad ki
z wy so ko ści, dla te go na le ży zwra cać
uwa gę na stan dra bin, pra wi dło we
wy ko na nie i za bez pie cze nie scho dów,
otwo rów zrzu to wych i wła zów stro -
po wych. Przy wy ko ny wa niu ro bót
na wy so ko ści na le ży za bez pie czyć się
przed upad kiem.

Waż ne są za sa dy pra cy i ob słu gi
ma szyn rol ni czych. Po win ny one pra -
co wać z za sło nię ty mi me cha ni zma mi
na pę do wy mi – ko ła mi pa so wy mi, ko -
ła mi zę ba ty mi, łań cu cha mi, prze kład -
nia mi, prze gu ba mi. Do wie lu wy pad -
ków do cho dzi pod czas uży wa nia pi ły
tar czo wej. Nie moż na pra co wać, je śli
jest ona uszko dzo na, pęk nię ta lub
w tar czy bra ku je zę bów. W trak cie
prze su wa nia ma te ria łu nie wol no stać

na li nii ewen tu al ne go od rzu tu ma te -
ria łu do ty łu. Nie na le ży usu wać od -
pa dów z ma szy ny rę ka mi lub ha mo -
wać tar czy pi ły ja ki miś przed mio ta -
mi. Za gro że niem dla zdro wia jest
rów nież ha łas i wi bra cje po wsta ją ce
pod czas ob rób ki drew na – wska za ne
jest no sze nie ochron ni ków słu chu.

Istot ny jest tak że stan bu dyn ków,
gdyż roz pa da ją ce się bu dow le i pro -
wi zo rycz ne in sta la cje elek trycz ne są
bez po śred nim za gro że niem zdro wia,

a na wet ży cia. Przy bu do wa niu no -
wych bu dyn ków na le ży pa mię tać
o wszyst kich za sa dach bez pie czeń -
stwa pra cy w go spo dar stwie. 

Ura zów moż na do znać rów nież
po przez upa dek na rzę dzi, ma te ria łów
bu dow la nych i źle za bez pie czo nych
przed mio tów. Pół ki i schow ki po win -
ny być sta bil ne, na rzę dzia mu szą

znaj do wać się na swo im miej scu
i w do brym sta nie tech nicz nym. 

W go spo dar stwie sto su je się środ -
ki ochro ny ro ślin i na wo zy sztucz ne,
któ re są szko dli we dla or ga ni zmu.
Na le ży więc zwró cić szcze gól ną uwa -
gę na wa run ki, w ja kich są prze cho -
wy wa ne. Oso by nie upraw nio ne,
szcze gól nie dzie ci, nie po win ny się
do nich zbli żać. W okre sie zi mo wym
na le ży je prze cho wy wać w bez piecz -
nym ozna ko wa nym miej scu. 

– Pod czas
wy ko ny  wa n ia
każ dej pra cy
i przy po słu gi -
wa niu się każ -
dym na rzę -
dziem nie zbęd -
na jest wy obraź -
nia i świa do -
mość za sad je go
użyt ko wa nia –
mó wi Kry sty na
Krę giel, kie -
row nik Pla ców -
ki Te re no wej
KRUS w Gli wi -
cach. – Nie ste ty
wie le osób do -
pie ro wy pa dek
i ka lec two skła -
nia ją do zwró -
ce nia uwa gi
na bez pie czeń -

stwo pra cy. A prze cież pra ca w go -
spo dar stwie rol nym, mi mo licz nych
za gro żeń, nie mu si być nie bez piecz -
na. Bez piecz nej pra cy sprzy ja od po -
wied nie przy go to wa nie fa cho we
i skon cen tro wa nie się na wy ko ny wa -
nych czyn no ściach oraz jej do bra or -
ga ni za cja, wła ści wy sprzęt i na rzę -
dzia. (Opr.: RG)

Po wia to wy rzecz nik kon su men tów ra dzi

Sku tecz na zmia na
pod sta wy żą da nia

Zaj rzyj do Cen trum!

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

Za gro że nia w go spo dar stwie 

WY GRAJ Z NA MI
Po ni żej za miesz cza my dwa py ta nia, do ty czą ce zagrożeń przy pracy 

w gospodarstwie. 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 koń ca grud 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. Aby zmniej szyć ry zy ko po -
tknię cia lub po śli zgnię cia po -
dwór ko po win no być:
a. tyl ko wy rów na ne
b. tyl ko utwar dzo ne
c. wy rów na ne i utwar dzo ne.
2. Za gro że niem dla zdro wia pod -
czas pra cy z pi łą tar czo wą jest: 
a. tyl ko ha łas
b. ha łas i wi bra cje
c. tyl ko wi bra cje.

Nasz po przed ni kon kurs wy grał
Łu kasz Ju szyń ski z Przy szo wic.
Na zdję ciu od bie ra na gro dę
od Kry sty ny Krę giel, kie row nik
PT KRUS w Gli wi cach.
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Co raz wię cej obiek tów na le żą -
cych do Po wia tu Gli wic kie go zy sku -
je no we ob li cze. Ma ją od no wio ne
ele wa cje, a za ra zem pod da ne zo sta ły
ter mo mo der ni za cji, co zna czą co
przy czy ni ło się do ochro ny śro do wi -
ska na tu ral ne go. 

W la tach 2007-2010 in we sty cje ta -
kie wy ko na ne zo sta ły w trzech obiek -
tach. Pierw szym z nich jest Ze spół
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie,
dru gi to Szpi tal Po wia to wy w Py sko -
wi cach, a trze ci obej mu je bu dyn ki Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
oraz Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie.
Wszyst kie te in we sty cje prze pro wa -
dzo ne zo sta ły przez Po wiat Gli wic ki
przy fi nan so wym wspar ciu Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. 

Bu dyn ki Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 przy ul. Szpi tal nej 29
w Knu ro wie pod da ne zo sta ły pro ce -
so wi ter mo mo der ni za cji w la -
tach 2007-2008. Za kres ro bót był sze -
ro ki – obej mo wał wy mia nę sto lar ki
okien nej i drzwio wej, mo der ni za cję
we wnętrz nej in sta la cji cen tral ne go
ogrze wa nia i wę zła ciepl ne go oraz
ocie ple nie ścian ze wnętrz nych i stro -
po da chów. War tość wszyst kich zre ali -
zo wa nych ro bót wy nio sła ogó -
łem 1 602 081 zł, przy czym wspar cie
z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach wy nio sło 519 306 zł.
Na kwo tę tę zło ży ły się po życz ka
w wy so ko ści 351 366 zł oraz do ta cja
wy no szą ca 167 940 zł. Dzię ki wy ko -
na nym pra com osią gnię to wy mier ny
efekt eko lo gicz ny. Po pierw sze
zmniej szo na zo sta ła znacz nie emi sja
za nie czysz czeń py ło wo -ga zo wych
do at mos fe ry. Ten efekt wy no si

w przy pad ku py łu 142 kg/a (czyli w
ciągu roku będzie go mniej o tyle kg),
dwu tlen ku siar ki – 1 526 kg/a, tlen -
ków azo tu – 449 kg/a, tlen ku wę gla –
561 kg/a oraz dwu tlen ku wę gla –
246 992 kg/a. Po dru gie zmo der ni zo -
wa ne bu dyn ki ma ją
zmniej szo ne za po trze bo -
wa nie ener gii ciepl nej net -
to o oko ło 1 149 GJ/a. 

W tych sa mych la tach
pro wa dzo na by ła ter mo mo -
der ni za cja Szpi ta la Po wia -
to we go w Py sko wi cach. Jej
za kres ob jął mo der ni za cję
we wnętrz nej in sta la cji cen -
tral ne go ogrze wa nia, wy -
mia nę sto lar ki okien nej
w atriach oraz sto lar ki
drzwio wej, a tak że ocie ple -
nie ścian ze wnętrz nych
i atrial nych oraz stro po da -
chu. Koszt tych prac wy niósł ogó -
łem 1 027 728 zł, przy czym Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach
wsparł Po wiat Gli wic ki po życz ką
w wy so ko ści 359 175 zł. 

I w tym przy pad ku osią gnię ty zo stał
wy mier ny efekt eko lo gicz ny. Na stą pi ło
zmniej sze nie emi sji za nie czysz czeń
do po wie trza at mos fe rycz ne go – śred -
nio każ de go z nich o po nad po ło wę: py -
łu jest mniej o 9 202,60 kg/a, dwu tlen -
ku siar ki o 2 317,69 kg/a, tlen ków azo -
tu o 681,67 kg/a, tlen ku wę gla o 852,09
kg/a, a dwu tlen ku wę gla o 374 920,82
kg/a. Rów no cze śnie zmniej szy ło się se -
zo no we za po trze bo wa nie na ener gię
ciepl ną net to o 1 720 GJ/a.

Ostat nio re ali zo wa ną in we sty cją by -
ła ter mo mo der ni za cja bu dyn ków oświa -
to wych przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro -
wie. Roz po czę to ją w 2009 r. i za koń -
czo no w br. W ub. r. ob ję ła ocie ple nie
stro po da chu, wy mia nę sto lar ki okien nej

i drzwio wej oraz ocie ple nie dwóch
ścian ze wnętrz nych – pół noc nej
i wschod niej. Na 2010 r. za pla -
no wa no ocie ple nie dwóch po -
zo sta łych ścian ze wnętrz -
nych – po łu dnio wej i za -
chod niej, a tak że mo der ni za cję
in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia.
War tość wszyst kich tych prac wy nie sie
ogó łem 1 563 571 zł. Po wiat Gli wic ki
otrzy mał na ten cel do fi nan so wa nie ze
środ ków Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach – jest
to 683 428 zł w for mie po życz ki
oraz 59 891 zł w for mie do ta cji. 

Jak wy ka zał au dyt ener ge tycz ny,
pra ce te da dzą wy mier ny efekt eko lo -

gicz ny w po sta ci zmniej sze nia emi sji
za nie czysz czeń py ło wo -ga zo wych
do at mos fe ry oraz zmniej sze nia za po -
trze bo wa nia na ener gię ciepl ną. Zmo -
der ni zo wa ne obiek ty szkol ne przy ul.
Szpi tal nej 25 w Knu ro wie bę dą emi to -
wać mniej py łu (o 105 kg/a), dwu tlen -
ku siar ki (o 1 123 kg/a), tlen ków azo tu

(o 330
kg/a), ben -
zo -a -pi re nu (o 0,03 kg/a), tlen ku wę gla
(o 413 kg/a) oraz dwu tlen ku wę gla
(o 181 737 kg/a). Zu ży wać tak że bę dą
o ok. 948 GJ/a mniej ener gii ciepl nej. 

War to przy po mnieć, że i w po przed -
nich la tach Po wiat Gli wic ki mo der ni zo -
wał swe obiek ty, ko rzy sta jąc przy tym
z do fi nan so wa nia Wo je wódz kie go Fun -

du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach. Przy kła -
dem na uda ną ter mo mo der ni za cję są
bu dyn ki Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach, pod da ne te mu pro ce so wi w la -
tach 2004-2007. Ob jął on mo der ni za cję
in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia, wy -
mia nę sto lar ki okien nej i drzwio wej

oraz ocie ple nie da chów i ścian ze -
wnętrz nych, któ re pod da no rów nież re -
no wa cji. War tość tych prac wy nio -
sła 1,3 mln, przy czym 444 412 zł po -
cho dzi ło ze środ ków Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.

RO MA NA GOZ DEK

W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od -
by ło się spo tka nie, na któ rym pod su mo wa no
ak cję Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki 2010. Przed -
sta wi cie le szkół oraz do mów pomocy spo łecz -
nej, któ re bra ły w niej udział, ode bra li na gro dy,
ja kie na pew no przy da dzą się tym pla ców kom. 

Na gro da mi by ły m.in. gra bie, mio tły, mo ty ki,
ło pa ty, książ ki o te ma ty ce przy rod ni czej i ogrod -
ni czej oraz ma te ria ły po trzeb ne do za jęć pla stycz -
nych o te ma ty ce eko lo gicz nej. – Do sta li śmy mio -
tły, gra bie i szpa dle. Bar dzo się nam przy da dzą –
mó wi ła An na Kur, ko or dy na tor ka ak cji Sprzą ta -
my Po wiat Gli wic ki w Ze spo le Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie. – Mło dzież bo wiem chęt -
nie włą cza się w po rząd ko wa nie te re nu wo kół
szko ły, nie tyl ko przy oka zji tej ak cji.

Po dob nie twier dzi ła Bo że na Le żuch, za stęp ca
dy rek to ra Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie. – Od kie dy pro wa dzi my ak cję
Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki, ucznio wie bar dziej
dba ją o po rzą dek. Co raz mniej jest pa pie rów i in -
nych śmie ci na te re nie szko ły. 

Ak cja Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki w tym ro ku
pro wa dzo na by ła 17 wrze śnia. Włą czy ły się w nią
ze spo ły szkół oraz do my pomocy spo łecz nej pro -

wa dzo ne przez Po wiat Gli wic ki: Ze spół Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie, Ze spół
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, Ze spół
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, Ze -
spół Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Ze spół

Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach, Dom Po mo cy
Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej
oraz Dom Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni -
co wi cach. W su mie w ak cji uczest ni czy ło po -
nad 600 osób, któ re ze bra ły bli sko 4,8 ton od pa -
dów. Po wiat Gli wic ki za ku pił dla nich wor ki i rę -
ka wi ce, a tak że na gro dy, któ re wrę czo ne zo sta -
ły 9 li sto pa da w sta ro stwie. Za udział w ak cji po -
dzię ko wał wszyst kim sta ro sta Mi chał Nie szpo -
rek, na to miast na gro dy wrę czy li wi ce sta ro sta
Sła wo mir Adam czyk oraz człon ko wie Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go – Mar cin Stron czek i Wal -
de mar Do mbek. 

(RG)
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KOLUMNA DOFINANSOWANA PRZEZ

Na gro dze ni za sprzą ta nie

Gro no na gro dzo nych i or ga ni za to rzy ak cji.
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Zmo der ni zo wa ne bu dyn ki Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie…

…oraz Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go i Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie. 

…Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach…
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MNIEJ ZA NIE CZYSZ CZEŃ
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Po ni żej za miesz cza my list na sze go Czy tel -
ni ka z Ko tlar ni. Pi sze w nim, jak wy glą dał
na na szym te re nie okres świą tecz ny w cza sie,
gdy był ma łym chłop cem. (Red.)

Do brze pa mię tam mo je dzie ciń stwo w Pnio -
wie ko ło Py sko wic. Szcze gól nie utkwił mi

w pa mię ci okres zwią za ny z ocze ki wa niem
na świę te go Mi ko ła ja i Świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia. 

Bar dzo po pu lar ny był wte dy wśród dzie ci
wier szyk: świę ty Mi ko ła ju, weź dziew czyn ki
do ra ju, a chło pa ków do pie kła, niech uży ją cie pła.
O ile pa mię tam, chłop cy nie czu li się dys kry mi no -
wa ni, ra czej by li dum ni, że są dziel ni, sil ni i na wet
ogień pie kiel ny im nie strasz ny, a po tul ne stra chli -
we dziew czyn ki niech so bie idą do te go nud ne go
ra ju. „Nasz” świę ty Mi ko łaj z lat 50. XX wie ku
odzia ny był w bi sku pi płaszcz i miał w rę ku pa sto -
rał. Dzi siej si Mi ko ła jo wie to ra czej du że kra sna le
w czer wo nej czap ce, blu zie i spodniach. Tu dy le -
mat – któ ry z nich: bi skup czy kra snal jest praw -
dzi wym Mi ko ła jem? Ten pierw szy upa mięt nia
świę te go Mi ko ła ja z Mi ry, dru gi na to miast wy wo -
dzi się z tra dy cji an glo sa skiej, któ ra zdo mi no wa ła
w tym wzglę dzie rów nież i nasz kraj (wię cej
na ten te mat na stro nie obok – przyp. Red). W cza -
sach mo je go dzie ciń stwa by ło ina czej.

Wi gi lię i Świę ta Bo że go Na ro dze nia w Pnio -
wie po prze dza ły dłu gie przy go to wa nia. 

Już pod czas zbio rów bu ra ków kil ka z nich od -
kła da no na sy rop do pier ni ków świą tecz nych.
Na stęp nie go spo dy nie wy ra bia ły cia sto, wał ko -
wa ły je, wy ci ska ły ser dusz ka, dzwon ki i gwiazd -
ki. Go to we pier ni ki wy glą da ły pięk nie. Prze cho -
wy wa no je w chłod nych za ciem nio nych piw ni -
cach, by na bra ły lep sze go sma ku, ko lo ru i za pa -
chu. Przed świę ta mi go spo dy nie ro bi ły też cia sto

na ko łocz. Wy pie ka no go za wsze trzy ro dza je –
z ma kiem, po syp ką i se rem. 

Przed świę ta mi w obej ściach ro bio no po rząd -
ki, ma lo wa no po miesz cze nia, my to szy by, wie -
sza no fi ra ny. W sie ni u su fi tu za wie sza no wie niec
z ga łą zek świer ka, na kła da no 4 świe ce ad wen to -
we – co nie dzie lę jed na się wy pa la ła. Do ko ścio -
ła pa ra fial ne go cho dzo no na ro ra ty. Daw niej
Pniów na le żał do pa ra fii Pa czy na. Pa mię tam jak
du żo miesz kań ców Pnio wa uda wa ło się pie szo
na ro ra ty, mi mo ostrej, mroź nej zi my i dro gi za -
sy pa nej śnie giem. Miesz kań cy by li bar dzo po -
boż ni.

Tak że przed świę ta mi do Pnio wa przy cho dzi -
ła sio stra za kon na z opłat ka mi. Przyj mo wa li -

śmy ją z sza cun kiem i go ścin no ścią, ale też z żar -
ta mi czy dow ci pa mi. Za kon ni ca wy cho dzi ła
z cha łu py we so ła, skła da jąc win szo wa nia
na świę ta i No wy Rok. W tym cza sie na wsi
chłop cy strze la li kor ka mi śle pa ków, ku pio nych
na od pu ście pniow skim. Hu ki te oznaj mia ły zbli -
ża nie się świąt i na ro dzin Dzie ciąt ka. 

Go spo dy nie przy go to wy wa ły róż ne ro dza je
ja dła, by sto ły świą tecz ne by ły za peł nio ne. Trze -
ba też by ło przy nieść z la su drzew ko świer ka. Nie
by ło to ła twe, gdyż za rów no dro gi po lne, jak i las,
po kry wa ła gru ba war stwa śnie gu.

Dzień przed Wi gi lią na pie cu go to wa no wszel -
kie po tra wy do wie cze rzy. W Wi gi lię wszel kie pra -
ce by ły za ka za ne. Od ra na nie moż na by ło spo ży -
wać po sił ku, a zjeść je dy nie ka wa łek su che go
chle ba, po pi ja jąc go wo dą. Przez ca ły dzień nie
wol no też by ło roz ma wiać z do mow ni ka mi, cho -
dzo no tam i z po wro tem z ró żań cem w rę ku, od -
ma wia jąc mo dli twy. Ra no zwie rzę tom w chle wie
przy no szo no ze sto do ły ziar no, sia no i sło mę,
a nad żło ba mi mo co wa no ga łąz ki świer ka. W dniu

Wi gi lii ni ko go nie
o d  w i e  d z a  n o
i z ni kim się nie
spo ty ka no, dla -
te go na wsi by ło
pu sto. 

Stół przed wie -
cze rzą usta wia -

no na środ ku kuch ni.
Na kry ty był bia łym ob ru -
sem, na nim stał krzyż, dwie
świe ce, obok ta le rzy kła dzio no opła tek,
a pod ta lerz pod kła da no pie nią dze, by w No wym
Ro ku by ło ich wię cej. Pod sto łem mu sia ło być
sia no, a do ką ta kuch ni wsta wia no snop zbo ża.
Przed wie cze rzą spraw dza no, czy do brze za -
mknię te są wro ta, furt ki i drzwi do cha łu py. Te go
moc no pil no wa no, bo przyj ście pod czas wie cze -
rzy ko goś ob ce go ozna cza ło, że ktoś z te go do mu
nie do ży je na stęp nej Wi gi lii. Go spo darz do mu
pro sił o roz po czę cie wie cze rzy, gdy po ja wia ły się
pierw sze gwiaz dy na nie bie. Przed ko la cją na sto -
ją co od ma wia no mo dli twę. 

Po traw za wsze by ło 12. Mu sia ły wśród nich
być sie miot ka z ko no pi po le wa na so sem ze słod ką
za pra wą, mocz ka przy rzą dza na z róż ny mi przy -
pra wa mi, ry ba z ziem nia ka mi i ka pu stą, kom pot
z su szo nych owo ców, ger musz ka ze skó rek chle ba
po le wa na za pra wą z pier ni ka i ze śliw ka mi.
Do du że go ta le rza kła dzio no owo ce i sło -
dy cze. Na ko niec wie cze rzy go spo darz
wy po wia dał sło wa: „A te raz po -
dziel my się opłat kiem”. Każ dy brał
opła tek le żą cy na sto le obok ta le -
rza, sam ła mał go i spo ży wał,
aby na na stęp ną Wi gi lię spo tkać
się w ta kim sa mym gro nie. 

Po wie cze rzy po zo sta ło ści za no szo no zwie rzę -
tom do chle wa. My w izbie przy cho in ce oświe tlo -
nej świecz ka mi śpie wa li śmy ko lę dy, dzie ląc się
upo min ka mi i pre zen ta mi. Po tem szli śmy wszy scy
do ko ścio ła na pa ster kę. Dro ga by ła za sy pa na śnie -
giem, szczy pał mróz. Pod no ga mi pod czas mar szu
zgrzy ta ło, noc oświe tlał księ życ, na śnie gu mi go ta -
ły bły ski. Ze wsząd wi dać by ło lu dzi w dro dze, któ -
rzy na pa ster kę szli jak pa ste rze do sta jen ki.

Świę ta mi ja ły nam na bie sia do wa niu, wy pra -
wach do ko ścio ła, od wie dza niu ro dzi ny i wy -

po czyn ku. By ły przy sma ki, któ rych nie ja da ło się
przez ca ły rok, a okres świą tecz ny wy ma gał, by
się ra do wa no. Ra do śnie by ło też w syl we stra. 

W ostat ni dzień sta re go ro ku już od go dzin po -
po łu dnio wych wie lo oso bo wa or kie stra dę ta
z Pnio wa od wie dza ła obej ścia. Mu zy cy przy cha -
łu pie gra li ko lę dy i skła da li do mow ni kom ży cze -
nia, a go spo darz czę sto wał ich go rzał ką. O pół no -
cy przy wiej skim krzy żu – na koń czą cy sta ry rok
i po wi ta nie no we go – or kie stra gra ła „Ci chą
noc”. Cha ty Pnio wa by ły tej no cy moc no oświe -
tlo ne, bo od by wa ły się licz ne za ba wy syl we stro -
we. To by ły pięk ne, mi nio ne la ta...

KON RAD GOL LA

W po przed nim nu me rze WPG
za mie ści li śmy tekst, na de sła ny przez
na szą Czy tel nicz kę, hi sto rycz kę Ma -
rię Grze lew ską z Knu ro wa pt.
,,Prze szłość w par ku za pi sa na”. Po -
świę co ny był hi sto rii i trwa ją cej
obec nie re no wa cji par ku w Pil cho -
wi cach. Po ni żej pu bli ku je my list
Alek san dry Cze chow skiej -Gąb ki
z Pil cho wic, sta no wią cy cie ka we
uzu peł nie nie te go tek stu. (Red.)

Dzię ku ję bar dzo ser decz nie Ma rii
Grze lew skiej i „Wia do mo ściom

Po wia tu Gli wic kie go” za ar ty kuł
o daw nym par ku przy pa ła co wym
w Pil cho wi cach. Jest to pew na pro mo -
cja Pil cho wic i lu dzi, któ rzy chcą coś
dla na szej miej sco wo ści spo łecz nie
zro bić. W ar ty ku le zna la złam kil ka
nie ści sło ści i chcę je wy ja śnić, że by
nie by ły da lej po wie la ne.

W pa ła cu – no wym zam ku, wy bu -
do wa nym przez hra biów von We nger -
sky w dru giej po ło wie XVIII w., w la -
tach 1867 – 1921 funk cjo no wa ło Se -
mi na rium Na uczy ciel skie (niem. Ka -
tho li sches Leh rer – Se mi nar). W 1922
r. obiekt prze ję ły sio stry ,,Ja dwiż ki”
(St. He dwigs stift), któ re utwo rzy ły
w nim Dom Sie rot (Kin der he im).
Przed na dej ściem fron tu sio stry
z dzieć mi wy je cha ły z Pil cho wic. Żoł -
nie rze ra dziec cy spa li li pa łac w stycz -
niu 1945 r. Ru iny pa ła cu usu nię te zo -

sta ły pod ko niec lat pięć dzie sią tych
(?). Praw do po dob nie na po cząt -
ku XX w. obok se mi na rium wy bu do -
wa na zo sta ła szko ła (Leh rer – Wohn -
haus), któ ra słu ży ła póź niej dzie ciom
z Do mu Sie rot. Bu dy nek prze trwał
woj nę i od 17 kwiet nia do lip ca 1945 r.
funk cjo no wa ła w nim szko ła, po tem
przed szko le. W 1946 r. bu dy nek prze -
ję ły Sio stry Mi ło ści Bo żej, któ re otwo -
rzy ły w nim Dom Dziec ka. W 1955 r.
dzie ci opu ści ły bu dy nek, a Dom
Dziec ka prze kształ co ny zo stał w Za -
kład Spe cjal ny dla Dzie ci ,,Ca ri tas”. 

W 1971 r. na zwę zmie nio no
na Dom Po mo cy Spo łecz nej. W 1989
r. obok sta re go bu dyn ku ,,Ca ri ta su”
wy bu do wa ny zo stał no wy bu dy nek

DPS, do któ re go prze nie sie ni zo sta li
chłop cy, a w sta rym bu dyn ku po zo sta -
ły sio stry i ad mi ni stra cja. Obec nie bu -
dy nek jest re mon to wa ny.

Od wrze śnia 1994 r. miesz kań ca mi
DPS -u opie ku ją się Ka mi lia nie

(Za kon Po słu gu ją cy Cho rym oo. Ka -
mi lia nów). Ty le wy ja śnień od no śnie
spa lo ne go pa ła cu i bu dyn ku sto ją ce go
do dziś. 

Te raz kil ka słów o sa mym par ku
przy pa ła co wym. Pa ni Ma ria w swo im
ar ty ku le wy ko rzy sta ła in for ma cję
o par ku, po da ną przez Mag da le nę Kus
na ła mach ,,Ży cia Po wia tu”. Przy zna ję
się, że to ja prze ka za łam Pa ni Mag dzie
nie spraw dzo ną in for ma cję. Dziś wiem,
że nie za wsze usły sza ne od miesz kań -

ców in for ma cje są praw dzi we. Park
po woj nie za tra cił swój re kre acyj ny
cha rak ter. Nie ko rzy sta li z nie go miesz -
kań cy. Mo im błę dem by ło po da nie
do pu blicz nej wia do mo ści, że RSP zde -
wa sto wa ła park. Po uka za niu się ar ty -
ku łu roz pę ta ła się bu rza. Sa ma ją wy -
wo ła łam. Nie kon sul to wa łam in for ma -
cji z Pre ze sem RSP, bo wy da wa ło mi
się, że w tam tych cza sach nie pra co wał

w Spół dziel ni. 
W „Kro ni ce RSP”
też nie zna la złam
żad nych in for ma -
cji. Oka zu je się, że
park ni gdy nie na -
le żał do RSP,
a w do dat ku RSP
„Prze łom” w Pil -
cho wi cach po ma -
ga ła sio strom do -
pro wa dzić park
do ta kie go sta nu,
że by chłop cy
z DPS -u mo gli

z nie go ko rzy stać. Prze pra -
szam pa na pre ze sa Je rze go
Pa cię i wszyst kie in ne oso -
by, któ re ura zi ła mo ja błęd -
na in for ma cja.

Ajak wy glą da park
dziś? Uzu peł nio ne zo -

sta ło ogro dze nie, za mon to -
wa no no wą bra mę, a sta rą
po sze rzo no, wy ty czo -
no 1500 m ście żek, uło żo no

kra węż ni ki i wy sy pa no ścież ki żwi -
rem, po sa dzo no no we ga tun ki krze -
wów i wy ko na no klom by. 17 li sto pa da
br. zo stał za mon to wa ny no wy plac za -
baw. To jesz cze nie ko niec prac mo der -
ni za cyj nych. Za pra sza my do od wie -
dze nia daw ne go par ku przy pa ła co we -
go przy ul. Dam ro ta w Pil cho wi cach.

ALEK SAN DRA 
CZE CHOW SKA -GĄB KA

Ślą ski
ko łocz

nie gdyś ja -
da no tyl ko

w wiel kie świę ta. 

Świę ta mo je go dzie ciń stwa

Jesz cze o par ku w Pil cho wi cach

Tak w 1921 r. wy glą dał nie ist nie ją cy już pa łac…

…w miej scu któ re go dziś stoi DPS.

W nie zmie nio nej po sta ci za cho wał się na to miast
bu dy nek daw nej szko ły, obec nie re mon to wa ny. 
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Dzię ku je my za wszyst kie na de sła -
ne od po wie dzi, któ rych tym ra zem by -
ło wy jąt ko wo du żo. Po praw ne roz wią -
za nia Roz ryw ko we go Ką ci ka z po -

przed nie go nu me ru WPG wy glą da ją
na stę pu ją co: ha sło krzy żów ki AN -
DRZEJ KI, z ko lei zdję cie przed sta -
wia ło szpi tal w Pil 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 Pa weł Ku piec, Ju sty na Ka -
sprzak oraz An na Pa szek. Gra tu lu je -
my! W ce lu usta le nia spo so bu od bio ru
na gro dy pro si my o kon takt te le fo nicz -
ny, nr tel. 32 332 66 65. 

Dziś za mie szcza my ko lej ną krzy -
żów kę oraz zdję cie do roz po zna nia.
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 22 grud nia br.
na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli -

wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. 

(SG)
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Ślą ska frasz ka

Ja ko mi spo ko pić że blysz czy gwioz decz ka
kaj Ma lu siyń ky mu na kło dli sia necz ka?
Przi żłob ku za roz ki pa sty rze czu wa jom
go wydź dy chym grze je, ja nio ły śpiy wa jom
Ze fek ze Ma ryj kom piesz czom Je zu sicz ka
Niy dar mo u Nie go ta ke gryf ne licz ka

Toż ra do wać se nom trza 
Ano ja – rich tig ja
Ko lyn do wać po trza nom
Wy miyść ze du szy krom

Ja ko mi niy wie rzyć we Bo sko Dzie ci na?
Dziyn ko wać Ma ry ji – da ła świa tu Sy na
Cu za myn z kro la mi klyn kać przi żło -
becz ku
Cześć ko lyn dom łod dać ta ko Dzie cion -
tecz ku
Co pra wie w sta jyn ce be tle jym ski le ży
Do brym zło po ko no – styk nie Bo gu wie rzyć

Toż ra do wać se nom trza. 
Ano ja – rich tig ja
Ko lyn do wać po trza nom
Wy miyść ze du szy krom.

Bro ni sław Wą tro ba

Ze ślon skom ko lyn dom

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Naj po pu lar niej sza ry ba na świą tecz -
nym sto le.
2. Któ ra gmi na or ga ni zu je kon kurs
na wy ko na nie por tre tu Św. Mi ko ła ja?
3. Trwa 4 ty go dnie i po prze dza Bo że
Na ro dze nie.
4. Kto zo stał Soł ty sem Ro ku Po wia tu
Gli wic kie go 2010?
5. Ile wg tra dy cji znaj du je się po traw

na wi gi lij nym sto le?
6. Ubra ny w czer wo ny płaszcz dźwi ga
wo rek z pre zen ta mi.
7. Ustro jo ne drzew ko, nie od łącz na
ozdo ba w cza sie świąt.
8. Frag ment sta jen ki be tle jem skiej,
do któ rej wg ko lę dy po dą ża li pa ste rze. 
9. Dzie li my się nim przed ko la cją wi -
gi lij ną. 
10. Po pu lar ne ozdo by na cho in kę. 

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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– 30 de ko su szo nych ja bek, śli wek,
gru sek
– 30 de ko pier ni ka
– 15 de ko ro dzy nek
– 15 de ko man dli
– orze chy
– so li, cu kru
– sok z cy try ny abo kom pot z wie prz -
kow

Rych to wa nie
Pier nik ze trzyc i za mo cyć w let niyj

wo dzie. Su so ne owo ce ło pu kać i tys
na mo cyć, po tym wa rzić z cu krym
w tyj sa myj wo dzie. Pod ko niec wa -
rzy nio wciep nąć roz mo co ne ro dzyn ki.
Za wa rzić. Z moł ki i ma sła zro bić ań -
bry na i dać do moc ki. Do pra wić
do sma ku so lom, cu krym, so kiem
z cy try ny abo wloć kom pot z wie prz -
kow. Na ko niec do dać ło rze chy i wy -
mie szać. Moc ka mu si być ta ko gyn sto
pra wie jak pud ding. Jeś do brze wy -
cho dzo no.

Moc ka to je ta ki masz kiet
nad masz kie ty, wto ry jy sie przi Wi li ji
na som ko niec.
Tak jak siy mie niot ka do bro je na tro -
wie nie.

RE NA TA PIO SEK, Li so wi ce

�Co 
przed sta wia 
to zdję cie? �

W kręgu legend

O św. Mi ko ła ju
Tym ra zem przed sta wia my le -

gen dę, któ ra mo że nie jest bez po -
śred nio zwią za na z po wia tem gli -
wic kim, ale bar dzo ży wa rów nież
w na szym re gio nie. Bo kto nie lu bi
św. Mi ko ła ja?

Świę ty Mi ko łaj, bi skup Mi ry, ze
wzglę du na przy pi sy wa ne mu le gen dą
uczyn ki (m. in. ca ły ma ją tek roz dał
bied nym), zo stał pier wo wzo rem po -
sta ci roz da ją cej pre zen ty dzie ciom.
Przed sta wia ny ja ko sta rzec z oka za łą
bro dą, czę sto w in fu le i z pa sto ra łem,
z wor kiem pre zen tów i ró zgą w za na -
drzu. Co ro ku 6 grud nia (w rocz ni cę
śmier ci świę te go) grzecz nym dzie -
ciom przy no si pre zen ty – zwy kle sło -
dy cze, ale rów nież drob ne za baw ki,
ksią żecz ki, czy in ne upo min ki – a nie -
grzecz nym (na ostrze że nie) ową
wspo mnia ną ró zgę.

Jak gło si le gen da, św.
Mi ko łaj uro dził się
praw do po dob -
nie w bo ga -
tej ro dzi -
nie ku -
piec -

kiej.
G d y
miał kil -
k a  n a  ś c i e
lat, stra cił ro -
dzi ców i wstą pił
do se mi na rium du chow -
ne go. Swój ma ją tek ano ni mo wo
roz da wał bied nym. W no cy nie po -
strze że nie pod kła dał pie nią dze oso -
bom naj bar dziej po trze bu ją cym oraz
spra wiał pre zen ty dzie ciom. Z roz ma -
itych po dań o św. Mi ko ła ju moż na do -
wie dzieć się, że uła twił za mąż pój ście
trzem cór kom zu bo ża łe go szlach ci ca,
któ ry po padł w nę dzę i po sta no wił
sprze dać swo je trzy cór ki do do mu pu -
blicz ne go. Gdy bi skup do wie dział się

o tym, no cą wrzu cił przez ko min trzy
sa kiew ki z pie niędz mi. Wpa dły one
do poń czoch i trze wicz ków, któ re owe
cór ki umie ści ły przy ko min ku dla wy -
su sze nia. Ja kież by ło ich zdzi wie nie,
kie dy ran kiem zna la zły w poń czosz -
kach pie nią dze, dzię ki któ rym ura to -
wa ły swój ho nor i do bre imię. Stąd
wła śnie wzię ła się tra dy cja umiesz cza -
nia skar pet na ko min ku, do któ rych
do bry sta ry Mi ko łaj co ro ku wrzu ca
pre zen ty. 

Po stać św. bi sku pa przez la ta ob ro -
sła w tra dy cje wie lu na ro dów. Każ dy
kraj, a na wet re gion ma swo je go Mi -
ko ła ja. W Ro sji na zy wa ny jest Dziad -
kiem Mro zem (świec ka wer sja tej po -
sta ci), w Wiel ko pol sce to Gwiaz dor
przy no szą cy pre zen ty. Nie za leż nie
od te go jak się na zy wa, jak wy glą da
(co raz czę ściej na na szych uli cach,

w cen trach han dlo -
w y c h

a na wet
w przed -

szko lach po ja -
wia się uprosz czo -

na wer sja bi sku pa z Mi -
ry – na wzór ame ry kań ski – wy -

ro śnię ty kra sno lu dek ubra ny na czer -
wo no, w czer wo nej cza pecz ce z bro dą
z wa ty…) jest ko cha ny nie tyl ko przez
dzie ci. Bo mo ment, w któ rym prze sta -
je my wie rzyć w św. Mi ko ła ja jest gra -
ni cą na sze go ży cia, w któ rej odzie ra ni
je ste śmy z naj pięk niej szych złu dzeń.
Dla te go war to wie rzyć w świę te go
Mi ko ła ja, przyj mo wać do bro, ale rów -
nież je da ro wać! (MFR)

Spichlerzowe smaki

Mocka
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Na we so ło 
– Ma mu siu, z mo je go li stu do świę te go Mi ko ła ja wy kreśl ko lej kę elek trycz -
ną, a wpisz łyż wy – pro si sy nek. 
– A co, nie chcesz już po cią gu? – dzi wi się ma ma. 
– Chcę, ale je den zna la złem już w wa szej sza fie!

(KG)☺☺



Grudzień
Listopad 

Wrzesień

Sierpień
Lipiec

Październik

Czerwiec

Maj

Kwiecień
Marzec

Luty Styczeń
STYC

ZEŃ

1. Sob.M
ieszka, M

ieczysław
a -

N
ow

y R
ok

2. N
dz.Izydora, G

rzegorza
3. Pon. D

aniela, D
anuty 

4. W
t. A

nieli, Eugeniusza, G
rzegorza

5. Śr. H
anny, Edw

arda
6. C

zw
. K

acpra, M
elchiora, 

B
altazara - Św

ięto Trzech K
róli

7. Pt.R
ajm

unda, Juliana
8. Sob.Sew

eryna, Teofila
9. N

dz. M
arcjanny, M

arcelego
10. Pon.D

anuty, W
ilhelm

a, Jana
11. W

t.H
onoraty, M

atyldy
12. Śr. B

enedykta, A
rkadiusza, 

C
zesław

a 
13. C

zw
.B

ogum
iła, W

eroniki
14. Pt. Feliksa, N

iny
15. Sob. A

rnolda, Izydora
16. N

dz.M
arcelego, W

łodzim
ierza

17. Pon. A
ntoniego, M

ariana
18. W

t. M
ałgorzaty, Piotra

19. Śr. H
enryka, M

arty, M
ariusza

20. C
zw

.Fabiana, Sebastiana
21. Pt. A

gnieszki, Jarosław
a -

D
zień B

abci
22. Sob. D

om
inika, W

incentego -
D

zień D
ziadka

23. N
dz.M

arii, R
ajm

unda
24. Pon.R

afała, Franciszka
25. W

t.Paw
ła, M

iłosza
26. Śr. Tym

oteusza, M
ichała, Pauli

27. C
zw

. A
nieli, Jerzego

28. Pt.W
alerego, K

arola
29. Sob. Franciszka, M

ichała
30. N

dz.M
acieja, M

artyny
31. Pon.Jana, Ludw

iki

LU
TY

1. W
t. B

rygidy, Ignacego
2. Śr. M

arii, M
irosław

a
3. C

zw
.B

łażeja, Telim
eny

4. Pt.A
ndrzeja, Józefa, W

eroniki
5. Sob. A

gaty, A
delajdy

6. N
dz. D

oroty, B
ogdana

7. Pon.Ryszarda, Teodora
8. W

t.H
ieronim

a, Sebastiana
9. Śr.A

poliny, Eryki, M
ariana

10. C
zw

.Elw
iry, Jacka

11. Pt.G
rzegorza, Lucjana

12. Sob.R
adosław

a, D
am

iana
13. N

dz. K
atarzyny, Lesław

a
14. Pon. C

yryla, M
etodego - 

W
alentynki

15. W
t.Jow

ity, Faustyna
16. Śr. D

anuty, Juliana, D
aniela

17. C
zw

. A
leksego, Łukasza,

Zbigniew
a

18. Pt.Szym
ona, K

onstancji
19. Sob. A

rnolda, Józefa, K
onrada

20. N
dz. Leona, Ludom

ira
21. Pon. R

oberta, Eleonory
22. W

t. M
arty, M

ałgorzaty
23. Śr. R

om
any, D

am
iana

24. C
zw

.M
acieja, M

arka
25. Pt.C

ezarego, D
onata, W

iktora
26. Sob.M

irosław
a, A

leksandra
27. N

dz.G
abriela, A

nastazji
28. Pon.R

om
ana, Ludom

ira

M
A

R
ZEC

1. W
t.A

lbina, A
ntoniego

2. Śr. H
eleny, H

alszki, H
enryka

3. C
zw

.M
aryny, K

unegundy     
4. Pt. Eugeniusza, K

azim
ierza, Łucji

5. Sob.A
dryjana, Fryderyka

6. N
dz.R

óży, W
iktora

7. Pon.Tom
asza, Felicyty, Paw

ła
8. W

t.B
eaty, W

incentego, Jana -
D

zień K
obiet

9. Śr.Franciszki, D
om

iniki
10.C

zw
. C

ypriana, A
leksandra

11.Pt. B
enedykta, K

onstantego
12.Sob. A

lojzego, Justyny, 
G

rzegorza
13. N

dz. B
ożeny, K

rystyny
14. Pon. Leona, M

atyldy, Jakuba
15.W

t. Ludw
iki, K

lem
ensa

16. Śr.Izabeli, O
ktaw

ii
17. C

zw
. Patryka, Zbigniew

a, Jana
18. Pt. C

yryla, Edw
arda

19. Sob. Józefa, B
ogdana, M

arka
20. N

dz.K
laudii, Eufem

ii,
A

leksandry
21. Pon.Ludom

ira, B
enedykta

22. W
t.K

atarzyny, B
ogusław

a,
Jagody

23. Śr.Pelagii, Feliksa, K
onrada

24. C
zw

.M
arka, G

abriela,
K

atarzyny
25. Pt.M

arioli, W
ieńczysław

a
26. Sob.Em

anuela, Tym
oteusza,

Teodora
27. N

dz.Lidii, Ernesta
28. Pon.A

nieli, Joanny
29. W

t.W
iktoryny, H

elm
uta, 

Zenona
30. Śr.A

nieli, Leonarda
31. C

zw
.B

eniam
ina, B

albiny

K
W

IEC
IEŃ

1. Pt.G
rażyny, Ireny - Prim

a A
prilis

2. Sob.W
ładysław

a, Franciszka
3. N

dz.Ryszarda, Ireny
4. Pon.B

enedykta, Izydora 
5. W

t.K
atarzyny, W

incentego 
6. Śr.Izoldy, Ireneusza
7. C

zw
.R

ufina, D
onata

8. Pt.D
ionizego, Julii

9. Sob.M
arii, D

ym
itra

10. N
dz.M

ichała, M
akarego

11. Pon.Filipa, Leona
12. W

t.D
am

iana, Juliusza 
13. Śr.Przem

ysław
a, Idy

14. C
zw

.B
ereniki, W

aleriana
15. Pt.Ludw

iny, W
acław

y
16. Sob.C

ecyliana, B
ernadety

17. N
dz.R

oberta, R
udolfa

18. Pon.A
licji, B

ogusław
y

19. W
t.A

dolfa, Tym
ona

20. Śr.C
zesław

a, A
gnieszki

21. C
zw

.B
artosza, Feliksa

22. Pt.K
ai, Łukasza

23. Sob.Jerzego, W
ojciecha, Idziego

24. N
dz.A

leksego, H
oracego - 

W
ielkanoc

25. Pon.M
arka, Jarosław

a - 
Poniedziałek W

ielkanocny
26. W

t.M
arzeny, M

arii, K
laudiusza

27. Śr.Ludw
ika, Piotra

28. C
zw

.Paw
ła, W

alerii
29. Pt.R

ity, D
onaty

30. Sob.M
ariana, K

atarzyny

M
A

J

1. N
dz.Józefa, Jerem

iasza -
Św

ięto Pracy
2. Pon.Zygm

unta, A
tanazego

3. W
t.M

arii, M
arioli – 

Św
ięto K

onstytucji 3 M
aja

4. Śr.M
oniki, Floriana

5. C
zw

.Ireny, W
aldem

ara
6. Pt.Filipa, Judyty
7. Sob.B

enedykta, G
izeli

8. N
dz.Ilzy, Stanisław

a, W
iktora

9. Pon.B
ożydara, G

rzegorza
10. W

t.Izydora, A
ntoniny

11. Śr.Igi, Ignacego
12. C

zw
.Joanny, A

chillesa
13. Pt.G

lorii, G
erw

azego
14. Sob.B

onifacego, D
obiesław

a
15. N

dz.Zofii, N
adziei

16. Pon.A
ndrzeja, Jędrzeja

17. W
t.B

runona, Paschalisa
18. Śr.Eryka, Feliksa
19. C

zw
.Piotra, Iw

a
20. Pt.A

leksandra, B
azylego

21. Sob.Jana, W
iktora

22. N
dz. H

eleny, W
iesław

y
23. Pon. Em

ilii, Iw
ony

24. W
t. Joanny, Zuzanny

25. Śr. B
orysław

a, G
rzegorza

26. C
zw

. Filipa, Pauliny -
D

zień M
atki

27. Pt. A
ugustyna, Juliana

28. Sob. Jarom
ira, Justa

29. N
dz. M

agdaleny, B
ogum

iły
30. Pon. K

arola, Ferdynanda
31. W

t. A
nieli, Petroneli

C
ZER

W
IEC

1. Śr. Jakuba, Justyna - 
D

zień D
ziecka

2. C
zw

. Erazm
a, M

arianny
3. Pt. Leszka, Tam

ary
4. Sob. Franciszka, K

arola
5. N

dz. B
onifacego, W

altera
6. Pon.N

orberta, Laurentego
7. W

t. R
oberta, W

iesław
a

8. Śr. M
aksym

a, M
edarda

9. C
zw

. A
nny, Felicjana

10. Pt. B
ogum

iła, M
ałgorzaty

11. Sob. B
arnaby, R

adom
iła

12. N
dz. Janiny, Jana

13. Pon. Lucjana, A
ntoniego

14. W
t. B

azylego, Elizy
15. Śr. W

ita, Jolanty
16. C

zw
. A

liny, B
enona

17. Pt. A
lberta, Ignacego

18. Sob. M
arka, Elżbiety

19. N
dz. G

erw
azego, Protazego

20. Pon. D
iny, B

ogny
21. W

t. A
licji, A

lojzego
22. Śr. Pauliny, Tom

asza
23. C

zw
. W

andy, Zenona - 
B

oże C
iało, D

zień O
jca

24. Pt. Jana, D
anuty

25. Sob. Łucji, W
ilhelm

a
26. N

dz. Jana, Paw
ła

27. Pon. M
aryli, W

ładysław
a

28. W
t. Leona, Ireneusza

29. Śr. Piotra, Paw
ła

30. C
zw

. Em
ilii, Lucyny

LIPIEC

1. Pt. H
aliny, M

ariana
2. Sob. Jagody, U

rbana
3. N

dz. Jacka, A
natola

4. Pon. M
alw

iny, O
dona

5. W
t. M

arii, A
ntoniego

6. Śr. D
om

iniki, G
otarda

7. C
zw

. B
enedykta, C

yryla
8. Pt. A

driany, Eugeniusza
9. Sob. Lukrecji, W

eroniki
10. N

dz. O
lafa, W

italisa
11. Pon. O

lgi, K
aliny

12. W
t. Jana, B

runona
13. Śr. Ernesta, M

ałgorzaty
14. C

zw
. B

onaw
entury, Stelii

15. Pt. D
aw

ida, H
enryka

16. Sob. Eustachego, M
arii

17. N
dz. A

nety, B
ogdana

18. Pon. Em
ila, Erw

ina
19. W

t. W
incentego, W

odzisław
a

20. Śr. C
zesław

a, Fryderyka
21. C

zw
. D

aniela, D
alidy

22. Pt. M
arii, M

agdaleny
23. Sob. B

ogny, A
polinarego

24. N
dz. K

ingi, K
rystyny

25. Pon. W
alentyny, K

rzysztofa
26. W

t. A
nny, M

irosław
y

27. Śr. C
elestyna, Lilii

28. C
zw

. A
idy, Innocentego

29. Pt. O
lafa, M

arty
30. Sob. Julity, Piotra
31. N

dz. Ignacego, Lubom
ira

SIER
PIEŃ

1. Pon. A
lfonsa, N

adii
2. W

t. K
ariny, G

ustaw
a

3. Śr. Lidii, A
ugusta

4. C
zw

. D
om

inika, Jana
5. Pt. M

arii, O
sw

alda
6. Sob. Sław

y, Jakuba
7. N

dz. K
laudii, K

ajetana
8. Pon. C

ypriana, D
om

inika
9. W

t. R
om

ana, Ryszarda
10. Śr. B

ogdana, B
orysa

11. C
zw

. K
lary, Lidii

12. Pt.Lecha, Euzebii
13. Sob.D

iany, H
ipolita

14. N
dz.A

lfreda, Euzebiusza
15. Pon.M

arii, N
apoleona - 

W
niebow

zięcie N
M

P
16. W

t.Stefana, R
ocha

17. Śr.A
nity, Elizy

18. C
zw

. Ilony, K
lary

19. Pt.Jana, B
olesław

a
20. Sob.B

ernarda, Sam
uela

21. N
dz.Franciszka, Joanny

22. Pon.M
arii, C

ezarego
23. W

t.R
óży, A

polinarego
24. Śr.Em

ilii, Jerzego
25. C

zw
.Luizy, Ludw

ika
26. Pt.M

arii, Zefiryny
27. Sob.M

oniki, C
ezarego

28. N
dz.Patrycji, W

yszom
ira

29. Pon.B
eaty, Jana

30. W
t.R

óży, Szczęsnego
31. Śr.Izabeli, R

am
ony

W
R

ZESIEŃ

1. C
zw

.B
ronisław

y, Idziego
2. Pt.Juliana, Stefana
3. Sob.Izabeli, Szym

ona
4. N

dz.Idy, Lilianny
5. Pon. D

oroty, W
aw

rzyńca
6. W

t.B
eaty, Eugeniusza

7. Śr.R
eginy, M

elchiora
8. C

zw
.M

arii, A
driany

9. Pt.Piotra, Sergiusza
10. Sob.Łukasza, M

ikołaja
11. N

dz.Jacka, D
agny

12. Pon. R
adzim

ira, G
w

idona
13. W

t.Eugenii, A
ureliusza

14. Śr.R
oksana, B

ernarda
15. C

zw
.A

lbina, N
ikodem

a
16. Pt.Edyty, K

ornela
17. Sob.Franciszka, H

ildegardy
18. N

dz.Irm
y, Józefa

19. Pon.Januarego, K
onstancji

20. W
t.Filipiny, Eustachego

21. Śr.Jonasza, M
ateusza

22. C
zw

.Tom
asza, M

aurycego
23. Pt.B

ogusław
a, Tekli

24. Sob.G
erarda, Teodora

25. N
dz.A

urelii, W
ładysław

a
26. Pon.Justyny, C

ypriana
27. W

t. D
am

iana, A
m

adeusza
28. Śr.Luby, W

acław
a

29. C
zw

.M
ichała, M

ichaliny
30. Pt.W

ery, H
onoriusza

PA
ŹD

ZIER
N

IK

1. Sob.D
anuty, R

em
igiusza

2. N
dz.Teofila, D

inozji
3. Pon.Teresy, H

eliodora
4. W

t.R
ozalii, Edw

ina
5. Śr.Igora, Flaw

ii
6. C

zw
.A

rtura, B
runona

7. Pt.M
arii, M

arka
8. Sob.Pelagii, B

rygidy
9. N

dz.A
rnolda, D

ionizego
10. Pon.Pauliny, Franciszka
11. W

t.Em
ila, A

ldony
12. Śr.Eustachego, M

aksym
iliana

13. C
zw

.G
erarda, Edw

arda
14. Pt.A

lana, K
aliksta -

D
zień Edukacji N

arodow
ej

15. Sob.Teresy, Jadw
igi

16. N
dz.G

aw
ła, Florentyny

17. Pon.M
ałgorzaty, W

iktora
18. W

t.Juliusza, Łukasza
19. Śr.Pelagii, Piotra
20. C

zw
.Ireny, Jana

21. Pt.U
rszuli, H

ilarego
22. Sob.Filipa, K

orduli
23. N

dz.M
arleny, Sew

eryna
24. Pon.R

afała, M
arcina

25. W
t.D

arii, W
ilhelm

iny
26. Śr.Lucjana, Ew

arysta
27. C

zw
.Iw

ony, Sabiny
28. Pt.Szym

ona, Tadeusza
29. Sob.Euzebii, W

ioletty
30. N

dz.Zenobii, Przem
ysław

a
31. Pon.U

rbana, Saturnina

LISTO
PA

D

1. W
t.Juliana, Łukasza - 

W
szystkich Św

iętych
2. Śr.B

ohdany, Tobiasza - 
D

zień Zaduszny
3. C

zw
.Sylw

ii, H
uberta

4. Pt.K
arola, O

lgierda
5. Sob.Elżbiety, Sław

om
ira

6. N
dz.Feliksa, Leonarda

7. Pon.A
ntoniego, Żytom

ira
8. W

t.Sew
era, H

adriany
9. Śr.U

rsyna, Todora
10. C

zw
.Leny, Ludom

ira
11. Pt.M

arcina, B
artłom

ieja - 
Św

ięto N
iepodległości

12. Sob.R
enaty, W

itolda
13. N

dz.M
ikołaja, Stanisław

a
14. Pon.R

ogera, Serafiny
15. W

t.A
lberta, Leopolda

16. Śr. G
ertrudy, Edm

unda
17. C

zw
.G

rzegorza, Salom
ei

18. Pt. R
om

ana, K
laudyny

19. Sob.Elżbiety, Sew
eryna

20. N
dz.A

natola, Sędzim
ira

21. Pon.Janusza, K
onrada

22. W
t.M

arka, C
ecylii

23. Śr.A
deli, K

lem
ensa

24. C
zw

.Flory, Em
m

y
25. Pt.K

atarzyny, Erazm
a

26. Sob.D
elfiny, Sylw

estra
27. N

dz.W
aleriana, W

ilgiusza
28. Pon.Lesław

a, Zdzisław
a

29. W
t.B

łażeja, Saturnina
30. Śr.M

aury, A
ndrzeja

G
R

U
D

ZIEŃ

1. C
zw

.N
atalii, Eligiusza

2. Pt.B
albiny, B

ibianny
3. Sob.Franciszka, K

saw
erego

4. N
dz.B

arbary, K
rystiana

5. Pon.Saby, K
ryspina

6. W
t.M

ikołaja, Jarem
y - M

ikołajki
7. Śr.M

arcina, A
m

brożego
8. C

zw
.M

arii, Św
iatozara

9. Pt.W
iesław

a, Leokadii
10. Sob.Julii, D

anieli
11. N

dz.D
am

azego, W
aldem

ara
12. Pon.D

agm
ary, A

leksandry
13. W

t.Łucji, O
tylii

14. Śr.A
lfreda, Izydora

15. C
zw

.N
iny, C

eliny
16. Pt.A

lbiny, Zdzisław
y

17. Sob.O
lim

pii, Łazarza
18. N

dz.G
racjana, B

ogusław
a

19. Pon.G
abrieli, D

ariusza
20. W

t.B
ogum

iły, D
om

inika
21. Śr.Tom

asza, Tom
isław

a
22. C

zw
.Zenona, H

onoraty
23. Pt.W

iktorii, Sław
om

iry
24. Sob.A

dam
a, Ew

y - W
igilia

25. N
dz.A

nastazji, Eualii -
B

oże N
arodzenie

26. Pon.Jana, Żanety 
27. W

t.Teofili, G
odzisław

a
28. Śr.Jana, M

aksym
a

29. C
zw

.D
aw

ida, Tom
asza

30. Pt.Irm
iny, Eugeniusza

31. Sob.M
elanii, Sylw

estra - 
Sylw

ester

M
am

ut wielki z powiatu gliwickiego.

ROK 2011 Z DOBRYMI WIADOMOŚCIAMI
W

iadomości
P

O
W

IA
T

U
 G

LIW
IC

K
IE

G
O

Fo to: Sła wo mir Grusz ka


