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Ży czy my ra do snych Świąt Wiel ka noc nych –
pełnych zdro wia, na dziei i wy po czyn ku 

w ro dzin nym gro nie.
Niech te Świę ta bę dą cza sem 

wza jem nej życz li wo ści, 
a szcze gól na at mos fe ra tych dni 
na peł ni każ de go z nas spo ko jem, 
po go dą du cha i da nam ra dość, 

pły ną cą z Wiel kiej No cy.
We so łe go Al le lu ja!

Ży czy my ra do snych Świąt Wiel ka noc nych –
pełnych zdro wia, na dziei i wy po czyn ku 

w ro dzin nym gro nie.
Niech te Świę ta bę dą cza sem 

wza jem nej życz li wo ści, 
a szcze gól na at mos fe ra tych dni 
na peł ni każ de go z nas spo ko jem, 
po go dą du cha i da nam ra dość, 

pły ną cą z Wiel kiej No cy.
We so łe go Al le lu ja!

Wiel ka noc jest naj star szym świę tem chrze ści -
jań skim, zwią za ne z nią są licz ne i pięk ne tra dy -
cje. Nie któ re z nich za ni ka ją, a in ne – po mi mo
upły wu cza su – kul ty wo wa ne są na dal. Tak dzie je
się rów nież w na szym po wie cie.

Po wo li za ni ka ją cym zwy cza jem jest ob rzęd ob -
my wa nia się w rze ce w Wiel ki Pią tek. Jak wspo mi -
na ją star si miesz kań cy po wia tu, kie dyś pa no wał
prze sąd, że te go dnia wo da ma cu dow ne i uzdra wia -
ją ce wła ści wo ści. Wcze snym ran kiem, za raz po prze -
bu dze niu, ca łe ro dzi ny uda wa ły się nad rze kę, stru -
myk lub po tok, by prze myć rę ce, no gi i twarz. Ry tu -
al ne ob my cie się mia ło chro nić przed róż ny mi cho -
ro ba mi oraz – szcze gól nie ko bie tom i dziew czę tom –
za pew nić uro dę. 

Zwy cza jem, któ ry ma jesz cze wie lu zwo len ni ków
– zwłasz cza wśród naj młod szych – jest szu ka nie „za -
jącz ka”. Po cho dzi on naj praw do po dob niej z Nie miec,
a przy wę dro wał do nas na prze ło mie XIX i XX wie -
ku. W za leż no ści od re gio nu szu ka nie „za jącz ka” od -
by wa się w Wiel ki Pią tek lub w Nie dzie lę Wiel ka noc -
ną. Ro dzi ce ukry wa ją wte dy przed dzieć mi po da run -
ki w prze róż nych miej scach, np. w do mach, miesz ka -
niach, ogro dach czy la sach. Naj czę ściej by wa ją to

sło dy cze. Gdy naj młod si wresz cie znaj dą, co przy -
niósł im „za ją czek”, ra do ści jest co nie mia ra.

Jed ną z naj pow szech niej kul ty wo wa nych tra dy cji
jest zdo bie nie jaj przed Wiel ka no cą. Zwy czaj ten

pie lę gno wa ny jest w wie lu do mach. W nie któ rych
miej sco wo ściach zbie ra ją się gru py miesz kań ców, by
ra zem przy go to wać pi san ki. Tak jest np. w So śni co -
wi cach. Dokończenie na str. 5

In gri da Gla gla, Gi ze la Sa dło i Edy ta Fry stac ka z Ko ła Se nio ra w So śni co wi cach, gdzie co ro ku przed Wiel -
ka no cą od by wa się wiel kie kro sze nie jaj. 

Czas Wiel kiej No cyCzas Wiel kiej No cy

Prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go

Ta de usz Ma mok wraz z Rad ny mi

W imie niu Za rzą du 
Po wia tu Gli wic kie go

Sta ro sta Gli wic ki Mi chał Nie szpo rek



31 mar ca od by ła się VI se sja Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go ka den cji 2010-2014. Po rzą dek ob -
rad tej se sji za wie rał 18 punk tów. W jed nym
z nich rad ni zło ży li licz ne in ter pe la cje i za py ta -
nia, do ty czą ce wie lu róż no rod nych spraw. Na -
stęp nie Ra da za po zna ła się ze spra woz da nia mi
rocz ny mi z wy ko na nia pla nów fi nan so wych
za 2010 r. trzech jed no stek or ga ni za cyj nych po -
wia tu – Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro -
wie, Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach i Po -
wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach,
a tak że z sy tu acją fi nan so wą dwóch pierw szych
z nich. Do ku men ty te przed sta wio ne zo sta ły
przez Ali nę Buch tę – głów ną księ go wą ZOZ -
-u w Knu ro wie, Lesz ka Ku bia ka – dy rek to ra
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach oraz Kry -
sty nę Wo łoch – dy rek tor kę PBP w Gli wi cach.
Jak za uwa żył rad ny Bog dan Li twin, prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Fi nan sów, by ły one wcze śniej
wni kli wie ana li zo wa ne przez ko mi sje Ra dy, tak
więc pod czas se sji nie dys ku to wa no już nad ich
za war to ścią. 

Pod ob ra dy Ra dy tra fi ło sześć pro jek tów
uchwał, któ re zo sta ły przy ję te przez rad nych.
Pierw sza uchwa ła jest po ro zu mie niem mię dzy
Po wia tem Gli wic kim a Mia stem Gli wi ce, do ty -
czą cym po kry cia kosz tów za trud nie nia zwią za -
ne go z na ucza niem re li gii Ko ścio ła Ewan ge lic -
ko -Au gs bur skie go. Na mo cy te go po ro zu mie nia
po wiat po kry wać bę dzie kosz ty po bie ra nia na uki
re li gii te go ko ścio ła przez dwie uczen ni ce szko -
ły po nad gim na zjal nej w Py sko wi cach. Na uka ta
or ga ni zo wa na jest w punk cie ka te che tycz nym
na te re nie Gli wic. Dru ga uchwa ła okre śli ła za da -
nia z za kre su re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz -
nej oraz za trud nia nia osób nie peł no spraw nych
i wy so kość środ ków fi nan so wych PFRON na ich
re ali za cję w 2011 ro ku. Ogó łem w br. PFRON
prze ka że na te ce le 1 628 100 zł. Pie nią dze te
prze zna czo ne zo sta ną m.in. na pro wa dze nie
dwóch Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej dla 86
osób, re ha bi li ta cję za wo do wą (po życz ki
na roz po czę cie dzia łal no ści go spo dar -
czej, wy po sa że nie sta no wisk pra cy

oraz szko le nia)
i re ha bi li ta cję
spo łecz ną (tur -
nu sy re ha bi li ta -
cyj ne, do fi nan -
so wa nie do za -
ku pu sprzę tu re -
ha bi li ta cyj ne go
oraz do li kwi da -
cji ba rier ar chi -
tek to nicz nych). Ko lej na to uchwa ła w spra wie
za war cia po ro zu mień z jed nost ka mi lo kal ne go
sa mo rzą du te ry to rial ne go do ty czą cych przy ję cia
do re ali za cji za dań – za pew nie nia spe cja li stycz -
nych usług opie kuń czych w Śro do wi sko wym
Do mu Sa mo po mo cy w Knu ro wie. Ko niecz ność
za wie ra nia ta kich po ro zu mień wy ni ka ze zmia ny
obo wią zu ją cych w kra ju prze pi sów. Mo cą
czwar tej przy ję tej uchwa ły (któ ra obo wią zy wać
bę dzie od 1 stycz nia 2012 r.) dro ga Nr 2956 S
Ra do nia -Wi śni cze po zba wio na zo sta ła ka te go rii
dro gi po wia to wej i za li czo na do dróg gmin nych.

Na stęp na uchwa ła do ko na ła zmia ny w za sa -
dach udzie la nia przez po wiat do ta cji na pra ce
kon ser wa tor skie, re stau ra tor skie i ro bo ty bu dow -
la ne przy za byt kach wpi sa nych do re je stru za byt -
ków. Okre ślo no w niej, iż w przy pad ku, gdy
po prze pro wa dze niu pierw sze go na bo ru wnio -
sków po zo sta ną nie wy ko rzy sta ne środ ki prze -
zna czo ne na do ta cję, Za rząd Po wia tu Gli wic kie -
go mo że prze pro wa dzić dru gi na bór. Ostat nia
z przy ję tych uchwał do ko na ła zmian w uchwa le
bu dże to wej po wia tu na 2011 rok. Wy ni ka ją one
z te go, iż pla no wa ne do cho dy po wia tu zwięk szy -
ły się o 391 860 zł. Pie nią dze te prze zna czo ne
zo sta ną m.in. na za da nia oświa to we, geo de zyj ne
i kar to gra ficz ne, a tak że na za trud nie nie w ra -
mach ro bót pu blicz nych. 

Peł ny tekst do ku men tów, któ re przy go to wa ne
zo sta ły na mar co wą se sję, za miesz czo ny jest
na stro nie in ter ne to wej www.sta ro stwo.gli wi -
ce.pl w dzia le Po wiat Gli wic ki – In for ma tor Ra -
dy Po wia tu. Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go od bę dzie się 28 kwiet nia.  

Przewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego TADEUSZ MAMOK
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Każ de go mie sią ca Za rząd Po wia tu Gli wic kie -
go roz pa tru je kil ka dzie siąt spraw istot nych dla
miesz kań ców oraz dla do bre go funk cjo no wa nia
po wia tu. Za rząd, w skład któ re go – w opar ciu
o obo wią zu ją ce prze pi sy – wcho dzą sta ro sta, wi -
ce sta ro sta oraz je den czło nek Za rzą du, pra cu je
pod mo im kie row nic twem. Z gło sem do rad czym
w pra cach Za rzą du uczest ni czą tak że se kre tarz
oraz skarb nik Po wia tu Gli wic kie go. W po sie dze -
niach, któ re od by wa ją się w każ dy wto rek
(a w mia rę po trzeb zwo ły wa ne są rów nież w in ne
dni) bio rą też udział zwy kle przed sta wi cie le Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go. 

W okre sie od 24 lu te go do 31 mar ca od by ło
się 8 po sie dzeń Za rzą du. Przy ję li śmy na nich 11
uchwał, z cze go 5 do ty czy ło spraw bu dże to wych.
Przy ję to tak że pro jek ty uchwał, przy go to wa ne
na kwiet nio wą se sję Ra dy Po wia tu. Po nad to
na po sie dze nia Za rzą du tra fi ło sze reg do ku men -
tów, umów, pla nów i spra woz dań, któ re wy ma ga -
ły na szej ak cep ta cji. 

Jed ną z istot nych spraw dla miesz kań ców po -
wia tu, ja ka by ła roz pa try wa na w tym cza sie przez
Za rząd, jest za pew nie nie do bre go funk cjo no wa -
nia Po wia to we go Ośrod ka Do ku men ta cji Geo de -
zyj nej i Kar to gra ficz nej. Zna la zła ona swój fi nał
na po sie dze niu 22 mar ca. By ło to wy ni kiem
wnio sku, ja ki pod ko niec ub. ro ku przed się bior cy
(a kon kret nie – przed sta wi cie le firm świad czą -
cych usłu gi geo de zyj ne) zło ży li do prze wod ni -
czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. In for mo wa -
li w nim, iż ośro dek – mi mo he ro icz nej pra cy,
któ rą oni za uwa ża ją i do ce nia ją – nie jest w sta -
nie re ali zo wać wy mo gów no wej rze czy wi sto ści
praw nej w za kre sie udo stęp nia nia da nych
do zgła sza nych prac, przyj mo wa nia do ku men ta -
cji geo de zyj nej i wy da wa nia po świad czo nych
opra co wań. Jak za uwa ży li przed się bior cy, po wo -
do wa ło to nad mier ne wy dłu ża nie cza su nie zbęd -
ne go do wy peł nie nia ich zo bo wią zań wo bec zle -
ce nio daw ców. 

Wnio sek ten prze wod ni czą cy Ra dy skie ro wał

do mnie. Usta li -
łem, iż za ist nia -
ła sy tu acja, już
wcze śniej ana li -
zo wa na przez Za -
rząd, by ła wy ni -
kiem znacz ne go zwięk sze nia wpły wu prac geo -
de zyj nych pod ko niec ro ku, na co na ło żył się pro -
ces li kwi da cji ośrod ka ja ko go spo dar stwa po moc -
ni cze go Po wia tu i włą cze nie go w struk tu ry sta ro -
stwa. Po nad to aku rat wte dy kil ku pra cow ni ków
prze by wa ło na zwol nie niach cho ro bo wych. Ni ski
stan za trud nie nia w ośrod ku był też wy ni kiem te -
go, iż w pro wa dzą cym go wów czas go spo dar -
stwie po moc ni czym bra ko wa ło środ ków na za -
trud nie nie do dat ko wych osób. By jed nak osta -
tecz nie wy ja śnić za ist nia łą sy tu ację, po le ci łem
prze pro wa dze nie w ośrod ku au dy tu we wnętrz ne -
go, ma ją ce go na ce lu jak naj peł niej sze okre śle nie
za gro żeń i po trzeb we wła ści wej re ali za cji je go
za dań. 

W wy ni ku tych dzia łań Za rząd przy jął sta no -
wi sko, dą żą ce do po pra wy pra cy ośrod ka. Od
1 stycz nia br. sta no wi on już część sta ro stwa,
więc ma my więk szy niż po przed nio wpływ na je -
go funk cjo no wa nie. Uzu peł nio ny już zo stał wa -
kat na sta no wi sku kie row ni ka Re fe ra tu Ewi den cji
Grun tów i stwo rzo no dwa do dat ko we eta ty – je -
den w Re fe ra cie Za so bu Geo de zyj ne go i Kar to -
gra ficz ne go oraz je den w Re fe ra cie Ma py Nu me -
rycz nej. W wy ni ku prze pro wa dzo nych na bo rów
na te sta no wi ska ilość pra cow ni ków ośrod ka od
1 kwiet nia br. zo sta ła zwięk szo na o trzy oso by.
Do dat ko wo, w związ ku z pla no wa nym za ku pem
mo du łu opro gra mo wa nia słu żą ce go do zgła sza -
nia i ob słu gi prac geo de zyj nych po przez In ter net,
zmniej szy się ilość wi zyt przed się bior ców geo de -
zyj nych w sta ro stwie. Wszyst ko to na pew no po -
zwo li na za ła twie nie za le głych spraw oraz wpły -
nie na znacz ne skró ce nie cza su ocze ki wa nia
na do ku men ty wy da wa ne przez ośro dek.

Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK

Rad ni z Ko mi sji Edu ka cji Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go od wie dzi li
pod ko niec mar ca trzy po wia to we jed -
nost ki or ga ni za cyj ne w Py sko wi cach –
Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej,
Ze spół Szkół Spe cjal nych oraz Po rad -
nię Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz ną. 

By ło to wy jaz do we po sie dze nie tej
ko mi sji, któ rej prze wod ni czą cym jest
Ma riusz Pod broż ny. Rad ni naj pierw
uda li się do Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach, po któ rym opro -
wa dzi ła ich dy rek tor Ja dwi ga Nan -
dzik. Pla ców ka ta pro wa dzi na ucza nie
na po zio mie pod sta wo wym, gim na -
zjal nym i za wo do wym. Jej ucznia mi
są dzie ci i mło dzież na wszyst kich
stop niach upo śle dze nia, a po nad to
ucznio wie miesz czą cy się w tzw. nor -
mie, ty le że z za bu rze nia mi. Ze spół
kształ ci 171 osób, za trud nia jąc 50 na -
uczy cie li. Od wrze śnia ub. r. pro wa dzi
– ja ko je den z pię ciu w kra ju – spe cjal -
ne od dzia ły edu ka cyj ne dla mło dzie ży
prze by wa ją cej na za mknię tym le cze -
niu w Szpi ta lu Psy chia trycz nym
w Tosz ku. Na uczy cie le tej szko ły pro -

wa dzą tak że lek cje dla miesz ka nek
DPS -u „Osto ja” w So śni co wi cach. 

Rad ni zwie dzi li bu dy nek ZSS,
miesz czą cy się przy ul. Po nia tow skie -
go 2 w Py sko wi cach. Choć li czy on
so bie po nad 150 lat, jest bar dzo za dba -
ny i no wo cze śnie wy po sa żo ny. Ma ko -
lo ro we kla sy, funk cjo nal ne pra cow nie,
świet ne za ple cze. Wszyst ko to spra -
wia, że ucznio wie czu ją się tu, jak
w swym dru gim do mu. Ak tu al nie roz -
po czę ły się pra ce przy go to waw cze
pod bu do wę no we go bo iska. 

Z ko lei w Ze spo le Szkół im.
M. Ko nop nic kiej rad nych przy wi ta ła
dy rek tor El wi ra Der sie wicz. Człon ko -
wie ko mi sji za po zna li się z pra cą tej
pla ców ki, kształ cą cej mło dzież
na szcze blu po nad gim na zjal nym. Ma
ona obec nie 458 uczniów i 40 na uczy -
cie li. Ze spół pro wa dzi na ucza nie ogól -
no kształ cą ce oraz za wo do we na po zio -
mie tech ni kum oraz szko ły za sad ni -
czej. I ta szko ła funk cjo nu je w sta rym,
za byt ko wym bu dyn ku, któ ry jed nak
w ostat nich la tach prze szedł grun tow -
ną mo der ni za cję i zo stał wy po sa żo ny

w no wo cze sne pra cow nie i po mo ce
na uko we. Rad ni zwie dzi li m.in. od da -
ne do użyt ku w ub. ro ku wie lo funk cyj -
ne bo isko spor to we oraz Geo punkt.
Za po zna li się tak że z funk cjo no wa -
niem Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz nej w Py sko wi cach, o pra cy któ rej
opo wie dzia ła dy rek tor Bry gi da Stolz. 

– Bar dzo wy so ko oce niam wszyst -
kie od wie dzo ne dziś pla ców ki – po -
wie dział po za koń cze niu po sie dze nia

Ma riusz Pod broż ny. – „Ko nop nic ka”
zadaje kłam po tocz nej opi nii, że do bre
wy kształ ce nie i za wód moż na zdo być
tyl ko w Gli wi cach. Świad czy o tym
ro sną ca z ro ku na rok licz ba uczniów.
Z ko lei Ze spół Szkół Spe cjal nych pra -
cu je na praw dę mo de lo wo. Ży czę
wszyst kim uczniom, ma ją cym wska -
za nia do na uki w szko le spe cjal nej, by
tra fi li do tak świet nej pla ców ki, jak ta
w Py sko wi cach. (RG) 

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

Rad ni w szko łach

W Ze spo le Szkół Spe cjal nych rad ni chwa li li za dba ne, ko lo ro we i przy ja zne dla
uczniów po miesz cze nia.
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Zgłoś Be ne
Me ri tu sa!

Do 31 ma ja moż na skła dać
w Biu rze Ob słu gi Klien ta Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
wnio ski do na gro dy Be ne Me ri tus,
któ rą – po dob nie jak w po przed -
nich la tach – przy zna w 2011 ro ku
Ra da Po wia tu Gli wic kie go oso bie
lub in sty tu cji do brze za słu żo nej dla
po wia tu gli wic kie go. 

Z wnio skiem o przy zna nie na gro -
dy mo gą wy stę po wać w szcze gól no -
ści: gru pa co naj mniej 30 miesz kań -
ców, or ga ni za cje spo łecz ne i sto wa -
rzy sze nia, or ga ny jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go, jed nost ki po moc ni -
cze gmin, jed nost ki or ga ni za cyj ne
gmin i po wia tu. Na gro da przy zna wa -
na jest w ka te go rii in dy wi du al nej
i zbio ro wej. 

Szcze gó ło wy re gu la min, wnio sek
oraz li sta osób i in sty tu cji na gro dzo -
nych w la tach ubie głych do stęp ne są
na stro nie www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce Nagroda Be ne Me ri tus.

(MFR)
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Po wiat Gli wic ki uczest ni czył
w XVII Mię dzy na ro do wych Tar gach
Tu ry sty ki, Sprzę tu Tu ry stycz ne go,
Że glar skie go i Spor to we go
GLOB 2011 w Ka to wi cach, trwa ją -
cych od 25 do 27 mar ca. Udział
w tar gach od był się w ra mach pro -
jek tu „Gli wic ki i co Po wie cie? Pro -
mo cja ofer ty tu ry stycz nej po wia tu
gli wic kie go”, współ fi nan so wa ne go
przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2007 – 2013. 

– Na swo im sto isku pre zen to wa li -
śmy wa lo ry tu ry stycz ne i naj cie kaw -
sze za kąt ki wy po czyn ko wo -re kre acyj -
ne na sze go po wia tu. Od wie dza ją cy
słu cha li nas z uwa gą, za da wa li py ta -
nia, a za in te re so wa ni by li szcze gól nie

trasami ro we ro wy mi i zwie dza niem
za byt ków oraz wy po czyn kiem nad je -
zio ra mi i w la sach – mó wi Mag da le -
na Fi szer -Rę bisz z Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. 

Sto isko po wia tu gli wic kie go od -
wie dzi ło kil ka ty się cy osób. Hi tem
oka za ły się wy da ne przez Po wiat Gli -
wic ki „Ka len da rium im prez po wia tu
gli wic kie go”, ma pa po wia tu gli wic -
kie go, kar ty tu ry stycz ne oraz krów ki
„po wia tów ki”, czy li cu kier ki pro mo -
cyj ne, wy pro du ko wa ne spe cjal nie
z my ślą o go ściach tar gów, a tak że
licz ne ga dże ty. Pre zen to wa ne by ły też
ma te ria ły pro mo cyj ne prze ka za ne
przez gmi ny po wia tu gli wic kie go. Po -
wia to we sto isko od wie dził rów nież
Mi chał Nie szpo rek, sta ro sta gli wic ki. 

(MFR)

Peł ne cie ka wych wy da rzeń by -
ły II Spo tka nia „Śla da mi Ja na Paw -
ła II”, zor ga ni zo wa ne w Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni -
co wi cach. Tym ra zem prze bie ga ły
pod ha słem Po dró że Ja na Paw ła II.

W pro gra mie zna la zły się m.in.
pre zen ta cja mul ti me dial na, kon kurs
pio sen ki o Ja nie Paw le II, bu do wa
Pa pa -mo bi le, qu iz i za ba wy te ma -
tycz ne. Ksiądz pro boszcz Mar cin
Gaj da z pa ra fii św. Ja ku ba w So śni -
co wi cach od pra wił uro czy stą mszę
świę tą, a ca łość za mknął wy stęp ze -

spo łu mu zycz ne go
pod je go kie row nic twem.
Im pre zę zor ga ni zo wa li
DPS „Osto ja” oraz ZSS
w Py sko wi cach, przy fi -
nan so wym wspar ciu Sto -
wa rzy sze nia na Rzecz
Osób z Upo śle dze niem
Umy sło wym „Na dzie ja”
oraz Ze spo łu Cha ry ta -
tyw ne go przy pa ra fii św.
Ja ku ba. Wzię li w niej
udział tak że ucznio wie szkół w Bar -
głów ce i So śni co wi cach oraz miesz -

kań cy DPS -ów w Kuź ni Nie bo row -
skiej i Pil cho wi cach. (KB)

Od 18 kwiet nia do 25 ma ja trwać
bę dzie w po wie cie gli wic kim kwa li -
fi ka cja woj sko wa. 

Pod le ga ją jej w tym ro ku: męż czyź ni
uro dze ni w 1992 r.; męż czyź ni uro dze ni
w la tach 1987-91, któ rzy nie po sia da ją
okre ślo nej ka te go rii zdol no ści do czyn -
nej służ by woj sko wej; oso by uro dzo ne
w la tach 1990-91, któ re speł nia ją wa -
run ki, okre ślo ne w Ob wiesz cze niu wo -
je wo dy ślą skie go z dnia 21 mar ca 2011
ro ku o kwa li fi ka cji woj sko wej w 2011 r.
– je go peł ną treść za miesz cza my
na stro nie in ter ne to wej www.sta ro -
stwo.gli wi ce.pl w za kład ce Ko mu ni ka ty
i ogło sze nia. Do kwa li fi ka cji woj sko wej
wzy wa się tak że ko bie ty uro dzo ne w la -
tach 1987-92 po sia da ją ce kwa li fi ka cje
przy dat ne do czyn nej służ by woj sko wej
oraz po bie ra ją ce na ukę w ce lu ich uzy -
ska nia, któ re w ro ku szkol nym lub aka -

de mic kim 2010/11 koń czą tę edu ka cję.
Wzy wa się rów nież do sta wie nia się
oso by, któ re ukoń czy ły 18 rok ży cia
i zgło si ły się ochot ni czo do peł nie nia
służ by woj sko wej, je że li nie po sia da ją
okre ślo nej ka te go rii zdol no ści do czyn -
nej służ by woj sko wej. 

Obec na kwa li fi ka cja pro wa dzo na
bę dzie w in nym miej scu niż w po -
przed nich la tach. Pod le ga ją ce jej oso -
by, za miesz ka łe sta le lub prze by wa ją -
ce cza so wo po nad trzy mie sią ce na te -
re nie po wia tu, win ny zgła szać się
w sie dzi bie Po wia to wej Ko mi sji Le -
kar skiej. Mie ści się ona w Gli wi cach,
w Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo jo wym
Urzą dzeń Me cha nicz nych OB RUM
przy ul. To szec kiej 102. Ko mi sja pra -
cu je od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 10.00-18.00.

(RG)

W fa tal nym sta nie są dwie dro gi
wo je wódz kie bie gną ce przez po wiat
gli wic ki – od ci nek dro gi wo je wódz -
kiej nr 919 w So śni co wi cach oraz
część dro gi nr 907 pro wa dzą ca
z Nie wie szy do Tosz ka i da lej
do Wie low si. Mi mo licz nych in ter -
wen cji, kie ro wa nych przez po wiat
do Za rzą du Dróg Wo je wódz kich
w Ka to wi cach, nie wia do mo, kie dy
to się zmie ni.

Kie row cy klną, zbli ża jąc się
do DW 919 w So śni co wi cach. W grud -
niu ub. ro ku zo sta ła ona za mknię ta
w try bie awa ryj nym, bo uszko dze nia

by ły tak du że, że prze jazd nią za gra żał
bez pie czeń stwu ru chu dro go we go.
Od tej po ry prze jazd wie dzie przez
dwie po wia to we dro gi, któ re się do te -
go nie na da ją – są zbyt wą skie, a po -
nad to nie speł nia ją wy mo gów co
do no śno ści cięż kich sa mo cho dów i ti -
rów, któ re tam tę dy jeż dżą. Bu dzi to
tak że za nie po ko je nie miesz kań ców
So śni co wic. Py ta ją, jak dłu go bę dzie
trwał ten uciąż li wy dla nich stan, są też
za nie po ko je ni szyb ko po stę pu ją cą de -
gra da cją dróg po wia to wych.

– Po wiat zo stał w tej sy tu acji nie -
po waż nie po trak to wa ny przez Za rząd
Dróg Wo je wódz kich w Ka to wi cach –
mó wi wi ce sta ro sta Wal de ma r Do -
mbek. 

Za my ka jąc tę dro gę, in sty tu cja ta
nie usta li ła z na mi prze bie gu ob jaz du,
któ ry po pro wa dzo ny zo stał przez pod -
le ga ją ce nam dro gi po wia to we. O fak -
cie do wie dzie li śmy się więc wstecz -

nie. Jest to tym bar dziej nie po ko ją ce,
że ob jaz dem tym po ru sza ją się po jaz -
dy cię ża ro we, do któ rych dro gi po wia -
to we nie są przy sto so wa ne. Ule ga ją
one znisz cze niu, a ZDW nie po in for -
mo wał nas po nad to, ja ka in sty tu cja po -
kry je koszt ich na pra wy. Do pie ro
po na szych mo ni tach i od wo ła niu się
aż do mar szał ka wo je wódz twa otrzy -
ma li śmy wy ja śnie nie, że o bie żą ce
utrzy ma nie (za pew nie nie prze jezd no -
ści) tych dróg dbać bę dzie Po wiat
Ryb nic ki, któ ry ma te za da nia w od -
nie sie niu do za mknię te go od cin ka dro -
gi wo je wódz kiej 919. Ma my rów nież

z a  p e w  -
nie nie, iż
po za -
koń cze  -
niu ob -
jaz du ul.
Par ko wa
i ul. Po -
w s t a ń  -
ców zo -
s t a  n ą
przy wró -
c o  n e

przez wy ko naw cę re mon tu DW 919
do ta kie go sta nu, w ja kim by ły pier -
wot nie. Po zo sta je więc te raz tyl ko ży -
czyć so bie, by ZDW jak naj szyb ciej
zlecił wy ko na nie re mon tu tej dro gi
wo je wódz kiej. Do tej po ry nie ma my
wią żą cej in for ma cji o tym, kie dy roz -
pocz ną się tu pra ce. A przy po mnę, iż
dro gę tę za mknię to w grud niu ub. ro ku
w try bie awa ryj nym i stan ten miał

trwać co naj wy żej dwa mie sią ce... 
Skan da licz ny jest tak że stan dro gi

wo je wódz kiej nr 907, choć nie zo sta ła
ona za mknię ta dla ru chu i kie row cy
prze ży wa ją tu ka tu sze. Po wiat już
wcze śniej in ter we nio wał w tej spra wie
w ZDW w Ka to wi cach, ale bez sku -
tecz nie. Spra wa po wró ci ła na spo tka -
niu sta ro sty i wi ce sta ro sty z wło da rza -
mi gmin Po wia tu Gli wic kie go, któ re
od by ło się w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach 28 lu te go. Uczest ni czył
w nim rów nież Lu cjan Ma chow ski –
za stęp ca dy rek to ra Wy dzia łu Ko mu ni -
ka cji i Trans por tu Urzę du Mar szał -
kow skie go w Ka to wi cach, któ ry jed -
nak nie po tra fił okre ślić, kie dy
DW 907 zo sta nie wy re mon to wa na.
W tej sy tu acji Za rząd Po wia tu Gli wic -
kie go, bur mistrz Tosz ka oraz wój to wie
gmin Ru dzi niec i Wie lo wieś zwró ci li
się z pi smem do Za rzą du Wo je wódz -
twa Ślą skie go o uję cie w pla nie re -
mon tów na ten rok mo der ni za cji dro gi
wo je wódz kiej 907 prze bie ga ją cej
przez te ren gmin Ru dzi niec, To szek
i Wie lo wieś. 

W pi śmie za zna czo no, iż dro ga ta
jest tak znisz czo -
na, iż w naj bliż -
szym cza sie mo że
stać się nie prze -
jezd na. Nie wy -
star czy w tej sy tu -
acji re mont cząst -
ko wy, a ko niecz -
na jest kom plek -
so wa mo der ni za -
cja – tym bar -
dziej, że na tra sie
tej wzmo żo ny
ruch tran zy to wy
na kła da się na lo -
kal ny. Przy po -
mnia no też, iż

prze ję ła ona część ru chu dro go we go
w kie run ku wę zła au to stra do we go
„Ła ny”, a po nad to łą czy pół noc ną
i po łu dnio wą część po wia tu. W związ -
ku z tym au to rzy pi sma wno szą o pil -
ne do ko na nie prze bu do wy DW 907
na od cin ku Nie wie sze -To szek -Wie lo -
wieś w ten spo sób, by na stą pi ło pod -
wyż sze nie jej pa ra me trów tech nicz -
nych i eks plo ata cyj nych.

(RG)

Kwa li fi ka cja woj sko wa

Po wiat na GLO BIE 

Na naszym stoisku można się było przekonać, że warto poznać atrakcje tu-
rystyczne powiatu gliwickiego.

Fo
 to

: A
R

C

Pa pie skie po dró że

Dro gi nie do prze je cha nia

Ob jazd dro gi wo je wódz kiej nr 919
w So śni co wi cach wie dzie przez nie do -
sto so wa ne do te go dro gi po wia to we.

Je śli szyb ko nie na stą pi mo der ni za cja DW 907, wkrót ce
sta nie się ona nie prze jezd na.
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Pa pa -mo bi le, zbu do wa ny w „Ostoi”, był po kry ty
ser dusz ka mi i kwiat ka mi. 
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W Szko le Pod sta wo wej w Chu -
do wie (gm. Gie rał to wi ce) spo tka ły
się pa nie z kil ku na stu kół go spo dyń
wiej skich dzia ła ją cych na te re nie
po wia tu gli wic kie go. Przy by ły
na za pro sze nie Mał go rza ty Handz -
lik – po sła do Par la men tu Eu ro pej -
skie go oraz Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich w Chu do wie i ba wi ły się
na zor ga ni zo wa nym tu I Eu ro pej -
skim Dniu Ko biet Po wia tu Gli wic -
kie go.

Im pre za, któ rej po my sło daw cą
i or ga ni za to rem jest Mał go rza ta
Handz lik, mia ła na ce lu in te gra cję kół
go spo dyń wiej skich z te re nu po wia tu
gli wic kie go. W spo tka niu 19 mar ca
wzię ło udział po nad 150 pań, któ re
na tę oka zję przy go to wa ły spe cjal ne,
peł ne hu mo ru pro gra my ar ty stycz no -
-roz ryw ko we. Śmie chu by ło co nie -
mia ra rów nież pod czas wy stę pu
uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Chu -
do wie, któ rzy wy sta wi li pro gram ar ty -
stycz ny po świę co ny ład niej szej czę ści

czło wie cze go ro du. Po nad dwu go -
dzin ną za ba wę za koń czy ło lo so wa nie
na gród, m.in. dwóch za pro szeń
do udzia łu w wy jeź dzie stu dyj nym
do Bruk se li. Za pro sze nia te tra fi ły
w rę ce przed sta wi cie lek KGW Przy -
szo wi ce oraz KGW Sta ni ca. 

Udział w im pre zie wzię li rów nież
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych z te re nu po wia tu: Ma rek Błasz -
czyk – prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
w Gie rał to wi cach, Jo achim Bar giel –
wójt gmi ny Gie rał to wi ce oraz Jo an na
Ko ło czek -Wy bie rek – wójt gmi ny
Pil cho wi ce. Agniesz ka Cza pel ka,
sze fo wa KGW w Chu do wie, któ ra
od kil ku lat za bie ga o umoc nie nie ru -
chu kół go spo dyń wiej skich na te re nie
po wia tu, po dzię ko wa ła za wspar cie
w tej mie rze, otrzy ma ne od Mał go rza -
ty Handz lik. Po seł do Par la men tu Eu -
ro pej skie go ode bra ła z tej oka zji ty tuł
Ho no ro wej Człon ki ni KGW w Chu do -
wie, któ ry nie zmier nie ją ucie szył.

(RG)

41 za wod ni ków
z te re nu woj. ślą skie -
go wzię ło udział
w III Wio sen nym
Tur nie ju Sza cho wym
o Pu char Wój ta Gmi -
ny Pil cho wi ce, zor ga -
ni zo wa nym 19 mar ca
w świe tli cy wiej skiej
w Nie bo ro wi cach. 

I miej sca w po -
szcze gól nych ka te go -
riach za ję li: Mak sy -
mi lian Pie cow ski
z Ryb ni ka, Mar cin
Dur czok ze Skrzy szo -
wa k. Wo dzi sła wia
oraz Piotr Ży liń ski
z Ry duł tów. Wrę cze nia
licz nych pu cha rów,
dy plo mów, na gród i wy róż nień do ko -
na ła Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek,
wójt gmi ny Pil cho wi ce w to wa rzy -
stwie Win fry da Fi co nia, kie row ni ka
tur nie ju i Ry szar da No wa ka, sę dzie -
go tur nie ju. Pa miąt ko we pu cha ry
otrzy ma li naj star szy i naj młod szy za -
wod nik tur nie ju: ma ją cy 78 lat Ze non
So łek z Ka to wic i 6-let nia Oli wia

Czer wiń ska z Ja strzę bia -Zdro ju –
na zdję ciu. Or ga ni za to rzy dzię ku ją
za wspar cie im pre zy Wy dzia ło wi Roz -
wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach, fir mie RA FBOL
w Żer ni cy, Ilo nie i Bog da no wi Ska tu -
le, In gri dzie i Jo achi mo wi Ko tlo rzom
i Ry szar do wi Szu war to wi (wszy scy
z Nie bo ro wic). (RG)

Re kor do wa ilość par wzię ła
udział w Ogól no pol skim Tur nie ju
Tań ca To wa rzy skie go „Szo ko wi -
sko 2011”, któ ry od był się 19 mar ca
w Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej
w Py sko wi cach. Na par kie cie za pre -
zen to wa ło się ich aż 333!

– Tak licz ny udział par ta necz nych
to ogrom ny suk ces – mó wi Ry szard
Ko rab, pre zes Gli wic kie go Sto wa rzy -
sze nia Ta necz no -Spor to we go „Szok -
-Gli wi ce”. – Po raz dru gi zor ga ni zo -
wa li śmy Tur niej w Py sko wi cach,
gdzie cie szy się on za in te re so wa niem
i przy chyl no ścią za rów no władz mia -
sta, jak i miesz kań ców. Już roz po czy -
na my przy go to wa nia do ko lej nej edy -
cji.

W Tur nie ju star to wa li tan ce rze
m.in. z Po zna nia, Rze szo wa, Kra ko -
wa, Kro sna, Wro cła wia, Tar no brze gu,
Kielc, Opo la i Gli wic. Na par kie cie za -
pre zen to wa ły się pa ry we wszyst kich
ka te go riach ta necz nych, od naj niż szej
kla sy E po kra jo wą mi strzow ską kla sę
A. Zwy cięz cy ode bra li pu cha ry z rąk
za stęp cy bur mi strza Py sko wic, Wie -
sła wa Lesz czyń skie go oraz wi ce prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej, An -

drze ja Siu ty. Roz da no 102 pu cha ry
i 216 dy plo mów. 

Pod czas tur nie ju w Py sko wi cach
aż 7 par uzy ska ło wyż szą kla sę ta necz -
ną. – Tur niej umoż li wia pa rom
ta necz nym zdo by wa nie wyż -
szych klas ta necz nych. Jed nak
po za ce lem spor to wym, słu ży
tak że po pu la ry za cji tań ca za -
rów no wśród za wod ni ków, jak
i spo łe czeń stwa – do da je Ry -
szard Ko rab. 

Z za wod ni ków „Szok -Gli -
wi ce” świet nie spi sa ła się pa ra
Wik to ria Ba ra now ska i Ma -
ciej Wię cław, któ rzy za ję -
li I miej sce w ka te go rii: 12-13,
Kla sa: D, Styl: Kom bi na -
cja 8T. Z ko lei pa ra Mar ty na
Mi zgal ska i Krzysz tof Ko -
rab, zaj mu jąc II miej sce w ka -
te go rii po wy żej 15, Kla sa: A,
Styl: Stan dard, uzy ska ła
awans do naj wyż szej kla sy ta -
necz nej „S” (kla sa S to mię -
dzy na ro do wa kla sa mi strzow -
ska).

W prze rwach po mię dzy
blo ka mi wy stą pi ły py sko wic -

kie ze spo ły ta necz ne: „Ala car te”, „Pa -
ra dox”, „Dan za Ne gra” oraz „CTC
Crew”. Ko lej na edy cja „Szo ko wi ska”
zo sta ła za pla no wa na na 17 mar -
ca 2012 r. (SoG)

2011 rok jest Mię dzy na ro do wym
Ro kiem La sów. Ten szcze gól ny spo -
sób pod kre śle nia ich ro li i zna cze nia
dla ludz ko ści, przy ro dy oraz go spo -
dar ki świa ta usta no wio ny zo stał
przez Zgro ma dze nie Ge ne ral ne
ONZ. Tak że w na szym po wie cie
przez ca ły rok od by wa ją się z tej
oka zji licz ne im pre zy, przy go to wa ne
przez Re gio nal ną Dy rek cję La sów
Pań stwo wych w Ka to wi cach oraz
Nad le śnic two Ru dzi niec.

– Mię dzy na ro do wy Rok La sów
prze bie ga pod ha słem „La sy dla lu dzi”
– mó wi Ta de usz Ma mok, nad le śni czy
Nad le śnic twa Ru dzi niec. – Uświa da -
mia ono nam, jak ogrom ne zna cze nie
ma ją la sy w ży ciu każ de go z nas. Las
ła go dzi kli mat, da je lu dziom drew no,
le ki i środ ki do ży cia. Nie ma ży cia
tam, gdzie nie ma la su. Przez ca ły bie -
żą cy rok bę dzie my uświa da miać
wszyst kim, że – po pierw sze: la sów
w Pol sce przy by wa, po dru gie – pol -
skie la sy są do stęp ne dla każ de go,
po trze cie – la sy chro nią ży cie,
po czwar te – las da je pra cę i wresz cie
po pią te – drew no jest su row cem od -
na wial nym i eko lo gicz nym. 

W po wie cie gli wic kim la sy zaj mu -
ją 33 proc. po wierzch ni. Są ra jem dla
grzy bia rzy, my śli wych oraz zwo len ni -
ków tu ry sty ki pie szej i ro we ro wej.
Na na szym te re nie ma my trzy re zer -
wa ty przy ro dy: „Hu bert” w gmi nie
Wie lo wieś, „Las Dą bro wa” w gmi nie
So śni co wi ce i „Płuż ni ca” roz po czy na -
ją cy się na pn -zach. skra ju po wia tu.
Z ko lei w gmi nie Pil cho wi ce le ży
część Par ku Kra jo bra zo we go „Cy ster -
skie Kom po zy cje Kra jo bra zo we Rud
Wiel kich”. Mo że my też po szczy cić się

zie lo ny mi po mni ka mi
przy ro dy oraz licz ny mi
chro nio ny mi ro śli na mi
i zwie rzę ta mi. War te zwie -
dze nia są edu ka cyj ne
ścież ki le śne: w Ra cho wi -
cach, Łą czy, Smol ni cy, Le -
sie Dą bro wa, Tosz ku, Cen -
ta wie i gmi nie Gie rał to wi -
ce.

Le śni cy z na sze go te re -
nu są już po pierw szych
im pre zach, zor ga ni zo wa -
nych w ra mach ob cho dów
Mię dzy na ro do we go Ro ku
La sów. Rok za czę li od ak -
cji „Zi ma w le sie”, pod czas
któ rej wraz z ucznia mi do -
kar mia li zwie rzę ta le śne,
co by ło też oka zją do licz nych po ga da -
nek edu ka cyj nych. Do czerw ca trwa
ak cja „Oca lić od za po mnie nia”, pro -
wa dzo na wspól nie z Pa ła cem Mło -
dzie ży w Ka to wi cach. Ma rzec po świę -
co no pro fi lak ty ce prze ciw po ża ro wej
w la sach. W kwiet niu sa dzo ne są mło -
de la sy, w co ocho czo włą czy ło się
sze reg szkół i in sty tu cji na te re nie po -
wia tu. Maj upły nie pod zna kiem kon -
kur su pla stycz ne go dla dzie ci i mło -
dzie ży „Las -czło wiek -śro do wi sko”,
od by wa ją ce go się pod pa tro na tem pre -
zy den ta Gli wic i sta ro sty gli wic kie go.
Od czerw ca do sierp nia wraz z „Dzien -
ni kiem Za chod nim” le śni cy pro pa gu ją
„Atlas la sów woj. ślą skie go”.
W czerw cu trwać bę dą Dni Otwar te
w Nad le śnic twie Ru dzi niec.
Wrze sień to tra dy cyj nie
czas ak cji Sprzą ta nie
Świa ta – w tym ro ku zaś
szcze gól nie la sów, o co

le śni cy za dba ją wraz z Zie lo ną Li gą.
Wte dy też po sło wie i sa mo rzą dow cy
sa dzić bę dą mło de drze wa. Paź dzier -
nik minie pod zna kiem ak cji „Ra tuj my
kasz ta now ce”. W tym też mie sią cu ob -
cho dzo ny bę dzie Dzień Drze wa, pod -
czas któ re go le śni cy wraz z Klu bem
Ga ja w uro czy sty spo sób po sa dzą so -
snę po świę co ną przez pa pie ża Be ne -
dyk ta XVI. Rok za koń czy ak cja „Cho -
in ki na dziei”, or ga ni zo wa na wspól nie
z Fun da cją Eko lo gicz ną Ar ka. 

– Za chę cam szko ły, przed szko la,
or ga ni za cje eko lo gicz ne i in ne sto wa -
rzy sze nia, a tak że wszyst kich, któ rym
bli skie są la sy, do włą cza nia się w te
im pre zy – mó wi Agniesz ka Po low -
czyk z Nad le śnic twa Ru dzi niec. – Są

bar dzo cie ka we, róż no rod ne i z pew -
no ścią za in te re su ją każ de go, kto
lu bi na tu rę. Za in te re so wa nych
pro szę o kon takt te le fo nicz ny

pod nr. tel. 32 230 31 76. (RG) 

Zma ga nia z sza cha mi

Pa miąt ko we pu cha ry otrzy ma li naj młod szy (dziew -
czyn ka!) i naj star szy uczest nik tur nie ju. Na zdjęciu 
z organizatorami imprezy.

Eu ro pej ki z KGW

Mał go rza ta Handz lik wśród pań z Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Wil czy.
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Ta necz ne „Szo ko wi sko”

Ta niec to wdzięk, czar i ele gan cja.
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Na te re nie po wia tu gli wic kie go jest wie le le śnych
miejsc, za chwy ca ją cych swą uro dą. 
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Pod zna kiem lasówPod zna kiem lasów
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W wie lu miej sco wo ściach na sze -
go po wia tu do dziś kul ty wo wa ne są
bar dzo daw ne oby cza je. Jed ną ze
star szych lu do wych tra dy cji jest
tzw. wo dze nie niedź wie dzia – ob -
rzęd koń czą cy okres za baw kar na -
wa ło wych. Sta ra ją się go pie lę gno -
wać i pod trzy my wać miesz kań cy
Świ bia (gm. Wie lo wieś), któ rzy
od lat w ostat nie dni kar na wa łu or -

ga ni zu ją wo dze nie niedź wie dzia.
Po tem już nad cho dzi wiel ka noc ny
post.

Nie ina czej by ło w tym ro ku, kie dy
to 7 mar ca przez wieś prze szedł barw -
ny ko ro wód prze bie rań ców. – Co ro ku
cho dzi my tą sa mą gru pą. Tra dy cją
jest, że ko ro wód two rzą ka wa le ro wie,
dla te go ko le dzy, któ rzy wzię li ślub, są
zmu sze ni zre zy gno wać, a ich miej sce
zaj mu ją no wi – mó wi Ar tur Jen dry -
sik.

Miesz kań cy są bar dzo za an ga żo -
wa ni w przy go to wa nia do im pre zy.
Nie któ rzy z uczest ni ków ko ro wo du
spe cjal nie na ten dzień bio rą wol ne
w pra cy. Przy go to wa nia roz po czy na ją
się już od tłu ste go czwart ku. Wte dy to
ka wa le ro wie zbie ra ją się u soł tys Mał -
go rza ty Jen dry sik i usta la ją kto
pod ja ką po sta cią pój dzie w ko ro wo -
dzie. Wszyst kie stro je i ko stiu my szy -
je wła sno ręcz nie pa ni soł tys.

A po sta ci jest wie le. W pięk nym
i wie lo barw nym ko ro wo dzie moż na

by ło zo ba czyć w tym ro ku ta kie po sta -
cie jak pa ra no wo żeń ców, po li cjant,
ko mi niarz, le śnik, dia beł, le karz,
śmierć, czer wo ny kap tu rek czy wiel -
błą dzi ca. Oczy wi ście nie za bra kło
niedź wie dzia, któ ry pro wa dzo ny był
na sznur ku, bo wiem sym bo li zu je zło,
ja kie do ty ka lu dzi. Tra dy cją jest, że
każ da z go spo dyń po win na za tań czyć
z niedź wie dziem. 

– Ma to za pew nić do bro byt i szczę -
ście na ca ły rok – mó wi Mał go rza ta
Jen dry sik. 

Ko lo ro wa i ro ze śmia na gru pa w to -
wa rzy stwie mu zy ków przez ca ły dzień
od wie dza ła wszyst kich miesz kań ców.

– W dzień im pre zy zbie ra my się
o godz. 7.00 na śnia da niu u pa ni soł -
tys, na stęp nie za czy na my się prze bie -
rać i ma lo wać. Jak za wsze to wa rzy szy
te mu du żo za ba wy i śmie chu. Ok.
godz. 8.30 wy ru sza my barw nym ko ro -
wo dem, cho dząc od do mu do do mu,
nie po mi ja jąc żad ne go do mo stwa, ro -
biąc miesz kań com psi ku sy, tań cząc
z ni mi, wle pia my im man da ty. W tym
dniu tak że prze jazd przez na szą miej -
sco wość jest płat ny, a kto nie po tra fi
się wy le gi ty mo wać otrzy ma nym man -
da tem, mu si pła cić ko lej ny raz – do da -
je Ar tur Jen dry sik.

W rze czy wi sto ści man da ty by ły za -
pro sze niem na wie czor ną za ba wę
com bro wą, któ rą miesz kań cy po że -
gna li kar na wał. (SoG)

Mi nę ło wie le lat, a ja do dziś pa -
mię tam, jak świę to wa no Wiel ka noc
w cza sach me go dzie ciń stwa. Obec -
nie miesz kam na Opolsz czyź nie, ale
mi le wspo mi nam mo je miej sce uro -
dze nia – By ci nę, wy cho wa ny zaś zo -
sta łem przez krew -
nych w Pnio wie. 

Miej sco wość ta ma
wie le uro ku. Jest po ło żo -
na wśród na tu ral nie
ukształ to wa nych pa gór -
ków, ma du żo źró deł, a za -
bu do wa nia są do brze skom -
po no wa ne z ota cza ją cym je
te re nem. Przez Pniów prze -
pły wa rze ka – pa mię tam, że
daw niej pod czas wio sen nych roz to -
pów i ulew nych desz czów rol ni cy mu -
sie li ra to wać się uciecz ką, a zwie rzę ta
prze pę dza no bądź wy no szo no na po ło -
żo ne wy żej te re ny. Pa mię tam już wte -
dy upa da ją cy za mek – wiel ką bu dow lę
z du żą ilo ścią okien, z licz ny mi po -
miesz cze nia mi i ogrom ny mi za bu do -
wa nia mi go spo dar czy mi, przy le ga ją -
cy mi do pa ła cu. Du ży plac przed ni mi
był wy ło żo ny ozdob nie wy glą da ją cy -
mi ka mie nia mi. W po bli żu zam ku by -
ły dwa du że sta wy, za si la ne wo dą ze
źró deł. Na więk szym sta wie by ła wy -
sep ka, wo dę sta wów re gu lo wa ła ślu za,
wo kół zam ku ro sły róż ne ga tun ki
drzew i krze wów. 

Pa mię tam wszel kie bo gac twa pięk -
na ota cza ją ce go pniow ski za mek. Ca ły
te ren był wspa nia le za bu do wa ny, na -
wią zy wał do ar chi tek tu ry zam ku. Pa -
mię tam, jak ist niał tam PGR, a po tem
to wszyst ko za nie dby wa no i znisz czo -
no. Już za mo ich szkol nych lat za mek
za czął po pa dać w ru inę. Póź niej dłu go
cze kał na go spo da rza, któ ry by go od -
bu do wał, ale nie ste ty się nie do cze kał... 

Do świąt wiel ka noc nych przy go to -
wy wa no się na dłu go przed ich na dej -
ściem. Pniów żył wte dy z rol nic twa.
Zie mia by ła tu uro dzaj na, rol ni cy
z wiel kim sza cun kiem upra wia li każ dy
jej skra wek. W tych cza sach pra ca
na ro li by ła cięż ka, ale go spo da rze
dziel nie po ko ny wa li wszyst kie trud no -
ści. Po ma ga li też so bie wza jem nie
w po trze bie. Naj waż niej sze by ły wów -

czas przy wią za nie do swo je go go spo -
dar stwa oraz do ko ścio ła. 

Świę ta Wiel ka noc ne od pra wia no
naj do stoj niej, jak tyl ko się da ło. Choć
rol ni cy ży li bar dzo skrom nie, to

na Wiel ka noc przy rzą dza no
tak wie le róż no rod nych po -
traw, że czę sto bra ko wa ło
na nie miej sca na sto le.
Wcze śniej, przy cha łu -
pach, w becz kach z drze -
wa ol chy, wę dzo no mię -
so, szyn kę, kieł ba sę.
Ro bio no tak że mię sa,
pasz te ty i ka szan ki

do sło jów. Go spo dy nie pie kły
ko ło cze z ma kiem, se rem i po syp ką.
Wy pie ka no tor ty i róż ne słod ko ści. 

Przed świę ta mi ro bio no też wiel kie
po rząd ki w obej ściu, od ma lo wy wa no
cha łu py, czysz czo no okna, wie sza no
bia łe fi ra ny, ma lo wa no drze wa. W po -
lu jesz cze nie by ło wie le pra cy, więc
rol ni cy z pie czo ło wi to ścią przy go to -
wy wa li wszyst ko na zbli ża ją ce się
świę ta. By ły one wy cze ki wa ne z ra do -
ścią, a sprzy ja ła te mu też bu dzą ca się
do ży cia przy ro da. 

W Wiel ki Ty dzień rol ni cy nie
wycho dzi li na po le, a po rząd ki w obej -
ściu już by ły ukoń czo ne. Pa mię tam,
jak w ko ście le drew nia nym św. Wa cła -
wa od pra wia no Dro gę Krzy żo wą, pro -
wa dzo ną przez któ re goś rol ni ka. Ro -
dzi ny rol ni cze za peł nia ły ca ły ko ściół
w Pnio wie. By ły spo wie dzi
przed Wiel ka no cą, spo wia da no się
w ko ście le pa ra fial nym św. Mar ci na
w Pa czy nie. Pro bosz czem był ks. Jan
Ha lik.

W Wiel ki Pią tek już wcze śnie ra no
by ło wi dać, jak lu dzie się ob my wa li
zim ną wo dą rze ki na znak mę ki Pań -
skiej. Nie któ rzy ob my wa li się
przy stud niach. Pięk ne to by ły wi do ki
i wiel kie prze ży cie. W te zim ne wcze -
sne po ran ki wiel ko piąt ko we trzę sło się
z zim na, ale trze ba by ło uczcić mę kę
Pa na Bo ga.

W Wiel ki Czwar tek pniow skie
dzie ci – a ja ra zem z ni mi – ro bi ły ma -
łe gniazd ka z sia na. Kła dli śmy je
przy sto do le czy w ogród ku, tak by
wie czo rem by ły go to we. Po no cy,

wcze śnie ra no bie -
gło się do gniaz da
i spraw dza ło, co zo sta -
wił w nich za ją czek. Zwy kle by ło tam
wie le sło dy czy i ko lo ro wych ja jek.
Zwy czaj ten sta no wił pięk ne prze ży cie
za rów no dla dzie ci, jak i dla ro dzi ców.

W Wiel ki Pią tek by ło też oczy wi -
ście ca ło wa nie ran ukrzy żo wa ne go Je -
zu sa. Krzyż le żał na stop niach oł ta rza.
By łem wte dy ma ły i bab cia mnie za -
bra ła do ko ścio ła, a kie dy ca ło wa łem
ra ny, pod krzy żem uło ży ła to reb kę ze
sło dy cza mi i po wie dzia ła, że od Pa na
Bo ga. Mó wi ła, że do sta łem po da ru nek
za ca ło wa nie ran. Ja w to uwie rzy łem.
Do pie ro póź niej zro zu mia łem, że
w ten spo sób bab cia chcia ła mi przy -
bli żyć wia rę, a tym sa mym do brze wy -
cho wać…

W Wiel ką So bo tę w Pnio wie nie
wy ko ny wa no już żad nych prac.
Wszyst ko by ło przy go to wy wa ne
do wy cze ki wa nych świąt. Wcze śnie
wsta wa no, by udać się do ko ścio ła
w Pa czy nie. Ca ła dro ga by ła za peł nio -
na przez miesz kań ców Pnio wa, uda ją -
cych się na Zmar twych wsta nie. Gło -
śno gra ła or kie stra z Pnio wa po łą czo na
z or kie strą z Pa czy ny. Pa mię tam te
wiel kie rze sze lu dzi. Po po wro cie ro -
bio no świą tecz ne śnia da nie, po da wa no
kieł ba sę na go rą co z chrza nem i musz -
tar dą, pla ster ki wę dzon ki, szyn kę, po -
pi ja jąc je moc ną her ba tą z kwa skiem
cy try no wym. Kto chciał, brał jaj ko, ale
nie by ło zna ne wów czas dzie le nie się
nim i skła da nie ży czeń. Na ko niec był
ko łocz i ka kao. Po śnia da niu mie li śmy
czas wol ny do obia du. Obiad był tra -
dy cyj ny – klu ski, ro la da, czer wo na ka -
pu sta, był i ko tlet, kom pot agre sto wy.
Po obie dzie od po czy wa no, a po po łu -
dniu uda wa no się na spa ce ry, głów nie
na po la, by po dzi wiać jak zie le nie ją
zbo ża. Wkła da no tam ba zie, by rok był
uro dzaj ny. W Śmi gus wszy scy ob le -
wa li się wo dą, a dzie ci wę dro wa ły
grup ka mi, by zdo by wać pięk ne kro -
szon ki. Dru gi dzień świąt rol ni cy z ro -
dzi na mi spę dza li ra czej na wy po czyn -
ku – był to cen ny czas w ich ży ciu wy -
peł nio nym cięż kim tru dem pra cy
na ro li. Kon rad Gol la z Ko tlar ni

☺☺ 15 kwiet nia o godz. 12.00 w sa li se syj nej Urzę du
Gmi ny Gie rał to wi ce od bę dzie się kier masz wiel -

ka noc ny. Dzień póź niej, 16 kwiet nia kier masz zo sta nie
zor ga ni zo wa ny na kry tej pły wal ni „Wod nik” w Pa niów -
kach. Pod czas im prez za pla no wa no m.in. ma lo wa nie pi sa -
nek z naj młod szy mi oraz po kaz zdo bie nia jaj wiel ka noc -
nych.

☺☺ 16 kwiet nia w Ki nie Sce na Kul tu ra w Knu ro wie
od bę dzie się kon cert Alek san dry Szwed. Bi le ty

w ce nie: 30 zł, 25 zł (ulgo wy).

☺☺ W dniach 16-17 kwiet nia w Gie rał to wi cach od bę -
dzie się kon cert im. G. G. Gor czyc kie go. Pierw -

sze go dnia za pre zen tu ją się chó ry gmi ny Gie rał to wi ce,
dru gie go o godz. 17.00 w Ko ście le p. w. MB Szka plerz nej
wy stą pi Ślą ski Chór Pu zo no wy. Wstęp wol ny.

☺☺ 17 kwiet nia w Pil cho wi cach, w sa li RSP przy
ul. Gli wic kiej 3 od bę dzie się III Pil cho wic ki Jar -

mark Wiel ka noc ny. Im pre za roz pocz nie się
o godz. 10.00 i po trwa do godz. 20.00.

☺☺ Mu zeum Miej skie w Py sko wi cach (Ra tusz, Ry nek 1)
za pra sza na wy sta wę hi sto rycz ną „Tra dy cje Wiel -

ka noc ne na Ślą sku i w Py sko wi cach”. Moż na ją oglą dać
do 30 kwiet nia, od wtor ku do so bo ty w godz. od 16.00
do 18.00, w nie dzie lę od 15.00 do 17.00. Wstęp wol ny. 

☺☺ W ma ju Fun da cja „Za mek Chu dów” za pra sza
na cykl im prez: 1 ma ja: „Mo to ser ce” – ogól no pol -

ska ak cja zbiór ki krwi; 3 ma ja: „Za Kró la Sta sia”; 8 ma -
ja:  „Akro ba ty ka ro we ro wa”; 15ma ja:  „Sta re Sa mo cho -
dy”. Wię cej in for ma cji na stro nie in ter ne to wej: www.za -
mek chu dow.pl. (Oprac. SoG)

Wo dząc niedź wie dzia
po że gna li czas za baw 

Bar wny ko ro wód prze bie rań ców w Świ biu two rzą tyl ko i wy łącz nie ka wa le ro wie.

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA

Czy tel ni cy pi szą

Nie za po mnia ne świę ta
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Dokończenie ze str. 1
Tam tej sze Ko ło Se nio ra, pro wa -

dzo ne przez Te re sę Szy moń ską (ro -
do wi tą Mia ste czo wian kę, jak ma wia ją
o so bie pa nie po cho dzą ce z So śni co -
wic), przez ca ły rok spo ty ka się w każ -
dy ostat ni pią tek mie sią ca. Są to bar -
dzo we so łe spo tka nia, od by wa ją ce się
za wsze przy wspól nej ka wie i her bat -
ce oraz „swoj skim cie ście”, sta wia -
nym przez tych se nio rów, któ rzy w da -
nym mie sią cu ob cho dzą uro dzi ny.

– Jak co ro ku przed świę ta mi wiel ka -
noc ny mi, w szcze gól nie mi łej at mos fe -
rze, na jed nym z ta kich spo tkań ro bi my
ślą skie kro szon ki, wspo mi na jąc

przy tym daw ne zwy cza je i ob rzę dy –
mó wi pa ni Te re sa. – Ma my w na szym
gro nie wie lu twór ców prze pięk nych kro -
szo nek, a po śród nich na wet kil ku uta -
len to wa nych męż czyzn. Ro bi my je róż -
ny mi tech ni ka mi, jed nak nie za stą pio -
nym na rzę dziem wy skro by wa nia kro -
szo nek jest nóż szew ski. Mi strzem w po -
słu gi wa niu się nim jest szewc z na sze go
mia stecz ka, Jan Cie ślok. Gdy kro szon ki
są go to we, wy bie ra my naj pięk niej sze
z nich. Kie dyś by ło to 5-6 sztuk, ale te raz
jest to już kil ka na ście na praw dę ślicz -
nych prac, za słu gu ją cych na wy róż nie -
nie. Oso by, któ re je wy ko na ły, otrzy ma -
ją sym bo licz ne upo min ki. (SoG, RG)

Czas Wiel kiej No cy
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22 rol ni ków wzię ło udział w kon -
kur sie „Bez piecz na pra ca w go spo -
dar stwie rol nym i wy ko rzy sta nie do -
ta cji Unii Eu ro pej skiej”, któ ry zor -
ga ni zo wa ny zo stał 11 mar ca w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.
Naj lep sza w za wzię tej ry wa li za cji
oka za ła się Pa try cja La so ta -Bie niek
z Nie kar mi, któ ra – po dwóch do -
gryw kach – za ję ła pierw sze miej sce
i w na gro dę po je dzie do Bruk se li.

Kon kurs prze zna czo ny jest dla rol -
ni ków z te re nu po wia tu gli wic kie go.
Każ dy z uczest ni ków mu siał w cią -
gu 30 mi nut roz wią zać test, na któ ry
skła da ło się 40 py tań, do ty czą cych
bez pie czeń stwa pra cy w go spo dar -
stwie oraz do ta cji UE do rol nic twa.
Py ta nia nie by ły ła twe. Trze ba by ło np.
wie dzieć, od ilu stop ni li czą ce scho dy
po win ny być wy po sa żo ne w dwie po -
rę cze (pra wi dło wa od po wiedź –
od pię ciu) czy ja ki jest pra wi dło wy kąt
na chy le nia dra bi ny od pod ło ża (od 65
do 75 stop ni) oraz do ilu mak sy mal nie

sztuk by dła przy zna wa na jest płat ność
do krów (do 10). 

By ła to już trze cia edy cja te go
kon kur su, w któ rym głów ną na gro dę
ufun do wa ła Mał go rza ta Handz lik,
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Zwy cięż czy ni kon kur su, Pa try cja La -
so ta -Bie niek jest mło dą rol nicz ką
z nie wiel kim go spo dar stwem li czą -
cym 5 ha. Zaj mu je się ho dow lą krów
i owiec, a w ce lach re kre acyj nych
rów nież ko ni. – Wy jazd do Bruk se li
to dla mnie ogrom na nie spo dzian ka,
nie spo dzie wa łam się tej wy gra nej  –
mó wi ła po ogło sze niu wy ni ków kon -
kur su.  

Ko lej ne miej sca za ję li: Kry stian
Mrzy głód, Kry stian Wal lo schek,
Hen ryk Bu ja ra, Hu bert No wak, Ro -
man Mi kosz, Wal de mar Stran czyk,
Pe la gia Bur da, Ber nard Szolc, Lu cy -
na Ciup ka i Be ata Szoł ty sek. Lau re -
aci kon kur su ode bra li licz ne, atrak cyj -
ne na gro dy za ku pio ne przez je go or ga -
ni za to rów. Wśród nich zna la zły się

m.in. dwie pod ka szar ki i opry ski wacz,
ufun do wa ne przez Nad le śnic two Ru -
dzi niec w ra mach ob cho dzo ne go w br.
Mię dzy na ro do we go Ro ku La sów. 

W imie niu sta ro sty gli wic kie go Mi -
cha ła Nie szpor ka na gro dy wrę czy ła
zwy cięz com Ma ria Owcza rzak -Siej -
ko, skarb nik Po wia tu Gli wic kie go.
Gra tu la cje lau re atom zło ży li tak że
m.in. Ire na Ła ba – dy rek tor Od dzia łu
Re gio nal ne go KRUS w Czę sto cho wie,
Ro man Wło darz – pre zes Ślą skiej
Izby Rol ni czej w Ka to wi cach i An -
drzej Frej no – kie row nik Biu ra Po -
wia to we go ARiMR w Py sko wi cach. 

Po my sło daw czy nią kon kur su, ma -
ją ce go na ce lu od dzia ły wa nie na po -
pra wę wa run ków bez pie czeń stwa pra -
cy rol ni ków, upo wszech nia nie zna jo -
mo ści za gro żeń i za sad bez piecz nej
pra cy w go spo dar stwie oraz upo -
wszech nia nie zna jo mo ści za gad nień
zwią za nych z funk cjo no wa niem pol -
skie go rol nic twa w UE oraz dzia łal no -
ścią in sty tu cji eu ro pej skich jest Kry -

sty na Krę giel, kie row nik Pla ców ki
Te re no wej KRUS w Gli wi cach. Or ga -
ni za to ra mi kon kur su są: Pla ców ka Te -
re no wa KRUS w Gli wi cach, sta ro sta
gli wic ki, prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, Ślą ski Od dział Re -

gio nal ny ARiMR w Czę sto cho wie,
BGŻ Oddział w Gli wi cach oraz Ślą ska
Izba Rol ni cza. Ho no ro wy pa tro nat
nad kon kur sem spra wu je Mał go rza ta
Handz lik.

(RG)

10 mar ca w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach od by ło się spo tka -
nie in for ma cyj no -pro mo cyj ne do ty -
czą ce kam pa nii przyj mo wa nia
wnio sków o przy zna nie płat no ści
bez po śred nich, ONW i rol no śro do -
wi sko wych na 2011 rok. Wnio ski
moż na skła dać od 15 mar ca do 16
ma ja.

Spo tka nie pro wa dził An drzej
Frej no, kie row nik Biu ra Po wia to we -
go Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol nic twa w Py sko wi cach.
Pra cow ni cy ARiMR -u udzie li li rol ni -
kom z na sze go po wia tu wska zó wek
do ty czą cych m.in. wy peł nia nia wnio -
sków i omó wi li obo wią zu ją ce wy mo gi
for mal ne. Spo tka nie zor ga ni zo wa ne

zo sta ło przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach oraz Biu ro Po wia to we
ARiMR. 

Po ni żej za miesz cza my garść in for -
ma cji na te mat skła da nia tych wnio -
sków. Przyj mo wa ne są one do 16 ma -
ja. Do pusz czal ne jest tak że zło że nie
wnio sku w ter mi nie 25 dni ka len da -
rzo wych po tym ter mi nie, czy li do 10
czerw ca – w ta kim przy pad ku jed nak

za każ dy dzień opóź nie nia na leż na rol -
ni ko wi do pła ta bę dzie po mniej sza na
o 1 proc. 

Po dob nie jak w ro ku ubie głym, rol -
ni cy mo gą na jed nym for mu la rzu
wnio sku ubie gać się o przy zna nie płat -
no ści w ra mach sys te mów wspar cia
bez po śred nie go, po mo cy fi nan so wej
z ty tu łu wspie ra nia go spo da ro wa nia
na ob sza rach gór skich i in nych ob sza -
rach o nie ko rzyst nych wa run kach go -
spo da ro wa nia  (płat ność ONW), a tak -
że płat no ści z ty tu łu  re ali za cji przed -
się wzięć rol no śro do wi sko wych i po -
pra wy do bro sta nu zwie rząt
(PROW 2004-2006) oraz płat no ści
rol no śro do wi sko wej (PROW 2007-
2013).

Więk szość rol ni ków otrzy ma ła tzw.
sper so na li zo wa ne, czy li wstęp nie wy -
peł nio ne wnio ski wraz z ma te ria ła mi
gra ficz ny mi oraz in for ma cją do ty czą -
cą dzia łek de kla ro wa nych do płat no -
ści. W ta kim przy pad ku na le ży do -
kład nie zwe ry fi ko wać, czy da ne za -
war te we wnio sku są ak tu al ne i kom -
plet ne. Po nad to w ma te ria le gra ficz -
nym, otrzy ma nym wraz z wnio skiem,

na le ży wy ry so wać dział ki rol ne za de -
kla ro wa ne we wnio sku o przy zna nie
płat no ści oraz za zna czyć wy stę pu ją ce
na dział ce upra wy psze ni cy, ży ta, jęcz -
mie nia lub owsa, a tak że znaj du ją ce
się w ob rę bie dział ki rol nej drze wa bę -
dą ce po mni ka mi przy ro dy, ro wy
do 2 m sze ro ko ści oraz oczka wod ne
o łącz nej po wierzch ni mniej szej
niż 100 m2. Wnio sek po uzu peł nie niu
i pod pi sa niu przez rol ni ka na le ży zło -
żyć oso bi ście lub za po śred nic twem
pocz ty w Biu rze Po wia to wym ARiMR
wła ści wym ze wzglę du na miej sce za -
miesz ka nia lub sie dzi bę wnio sko daw -
cy.

Wnio sek o przy zna nie płat no ści
na rok 2011, w ra mach któ re go de kla -
ro wa ne jest  przy zna nie płat no ści rol -
no śro do wi sko wej, wy ma ga zło że nia
od po wied niej „De kla ra cji pa kie tów
rol no śro do wi sko wych” (De kla ra cji
pa kie tów rol no śro do wi sko wych w ra -
mach PROW 2004 – 2006 lub w ra -
mach PROW 2007 – 2013), któ rych
for mu la rze udo stęp nio ne są na stro nie
in ter ne to wej ARiMR oraz w Biu rach
Po wia to wych.

Na to miast rol ni cy, któ rzy w 2010
ro ku nie skła da li wnio sku o przy zna -
nie płat no ści, po win ni wy peł nić sa mo -
dziel nie wnio sek, któ re go for mu larz
moż na po brać ze stro ny in ter ne to wej
ARiMR lub otrzy mać w Biu rze Po -
wia to wym. 

And rzej Frej no przy po mi na rów -
nież, że od 1 stycz nia br. obo wią zu ją
do dat ko we nor my i wy mo gi wza jem -
nej zgod no ści. Wszy scy rol ni cy otrzy -
ma li wy sła ną im za po śred nic twem
pocz ty bro szu rę o tych wy mo gach,
a po nad to wy kaz norm i wy mo gów
do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej
www.arimr.gov.pl  oraz w Biu rze Po -
wia to wym ARiMR. (RG, SoG)

Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa in for mu je, iż
co raz częst sze zja wi sko wy pa la nia
traw po zo sta łych na łą kach z po -
przed nie go ro ku, któ re moż na za -
ob ser wo wać wraz z na dej ściem
wio sny na łą kach i po lach, jest su -
ro wo za bro nio ne. 

Za kaz wy pa la nia traw jest jed nym
z „Wy mo gów do brej kul tu ry rol nej”,
któ rych prze strze ga nie jest wy ma ga -
ne m.in. w ra mach sys te mu do płat
bez po śred nich. W związ ku z tym,
kie row nik Biu ra Po wia to we go Agen -
cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol nic twa w Py sko wi cach An drzej
Frej no przy po mi na, że wy pa la nie
traw jest za bro nio ne i oprócz in nych
kar, np. na kła da nych przez po li cję,
w wy pad ku rol ni ków prze wi dzia ne
są kon se kwen cje fi nan so we ze stro ny
Agen cji. 

Rol ni ko wi, któ ry ich nie prze -
strze ga, gro żą kon se kwen cje fi nan -
so we – za sad ni czo zmniej sze nie na -
leż nej wy so ko ści wszyst kich ro dza -
jów do płat bez po śred nich (jed no li ta
płat ność ob sza ro wa, płat ność cu kro -
wa, płat ność do po mi do rów, przej -
ścio we płat no ści z ty tu łu owo ców
mięk kich, płat no ści do krów i owiec,
spe cjal na płat ność ob sza ro wa do po -

wierzch ni upra wy ro ślin strącz ko -
wych i mo tyl ko wa tych drob no na -
sien nych), a tak że płat no ści rol no śro -
do wi sko we (PROW 2007 – 2013),
po moc na za le sia nie grun tów rol nych
(PROW 2007 – 2013) lub płat no ści
ONW, o 3 proc., je śli zo sta nie stwier -
dzo ne, że rol nik wy pa lał tra wy
na któ rym kol wiek z upra wia nych
przez nie go grun tów. 

Wy so kość ka ry mo że ulec zwięk -
sze niu, po nie waż ARiMR każ dy
przy pa dek wy pa la nia traw roz pa tru je
in dy wi du al nie i mo że ka rę zwięk -
szyć al bo zmniej szyć. Zgod nie z za -
sa da mi, na ło żo na przez ARiMR
sank cja, w za leż no ści od stwier dzo -
ne go stop nia wi ny, mo że zo stać po -
mniej szo na do 1 proc., jak i pod wyż -
szo na do 5 proc. na leż nych rol ni ko wi
płat no ści ob sza ro wych za da ny rok.
W przy pad ku, gdy rol ni ko wi zo sta -
nie udo wod nio ne ce lo we wy pa la nie
traw, ARiMR mo że ob ni żyć każ dy
z ro dza jów płat no ści bez po śred nich
aż o 20 proc., a w zu peł nie skraj nych
przy pad kach stwier dze nia upo rczy -
we go wy pa la nia traw, Agen cja mo że
po zba wić rol ni ka ca łej kwo ty płat no -
ś c i  b e z  p o  ś r e d  n i c h
za da ny rok.

(RG)

WY GRA ŁA Z NA MI
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de -

sła ne na mar co wą edy cję kon kur su
WY GRAJ Z NA MI, któ ry or ga ni zu -
je my wspól nie z Pla ców ką Te re no wą
KRUS w Gli wi cach. Spo śród pra wi -
dło wych od po wie dzi wy lo so wa li śmy

jed ną, któ rej au tor ką
jest Ju sty na Lo sza z Żer ni cy. Pa nią
Ju sty nę pro si my o kon takt te le fo -
nicz ny – nr tel. 32 332 66 65 – w ce -
lu usta le nia ter mi nu ode bra nia na -
gro dy. Na stęp na edy cja na sze go kon -
kur su ogło szo na zo sta nie w ma jo -
wym wy da niu WPG. (RG)

Ostrzegamy - wy pa la nie
traw jest za bro nio ne

Pora skła da nia wnio sków

Pa try cja po je dzie do Bruk se li!

Pa try cja La so ta -Bie niek od bie ra gra tu la cje od Ma rii Owcza rzak -Sie jko,
skarb ni ka Po wia tu Gli wic kie go.

Na spo tka niu w sta ro stwie rol ni cy mo gli wy ja śnić wszyst kie wąt pli wo ści, zwią -
za ne ze skła da niem wnio sków.
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W dniach 27-30 mar ca Po wiat
Gli wic ki go ścił dzie wię cio oso bo wą
de le ga cję z part ner skie go Po wia tu
Calw w Niem czech. Wi zy ta by ła ko -
lej nym eta pem re ali za cji – fi nan so -
wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej – pro jek tu pt.: „Lo kal nie
na rzecz edu ka cji. Pol sko -nie miec ka
wy mia na do świad czeń w ra mach
roz wią zy wa nia spe cjal nych po trzeb
edu ka cyj nych”, wcho dzą ce go
w skład pro gra mu Ucze nie się przez
ca łe ży cie Co me nius Re gio Part ner -
skie Pro jek ty. 

Nasz po wiat od wie dzi li przed sta -
wi cie le szko ły spe cjal nej Karl -Georg -
-Hal den wang, szko ły spe cjal nej
w Neu bu lach, sto wa rzy sze nia ro dzi -
ców dzie ci nie peł no spraw nych „Bo -
oster” oraz Sta ro stwa Po wia to we go
w Calw. 

W trak cie wi -
zy ty go ście mie li
oka zję za po znać
się z funk cjo no wa -
niem, spe cy fi ką
oraz or ga ni za cją
pra cy pla có wek,
bę dą cych pol ski mi
part ne ra mi pro jek -
tu, pro wa dzo ne go
przez Po wiat Gli -
wic ki w la tach 2010-2012. Są to Ze -
spół Szkół Spe cjal nych (ZSS) oraz
Miej ski Ośro dek Kul tu ry i Spor tu
(MO KiS) w Py sko wi cach. Nie miec ka
de le ga cja mia ła rów nież oka zję od wie -
dzić Od dział ZSS w Py sko wi cach –
Przy szpi tal ną Szko łę na Od dzia -
le XVII Szpi ta la Psy chia trycz ne go
w Tosz ku. Go ście po zna li tak że funk -
cjo no wa nie Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach oraz pra cę
od dzia łu dla miesz ka nek, pro wa dzo -
ne go w nim przez ZSS. 

– Wi zy ta da ła moż li wość po rów na -
nia sys te mów edu ka cyj nych w na -
szych kra jach – mó wi Ra fał Pek sa,

któ ry z ra mie nia Po wia tu Gli wic kie go
od po wia da za re ali za cję pro jek tu. –
Ta ka wy mia na przy czy nia się
do wzbo ga ca nia ofer ty szkół, co
w przy szło ści za owo cu je wy pra co wa -
niem naj lep szych me tod i prak tyk mo -
ty wo wa nia uczniów do kon ty nu owa -
nia na uki, wspie ra nia ich kre atyw no ści
oraz zwięk sze nia szans na za trud nie -
nie. Nie zwy kle waż nym aspek tem wi -
zy ty by ła moż li wość skon fron to wa nia
i po rów na nia sys te mów za rzą dza nia
szko ła mi spe cjal ny mi, co po zwo li
na wpro wa dze nie w ży cie do brych
prak tyk, któ re już spraw dzi ły się
u part ne rów. (RP, RG)

W Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach roz strzy gnię to po wia -
to wy etap eli mi na cji do XIII edy cji
Ogól no pol skie go Kon kur su Pla -
stycz ne go dla dzie ci i mło dzie ży
pod ha słem: „Po wódź, po żar, dniem
czy no cą – straż przy cho dzi ci z po -
mo cą”.

Kon kurs skła da się z czte rech eta -
pów: gmin ne go, po wia to we go, wo je -
wódz kie go oraz cen tral ne go. Pra ce
do Wy dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
na de sła ne zo sta ły z 8 gmin po wia tu.
Do eli mi na cji wo je wódz kich za kwa li fi -
ko wa li się au to rzy prac z czte rech grup.
Gru pa młod sza – 6-8 lat: Mar ta Piesz -
ka z Wil czy, Ja dwi ga Czar nec ka z Ru -
dziń ca, Lau ra Ka nia z Knu ro wa, Ma -
te usz Mo ric z Bar główki, Aga ta Sta -

wiar ska z Ru dziń ca. Gru pa śred nia: 9-
12 lat – Da niel Osman z Wie low si, Elż -
bie ta Si ko ra z Bar głów ki, Ka mil Ptak
z Py sko wic, He le na John z Wie low si,
Ju lia Woj nic ka z Ru dziń ca. Gru pa star -
sza: 13-16 lat – Ma ria Mo moc ka
z Knu ro wa, Mag da le na Pie lot z Knu ro -
wa, Mo ni ka Sznaj der z Tosz ka, Ali cja
Ko sta lec ka z Knu ro wa, Da ria Du dziń -
ska z Gie rał to wic. IV gru pa – ucznio wie
nie peł no spraw ni: Ka ta rzy na Niem -
czyk z Knu ro wa, Mo ni ka Śla pak
z Knu ro wa, Syl wia Ro czek z Gie rał to -
wic, Ma te usz Pie tra sik z Knu ro wa,
Ka mil Bro da wy z Py sko wic. 

Or ga ni za to rem kon kur su jest ko -
men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej we współ pra cy z wy dzia ła mi
bez pie czeń stwa i za rzą dza nia kry zy so -
we go urzę dów wo je wódz kich. (SoG)

22 mar ca na Zam ku w Tosz ku
od był się etap re jo no wy Wo je wódz -
kie go Kon kur su „Edu ka cja Re gio -
nal na w szko le”. 

W ry wa li za cji udział wzię li: Przed -
szko le w Ru dziń cu, Miej ska Szko ła
Pod sta wo wa nr 2 w Knu ro wie im. Ka -
ro la Miar ki, Szko ła Pod sta wo wa nr 16
w Ru dzie Ślą skiej im. Ja nu sza Kor -

cza ka, Gim na zjum im. Ire ny Sen dler
w Tosz ku, Ze spół Szkół Ogól no kształ -
cą cych nr 5 II LO w Za brzu oraz Ze -
spół Szkół nr 3 im. rtm. W. Pi lec kie go
w Za brzu. 

Uczest ni cy star to wa li w ka te go -
riach szko ły pod sta wo we i szko ły po -
nad gim na zjal ne. Etap re jo no wy prze -
bie gał w trzech od sło nach. Naj pierw
uczest ni cy roz wią zy wa li test wie dzy
o re gio nie. Po nim 5-oso bo we dru ży ny

pre zen to wa ły pla kat „Chciał bym Cię
za pro sić do mo jej miej sco wo ści”.
Trze cim eta pem kon kur su by ła pre -
zen ta cja le gend swo jej miej sco wo ści.
W prze rwach uczest ni cy mo gli zo ba -
czyć wy stę py m.in. ze spo łu „Ti bia rum
Scho la res” z Cen trum Kul tu ry „Za -
mek w Tosz ku” oraz „Si le sia -Folk”
z Ka to wic.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych
zwy cię ży ła Szko ła Pod sta wo wa nr 2
w Knu ro wie, a w ka te go rii szkół po -
nad gim na zjal nych – II LO z Za brza.
Zwy cięz cy bę dą uczest ni czyć w eta pie
wo je wódz kim.

Kon kurs re jo no wy był ob ję ty pa -
tro na tem bur mi strza Tosz ka, Grze go -
rza Kup czy ka. Or ga ni za to rem kon -
kur su jest Ślą ski Ku ra tor Oświa ty
i Wo je wo da Ślą ski. (SoG)

Za gra li „bez Ma ski”
Du żą po pu lar no ścią cie szy ły się III Knu row skie Spo -

tka nia Te atral ne „bez Ma ski”. Zje cha ły na nie gru py te -
atral ne z ca łe go re gio nu.

Im pre zę pod su mo wa no na uro czy stej ga li, któ ra od by ła
się 27 mar ca w Cen trum Kul tu ry w Knu ro wie. Wcze śniej,
w dniach 22-24 mar ca w Do mu Kul tu ry w Szczy gło wi cach
mia ły miej sce zma ga nia uczest ni ków, oce nia ne przez ju ry.
Pod czas uro czy stej ga li przy zna no Grand Prix. Ode bra li je:
Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Świer kla nach za przed sta wie nie
„Zło dziej cza su”, Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych Szko ła
Pod sta wo wa z Rud za spek takl „Czer wo ny kap tu rek szu ka
księ cia”, Gim na zjum nr 23 z Ka to wic za przed sta wie nie
„Jest na dzie ja” oraz Sta ro cho rzow ski Dom Kul tu ry za spek -
takl „Kop ciu szek”. Przy zna no tak że wy róż nie nia, któ re
otrzy ma li: WTZ Go rzy ce za pra cę wło żo ną w przy go to wa -
nie hu mo ry stycz ne go mo no dra ma tu pt. „Jak re da go wa łem
świat zwie rząt”, ZSS nr 3 w Ru dzie Ślą skiej za pla stycz ność
ob ra zu, sym bo li kę, wra że nia wi zu al ne oraz dys kret ne

wspar cie opie ku nów w opo wie ści mu zycz no -ru cho wej
na pod sta wie „Ma łe go Księ cia”, nar ra tor w przed sta wie niu
„Ba by, ach te ba by” ze Szko ły Pod sta wo wej nr 39 w Gli wi -
cach, Przy jezd ny w przed sta wie niu „Koź ma Prut kow opo -
wia da” z III Ka to lic kie go Gim na zjum w Ka to wi cach, Cór -
ka i Oj ciec w przed sta wie niu „Dom na gra ni cy” z OPP nr 4
– CET w Za brzu, An na Ku li gow ska za ro lę w spek ta klu
„Brzyd kie ka cząt ko” z SOSW Ryb nik oraz Ni na Wo la ska
– in struk tor z OPP nr 4 – CET w Za brzu za przy go to wa nie,
po my sły oraz wy ko rzy sta nie trud ne go tek stu w przed sta -
wie niu „Dom na gra ni cy”.

Or ga ni za to ra mi fe sti wa lu są: gli wic kie Szko ły ETE,
Cen trum Kul tu ry w Knu ro wie, Ze spół Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie oraz Sto wa rzy sze nie No we Ob sza -
ry Edu ka cji NOE. 

Im pre zie pa tro no wa li: Nel li Ro ki ta -Ar nold – po seł
na sejm RP, Bar ba ra Dziuk – rad na Sej mi ku Ślą skie go,
Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki oraz Adam Rams –
pre zy dent Knu ro wa. Pa tro nat me dial ny spra wo wa li Ra dio
Plus oraz por tal ITV. gli wi ce. pl. (SoG)

Licz ne gro no mło dych stra ża ków
zgro ma dzi ły Po wia to we Ha lo we Za -
wo dy Spor to wo -Po żar ni cze Mło -
dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych.
Sa la spor to wa Szko ły Pod sta wo wej
i Gim na zjum w Pa niów kach, gdzie
je zor ga ni zo wa no, za peł ni ła się te go
dnia dziew czę ta mi i chłop ca mi
z licz nych miej sco wo ści po wia tu gli -
wic kie go.

Mło dzież ry wa li zo wa ła pod okiem
do świad czo nych stra ża ków z Ko men -
dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po ża -
rnej w Gli wi cach. Sę dzią głów nym za -
wo dów był st. kpt. Woj ciech Gą sior,
a ze spół sę dziow ski two rzy li bryg.
Krzysz tof Mu cha, mł. asp. Al bert
Bie niek oraz st. str. Łu kasz No wak.

Funk cję ko men dan ta za wo dów peł nił
kpt. Jó zef Gla gla. Za funk cjo no wa nie
se kre ta ria tu za wo dów od po wia da ły
pa nie – st. ogn. Bar ba ra Wój cik
z KM PSP Gli wi ce oraz Kry sty na
Kań toch z Za rzą du Po wia to we go
Związ ku OSP RP, re pre zen tu ją ca rów -
nież OSP Ra do nia.

W ka te go rii dru żyn dziew czę cych
bez kon ku ren cyj na (nie po raz pierw -
szy!) oka za ła się re pre zen ta cja OSP
Świ bie (gmi na Wie lo wieś), a II miej -
sce za ję ły dziew czę ta z OSP Pa niów ki
(gmi na Gie rał to wi ce). I miej sce w ka -
te go rii dru żyn chło pię cych za ję li
przed sta wi cie le OSP To szek, II – OSP
Świ bie, III – OSP Pa niów ki, IV miej -
sce – OSP Che chło (gmi na Ru dzi -

niec), a V miej sce – OSP Wil cza (gmi -
na Pil cho wi ce). Mło dym stra ża kom
ki bi co wa li m.in. An drzej Frej no –
pre zes Za rzą du Po wia to we go Związ -
ku OSP RP w Gli wi cach, st. bryg.
Ma rian Ma tej czyk – za stęp ca ko -
men dan ta PSP w Gli wi cach, Jo achim
Bar giel – wójt Gmi ny Gie rał to wi ce
oraz Hen ryk Karcz – pre zes OSP Pa -
niów ki. 

Za wo dy zo sta ły zor ga ni zo wa ne
przez Za rząd Po wia to wy Związ ku
OSP w Gli wi cach, przy po mo cy OSP
Pa niów ki oraz tam tej szej szko ły. Wójt
Gmi ny Gie rał to wi ce ufun do wał pu -
char dla naj młod szej dru ży ny Po wia -
to wych Ha lo wych Za wo dów Spor to -
wo -Po żar ni czych, któ ry otrzy ma ła
OSP Wil cza.

(RG)

Straż w ry sun ku

Na sza Ma ła Oj czy zna
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Naj młod si świet nie się pre zen to wa li w stro jach re gio nal nych.
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Dziel ni mło dzi stra ża cy

WSPÓL NIE
O EDU KA CJI

Go ście z uwa gą przy glą da li się za ję ciom, pro wa dzo nym
w py sko wic kiej szko le.
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Jed na z licz nych prac, na de sła nych na kon kurs podczas oceniania przez jury. 
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Dzię ku je my za wszyst kie na de sła -
ne od po wie dzi. Po praw ne roz wią za nia
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 DZIEŃ KO BIET,
z ko lei zdję cie przed sta wia ło ko ściół
p. w. św. Bar tło mie ja w Smol ni cy. Na -
gro dy książ ko we ufun do wa ne przez
Mał go rza tę Handz lik, po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go oraz ma te ria ły
pro mo cyj ne po wia tu otrzy mu ją Lu cy -
na Ploch, Be ata Ba wec ka i Adam
Ta la ska. 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, nu mer
tel. 32 332 66 65. 

Dziś za miesz cza my ko lej ną krzy -
żów kę oraz zdję cie do roz po zna nia,
któ re zo sta ło zro bio ne w na szym po -
wie cie. Od po wie dzi pro si my prze sy łać
do 30 kwiet 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”. 

(SoG)

Ślą ska frasz ka

Życie ze śmierciom tako wygrywo
Dobro z wysoka na zło se dziwo
Prowda cygaństwu przed łoczy stowo
Duch materyji nauczka dowo

Daw no, daw no te mu to szec ki za -
mek za miesz ki wał hra bia von Ga schin
(dziś je go na zwi sko no si zam ko wa ga -
le ria). Był bar dzo bo ga ty. Oże nił się
z ubo gą, lecz bar dzo pięk ną i szla chet -
ną pan ną z pod prud nic kie go dwo ru.
Mło da żo na od ra zu nie spodo ba ła się
służ bie. By ła wy szy dza na i na każ dym
kro ku jej do ku cza no. Dziew czy na czu -
ła się w zam ku bar dzo sa mot na, nie
mo gła się przy zwy cza ić do bo gac twa
i prze py chu no we go do mu oraz do nie -
szcze ro ści swo ich sług. Jej żal do peł -
nia ły czę ste wy jaz dy mę ża za gra ni cę,
w któ rych nie mo gła brać udzia łu. 

Przed jed nym z ta kich wy jaz dów
mło da mał żon ka ob wie ści ła swe mu
wy bran ko wi, że wła śnie spo dzie wa się
po tom ka. 

Szczę śli wy mąż, że gna jąc się z żo -
ną, z ra do ści na wieść o dziec ku po da -
ro wał jej wspa nia ły ro dzin ny klej not
prze ka zy wa ny z po ko le nia na po ko le -
nie. By ła to na tu ral nej wiel ko ści zło ta
kacz ka sie dzą ca na je de na stu zło tych
ja jach, z któ rych każ de po dob no wy -
peł nio ne by ło kosz tow ny mi du ka ta mi.
Hra bi na bar dzo się ucie szy ła z pre zen -
tu, któ ry miał umi lać jej czas roz sta nia
z mę żem. 

Mi nę ło kil ka ty go dni. Pew nej mar -
co wej no cy 1811 r. sen hra bi ny prze -
rwa ła łu na świa tła. Oka za ło się, że wy -
buchł bunt służ by i za mek sta nął
w ogniu. Wszy scy zdą ży li uciec, ale
mło da pa ni po zo sta ła sa ma. 

Prze ra żo na nie wie dzia ła, co ro bić,
bo ogień wdzie rał się już do jej kom na -
ty. Nie mo gła uciec głów nym wyj -
ściem, bo żar i dym z pło ną cej klat ki
scho do wej pod cho dzi ły co raz wy żej.
Zdru zgo ta na hra bi na, za le wa jąc się
łza mi, opar ła się o kon sol kę sto ją cą
pod lu strem. Na gle jed na ze ścian
drgnę ła i od su nę ła się, uka zu jąc ta jem -
ne scho dy do pod zie mi. Hra bi na od ru -
cho wo zła pa ła zło tą kacz kę sto ją cą
na se kre ta rzy ku i zbie gła w dół. 

Dłu go błą dzi ła po mrocz nych ko ry -
ta rzach, co raz bar dziej zmę czo -

na i głod na. Wresz cie zo ba czy ła świa -
tło. Ostat kiem sił do bie gła do owej ja -
sno ści. Wte dy oka za ło się, że od zba -
wien ne go wyj ścia dzie lą ją me try nie
do prze by cia bez dra bi ny. Okien ko by -
ło tak wy so ko... Dziew czy na bez sku -
tecz nie przez dłu gie go dzi ny wo ła ła
o po moc. Wresz cie zzięb nię ta i zre zy -
gno wa na za czę ła gło śno pła kać. Łzy
po cie kły na zło tą kacz kę, któ ra pod ich
stru mie niem wy szła z ko szy ka i za czę -
ła pły wać we łzach swej pa ni. Hra bi -
na nie ste ty umar ła z wy cień cze nia
i gło du, a zło ta kacz ka praw do po dob -
nie na dal pły wa gdzieś w pod zie miach
i pil nu je szcząt ków swej pa ni. 

Jak mó wią sta re prze ka zy, zło tą
kacz kę mo że od na leźć śmia łek uro -
dzo ny w nie dzie lę, je śli w pierw szy
dzień Wiel ka no cy zej dzie do pod zie mi

i wie dzio ny do bry mi in ten cja mi pój -
dzie przed sie bie...

Ewe li na Ja ja czyk 

Py ta nia do krzy żów ki:
1. … - dyn gus.
2. Gdzie od był się I Eu ro pej ski Dzień
Ko biet Po wia tu Gli wic kie go?
3. Na zwa Ogól no pol skie go Tur nie ju
Tań ca To wa rzy skie go w Py sko wi cach.
4. Mi ste rium… Pań skiej.

5. Przy no si wiel ka noc ne upo min ki.
6. W nim za no si my po tra wy do po -
świę ce nia.
7. Ma lo wa ne jaj ka.
8. Wiel ka noc ne cia sto. 
9. Ob cho dzo ny 1 kwiet nia.

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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W kręgu legend

Złota kaczka

Spichlerzowe smaki

�Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�

Skład ni ki:
Cia sto: 400 g mą ki, 1/2 szklan ki cu -
kru, 3/4 szklan ki mle ka, 2 jaj ka, 100 g
ma sła, 40 g droż dży, szczyp ta so li.
Ma sa se ro wa: 3 jaj ka, 250 g cu kru, 1

cu kier wa ni lio wy, 1,3 kg tłu ste go twa -
ro gu, 1/2 bu dy niu wa ni lio we go, 100 g
ro dzy nek, 2 ły żecz ki star tej skór ki cy -
try ny, kil ka kro pli olej ku cy try no we -
go, 2 pła skie łyż ki mą ki krup czat ki.
Kru szon ka ma śla na: 300 g mą -
ki, 200 g ma sła, 100 g cu kru, 1 żółt -
ko, 1 łyż ka ka kao, 1 cu kier wa ni lio wy.
Spo sób przy go to wa nia:
Cia sto: let nie mle ko, droż dże i 2 łyż ki
cu kru za gę ścić mą ką. Przy kryć i cze -

kać, aż po dwoi ob ję tość. Prze siać
resz tę mą ki, wlać za czyn, wbić jaj ka,
do dać resz tę cu kru, roz pusz czo ne ma -
sło i sól. Wy ro bić, aż cia sto bę dzie od -
kle ja ło się od rę ki i po now nie cze kać,

aż po dwoi ob ję tość. Bla -
chę po sma ro wać ma słem.
Przed roz wał ko wa niem
cia sto po sy pać mą ką.
Uło żyć pla cek cen ty me -
tro wej gru bo ści i gę sto
po na kłu wać wi del cem.
Zo sta wić na 15 min.
Ma sa se ro wa: ser zmie lić,
mie sza jąc do da wać cu kier
i cu kier wa ni lio wy, żółt -
ka, skór kę i ole jek cy try -
no wy, spa rzo ne ro dzyn ki,
wsy pać bu dyń i mą kę.
Na koń cu do dać pia nę
z bia łek. Uło żyć na cie -

ście.
Kru szon ka ma śla na: ze trzeć zwy kły
i wa ni lio wy cu kier z żółt kiem oraz
ma słem. Do dać mą kę i wy ro bić. Po -
dzie lić na dwie ku le. Do jed nej do dać
łyż kę ka kao. Od ry wać ma łe kul ki,
płasz czyć je w rę kach i ukła dać
na prze mian na se rze. 

Piec oko ło 40 min. w tem pe ra tu -
rze 160 stop ni. Po 15 min. zsu nąć ko -
łocz na pa pier. Cia sto mu si wy schnąć.

Przi
Wielkanocy

Toż se niy dziwcie - radujcie tako
Niychej se śmieje kto piyrwyj płakoł
To co przed nami już lepsze bydzie
Jak ze Ponboczkym we przodek idzie.

Bro ni sław Wą tro ba
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Tę le gen dę moż na usły szeć przy oka -
zji zwie dza nia basz ty zam ko wej w To-
szku.

Nasz ko łocz co nie dzie la roz anie la – ta kim ha słem gmi na Gie rał to wi ce pro -
mu je ślą skie tra dy cyj ne cia sto, do sko na łe na wszel kie świą tecz ne oka zje, w tym
też na Wiel ka noc. Po ni żej po da je my prze pis na ko łocz z se rem, choć moż na go
też przy rzą dzić np. z ma są ma ko wą lub z owo ca mi. (RG)

Świą tecz ny ko łocz
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