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Baw się z na mi nad Je zio rem Pław nio wic kim

ZA PRA SZA MY NA PIK NIK!
W so bo tę 25 czerw ca nad je zio -

rem Pław nio wic kim na pla ży w Nie -
wie szu od bę dzie się dru ga im pre za
ple ne ro wa or ga ni zo wa na przez Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
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”. Za -
pra sza my na świet ną za ba wę,
na któ rą war to się wy brać ca łą ro -
dzi ną. Star tu je my o godz. 13.00,
a ba wić się bę dzie my do 22.00.

W ubie głym ro ku, 15 ma ja ba wi li -
śmy się wraz z miesz kań ca mi po wia tu
na im pre zie pt. „Bi wak z po wia to wym
ma mu tem” nad je zio rem Dzierż no.
Wów czas od by ły się I po wia to we mi -
ni tar gi tu ry stycz ne, szu ka li śmy ko ści
ma mu ta ra zem z pra cow ni ka mi gli wic -
kie go mu zeum, uczest ni czy li śmy
w cie ka wych grach, za ba wach i za wo -
dach, tańczy li śmy przy mu zy ce zna -
nych i lu bia nych ze spo łów, a go to wał
dla nas Da riusz Gna tow ski, czy li Ar -
nold Bo czek z se ria lu „Świat we dług
Kiep skich”. 

W bie żą cym ro ku im pre za nad Za le -
wem Pław nio wic kim za po wia da się
rów nie im po nu ją co. Od bę dą się II po -
wia to we mi ni tar gi tu ry stycz ne, na któ -
rych wy sta wią się or ga ni za to rzy tu ry sty -
ki z na sze go te re nu m.in. go spo dar stwa
agro tu ry stycz ne, ho te le, gmi ny, ośrod ki
kul tu ry itd. Tym spo so bem bę dzie my
mo gli po znać sze ro ką ofer tę tu ry stycz ną
i kul tu ral ną po wia tu gli wic kie go, któ ry
jest ide al ny na po po łu dnio wy bądź
week en do wy wy po czy nek. Pla no wa ne
są kon kur sy wod ne (m.in. ry wa li za cja
na ro wer kach wod nych i ka ja kach dla

ca łych ro dzin!) oraz nie od płat ne zwie -
dza nie wraz z prze wod ni kiem Ze spo łu
Pa ła co wo -Par ko we go w Pław nio wi -
cach. Prze wod ni cy cze kać bę dą
przed pław nio wic kim pa ła cem
na zwiedzających o godz. 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 i 17.00. Chęt nych co
go dzi nę do wie zie z pla ży au to bus, któ ry
bę dzie jeź dził wa ha dło wo mię dzy Nie -
wie szem a Pław nio wi ca mi. Na sce nie za -
pre zen tu ją się ze spo ły i gru py mu zycz ne,

ta necz ne i wo kal ne z te re nu po wia tu gli -
wic kie go, wy stą pią też zna ne i lu bia ne ze -
spo ły m.in. VOX i Chrząsz cze. Nie za -
brak nie rów nież atrak cji ga stro no micz -
nych i wspa nia łej, we so łej za ba wy nad je -
zio rem na naj bar dziej po pu lar nej pla ży
w po wie cie. Im pre za bę dzie po prze dza ła
tra dy cyj ną Noc Świę to jań ską, or ga ni zo -
wa ną przez Gmi nę Ru dzi niec dzień póź -
niej, w nie dzie lę 26 czerw ca w tym sa -
mym miej scu.

Kon fe ran sje rem na na szym tu ry -
stycz nym pik ni ku bę dzie Da riusz Nie -
bu dek – po pu lar ny ak tor te atral ny
i fil mo wy, kon fe ran sjer, ka ba re ciarz,
wo ka li sta, zwią za ny z Te atrem Roz -
ryw ki w Cho rzo wie. Zna ny jest z wie -
lu ról w fil mach i se ria lach, m.in. ta -
kich jak „Kry mi nal ni”, „Eg za min z ży -
cia”, „Fa la zbrod ni”, „Pit bull”, „Klan”
czy „Wy dział za bójstw”. 

Dokończenie na str. 4

Choć na zy wa się Jo an na Lu dwig, wszy scy zna -
ją ją ja ko Ha nię. To z ra cji cu kier ni „Ha nia”, któ -
rą pro wa dzi w So śni co wi cach. Zna la zła się w eli -
tar nym gro nie Dian, czy li szcze gól nie za słu gu ją -
cych na wy róż nie nie ko biet Zie mi Gli wic kiej. 

Ple bi scyt Dia na pro wa dzi od sze ściu lat Fo rum
Ko biet Zie mi Gli wic kiej. Tym ty tu łem oraz sym bo -
licz nym sznu rem pe reł na gra dza pa nie, któ re swą ak -
tyw no ścią za wo do wą i spo łecz ną ucho dzą za wzór,
umie jęt nie łą cząc pra cę z dzia łal no ścią na rzecz in -
nych. Dokończenie na str. 5

W ubie głym ro ku był Uni ver se, a te raz wraz z VOX -em za śpie wa my „Ba na no wy song”. Go to wa nie Da riu sza Gna tow -
skie go za stą pią in ne atrak cje, na to miast li czy my na to, że tak jak i nad Dzierż nem, ba wić się bę dą z na mi ca łe ro dzi ny. 

Jo an na Lu dwig (w pierw szym rzę dzie pierw sza z le wej) w gro nie fi na li stek ple bi scy tu.

Ha nia
wśród Dian
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Po mię dzy dwo ma ostat ni mi se sja mi, czy li
w okre sie od 28 kwiet nia do 19 ma ja, Za rząd
Po wia tu Gli wic kie go od był czte ry po sie dze nia.
Zaj mo wa li śmy się na nich sze re giem spraw
istot nych dla po wia tu i je go miesz kań ców.

Na po sie dze niach tych przy ję li śmy 11 uchwał,
w tym 9 do ty czą cych spraw bu dże to wych i dwie
prze dłu ża ją ce po wie rze nie sta no wisk dy rek to rów
po wia to wych ze spo łów szkół w Knu ro wie: Gra -
ży nie Dą brow skiej – Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 oraz Do ro cie Gu mien ny – Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go. Za rząd za ak cep to -
wał, za twier dził bądź przy jął sze reg do ku men tów,
m.in. spra woz da nie fi nan so we łącz ne jed no stek
bu dże to wych za 2010 r. oraz umo wy za wie ra ne
z gmi na mi Py sko wi ce i Knu rów na wspól ne in we -
sty cje dro go we. Z tą pierw szą bę dzie my ra zem
prze bu do wy wać skrzy żo wa nie ulic Gli wic kiej,
Wy zwo le nia i kard. Wy szyń skie go w Py sko wi -
cach, a z tą dru gą wy ko ny wać na kład kę as fal to wą
ul. Szpi tal nej (od ci nek od skrzy żo wa nia ul. Wil so -
na do skrzy żo wa nia z ul. Chro bre go i Tar go wą)
oraz re mon to wać chod nik na ul. 1 Ma ja w Knu ro -
wie (z pra wej stro ny, od wjaz du do bu dyn ków
TBS do ron da). Za rząd wy ra ził zgo dę m.in.
na prze ka za nie 18 550 zł na ra chu nek pro jek tu
„Do bry start w sa mo dziel ność”, a tak że na pod pi -
sa nie wnio sków o przy zna nie w ra mach kon kur su
środ ków bu dże tu wo je wódz twa na re ali za cję ko -
lej nych za dań z za kre su po mo cy spo łecz nej. 

Za rząd za po znał się m.in. z in for ma cją do ty -
czą cą sta nu sa ni tar no -epi de mio lo gicz ne go po -
wia tu w 2010 r., dzia ła nia mi po dej mo wa ny mi
w związ ku z po ża rem od pa dów gu mo wych na te -
re nie fir my GU MI TEX w Tosz ku oraz ze spra -
woz da nia mi fi nan so wy mi za okres od stycz nia
do kwiet nia br. Zaj mo wa li śmy się też sze re giem
spraw, wśród któ rych wy mie nię tyl ko pra ce re -
mon to we trwa ją ce w szpi ta lu w Knu ro wie oraz
prze bu do wę dro gi Rze czy ce -Ta ci szów, któ ra
zgło szo na zo sta nie do re ali za cji w ra mach Na ro -
do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych 2008-2011. 

Du żo uwa gi
po  świę  c i  l i  śmy
w oma wia nym
okre sie nie ru -
c h o  m o  ś c i o m ,
bę dą cym w po -
sia da niu bądź we wła da niu po wia tu. Jed ną
z nich jest bu dy nek by łej pral ni ZOZ wraz
z dział ką, na któ rej jest po sa do wio ny, znaj du -
ją cy się przy ul. Oga na w Knu ro wie. Nie ru cho -
mość tę po wiat chciał za mie nić z mia stem
Knu rów na na le żą cą do nie go nie ru cho mość
przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 6, w któ rej mie -
ści się przy chod nia zdro wia pro wa dzo na przez
pod le ga ją cy po wia to wi SP ZOZ. Za mia na ta ka
by ła by ze wszech miar wska za na, bo wiem
trud no jest nam za rzą dzać przy chod nią zlo ka -
li zo wa ną w nie na szym bu dyn ku, a po nad to
nie mo że my w nim wy ko ny wać ko niecz nych
od lat re mon tów. Jed nak pre zy dent Knu ro wa
nie wy ra ził zgo dy na ta ką za mia nę i mia sto or -
ga ni zu je prze targ na swą nie ru cho mość, w któ -
rej mie ści się przy chod nia. Po zo sta je mieć tyl -
ko na dzie ję, że nie za kłó ci to jej funk cjo no wa -
nia. W tej sy tu acji Po wiat Gli wic ki wsz czął
pro ce du rę zby cia nie ru cho mo ści przy ul. Oga -
na. 

Po wiat ogło sił tak że prze targ na nie ru cho -
mość przy ul. Ko pal nia nej 2 w Knu ro wie. Jest
to wła sność Skar bu Pań stwa w na szym za rzą -
dzie. W bu dyn ku tym mie ścił się nie gdyś ko -
mi sa riat po li cji, po tem uży czo ny zo stał mia -
stu, a obec nie cze ka na na byw cę. Na sprze daż
prze zna czy li śmy rów nież by łą ba zę trans por -
to wą po ło żo ną w Szczy gło wi cach. Ona też
sta no wi wła sność Skar bu Pań stwa, a po wiat
otrzy mał ją w za rzą dza nie. Do brze by ło by,
gdy by obiek ty te zna la zły na byw ców, bo wiem
nie wy ko rzy sta ne nisz cze ją i tra cą na war to -
ści. 

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK, 

prze wod ni czą cy Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go

Ko mi sja Edu ka cji Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go od wie dzi ła po wia to we ze spo ły szkół oraz
Po rad nię Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz ną
w Knu ro wie. 

Od by ło się to na ma jo wym po sie dze niu ko mi -
sji, któ re mia ło cha rak ter wy jaz do wy. War to
przy po mnieć, że dwa mie sią ce te mu Ko mi sja
Edu ka cji wi zy to wa ła py sko wic kie szko ły pro wa -
dzo ne przez po wiat oraz tam tej szą Po rad nię Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz ną. 17 ma ja uczy ni ła to
rów nież w od nie sie niu do pla có wek w Knu ro wie.
Rad nym to wa rzy szył Sła wo mir Adam czyk,
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go oraz
Anet ta Krze miń ska, na czel nik Wy dzia łu Edu ka -
cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych. 

Wy jaz do we po sie dze nie roz po czę ło się w Ze -
spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go przy ul. Szpi -
tal nej 25. W tam tej szym bu dyn ku mie ści się za -
rów no część tej szko ły (któ rej dru gi człon zlo ka -
li zo wa ny jest przy ul. 1 Ma ja), jak i Ze spół Szkół
Spe cjal nych. Rad nych po pla ców kach opro wa -
dzi ły Do ro ta Gu mien ny – dy rek tor „Pa de rew -
skie go” oraz Gra ży na Gó ral czyk – dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych. Bu dy nek miesz czą cy te
szko ły jest od kil ku lat re mon to wa ny. Wy ko na no
już ter mo mo der ni za cję ca łe go obiek tu, w ra mach
któ rej wy mie nio ne zo sta ły m.in. okna i ka lo ry fe -

ry, a eta pem koń co wym by ło po ło że nie no wej
ele wa cji. Stop nio wo re mon to wa ne są tak że po -
miesz cze nia obu szkół, roz po czę to rów nież za go -
spo da ro wa nia te re nu wo kół bu dyn ku. 

Na stęp nie rad ni wi zy to wa li po ło żo ny po są -
siedz ku Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2. –
Od pię ciu lat szko ła pięk nie je – mó wi ła opro wa -
dza jąc ko mi sję dy rek tor Gra ży na Dą brow ska. –
Ma my no we, wie lo funk cyj ne bo isko spor to we,
bu dy nek zo stał pod da ny ter mo mo der ni za cji, sze -
reg prac prze pro wa dzo no też we wnątrz obiek tu.
Do re mon tu są jesz cze trzy po miesz cze nia kla so -
we oraz sa la gim na stycz na. 

Po są siedz ku, bo przy ul. Ko smo nau tów, mie -
ści się rów nież Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da -
go gicz na. Jej dy rek tor Jo lan ta Olej nik za po zna -
ła rad nych z za kre sem dzia łal no ści pla ców ki i jej
wa run ka mi lo ka lo wy mi. Po rad ni wciąż przy by -
wa dzie ci wy ma ga ją cych opie ki psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz nej, tak że za czy na jej bra ko wać
miej sca na pro wa dze nie te ra pii. Ra tun kiem by ło -
by do bu do wa nie do dat ko we go pię tra w nie wiel -
kim bu dyn ku, któ ry zaj mu je. Jest to jed nak kosz -
tow ne przed się wzię cie.

Ostat nim punk tem wi zy ty by ła miesz czą ca się
przy ul. 1 Ma ja część Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa -
de rew skie go. Jej bu dy nek kil ka lat temu prze -

szedł ter mo mo der ni za cję i sze reg re mon tów,
a obec nie trwa tu bu do wa ha li spor to wej, któ ra
już w stycz niu 2012 słu żyć bę dzie uczniom „Pa -
de rew skie go”. 

– Z za in te re so wa niem za po zna li śmy się ze
sta nem po wia to wych pla có wek oświa to wych
na te re nie Knu ro wa – mó wi Ma riusz Pod broż -

ny, prze wod ni czą cy Ko mi sji Edu ka cji. – Rad ni
po chy li li się szcze gól nie nad ich po trze ba mi in -
we sty cyj ny mi. Zda niem człon ków ko mi sji obiek -
tem, któ ry obec nie wy ma ga w pierw szej ko lej no -
ści po pra wy ba zy lo ka lo wej, jest Po rad nia Psy -
cho lo gicz no -Pe da gicz na. 

(RG)

19 ma ja od by ła się VIII se sja Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go IV ka den cji. Skła da ła się
z dwóch czę ści – pierw sza prze pro wa dzo na
zo sta ła w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach, a dru ga mia ła cha rak ter wy jaz -
do wy i wzię li w niej udział rów nież rad ni mia -
sta Knu rów i gmi ny Gie rał to wi ce.

W pierw szej czę ści se sji rad ni do ko na li oce -
ny re ali za cji za dań przez służ by po rząd ku pu -
blicz ne go i bez pie czeń stwa oby wa te li na te re nie
po wia tu. Wy słu cha li w tym ce lu kil ku wy stą -
pień: pod insp. Ra fa ła Ko chań czy ka – za stęp cy
ko men dan ta miej skie go po li cji, Be aty Woj ta sik
– pro ku ra to ra re jo no we go Gli wi ce -Za chód, st.
bryg. Ja nu sza Przy byl skie go – ko men dan ta
miej skie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Ja na
Sro ki – za stęp cy ko men dan ta Cen trum Ra tow ni -
cze go Gli wi ce, lek. wet. To ma sza Wy soc kie go
– za stęp cy po wia to we go le ka rza we te ry na rii,
lek. med. Zbi gnie wa Boż ka – pań stwo we go po -
wia to we go in spek to ra sa ni tar ne go, Han ny
Drosd – po wia to we go in spek to ra nad zo ru bu -
dow la ne go oraz Ma rii Szczer kow skiej -Psiuk
i Ar tu ra Woj tasz ka – przed sta wi cie li Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska
w Ka to wi cach. Wy stą pie nia te sta ły się przy -
czyn kiem do dys ku sji, w któ rej rad ni py ta li
o róż ne aspek ty sze ro ko po ję te go bez pie czeń -
stwa na na szym te re nie m.in. o pla ny re or ga ni za -
cji po li cji, pro blem wy wo że nia osa dów
z oczysz czal ni ście ków na po la oraz funk cjo no -
wa nie spół ek wod nych. Ca łość ma te ria łów
przed sta wio nych na tej czę ści se sji za miesz czo -
na jest na stro nie in ter ne to wej po wia tu w za kład -
ce Po wiat Gli wic ki -In for ma tor Ra dy Po wia tu. 

Dru ga część se sji od by ła się w szkół ce le śnej
w Ra cho wi cach, pro wa dzo nej przez Nad le śnic -
two Ru dzi niec. Uczest ni czy li w niej rad ni po -
wia to wi oraz rad ni mia sta Knu rów i gmi ny Gie -
rał to wi ce, a tak że sta ro sta Mi chał Nie szpo rek
i wło da rze tych miej sco wo ści – pre zy dent Adam
Rams i wójt Jo achim Bar giel. Wcze śniej rad ni
z Knu ro wa i Gie rał to wi c mie li moż li wość zo ba -
cze nia cie ka wych miejsc w nad le śnic twach Ru -
dzi niec oraz Kę dzie rzyn -Koź le, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem po ża rzy ska z 1992 r. oraz te re -

nu ob ję te go tor -
na dem w 2008 r. 

W Ra cho wi -
cach sa mo rzą -
dow cy za po zna li
się z za gad nie -
nia mi zwią za ny -
mi z ob cho da mi
Mię dzy na ro do we go Ro ku La sów. Je go ha sło
prze wod nie brzmi „La sy dla lu dzi”, co znaj du je
roz wi nię cie w te ma tach: La sów w Pol sce przy -
by wa, La sy w Pol sce do stęp ne dla każ de go, La -
sy chro nią ży cie, La sy pra co daw cą i part ne rem
w biz ne sie, Drew no su row cem od na wial nym
i eko lo gicz nym.

Rad ni wpro wa dze ni zo sta li w te ma ty kę do ty -
czą cą ro li i zna cze nia la sów w ska li glo bal nej
i lo kal nej. Nad le śnic two Ru dzi niec li czy po -
nad 18 tys. ha i ma trzy ob rę by: To szek, Pław -
nio wi ce i Ra cho wi ce. W je go skład wcho dzi 15
le śnictw oraz go spo dar stwo szkół kar skie i ośro -
dek ho dow li zwie rzy ny. W Ob rę bie To szek znaj -
du ją się dwa re zer wa ty czę ścio we: „Hu bert”
o po wierzch ni po nad 19 ha i „Płuż ni ca” o po -
wierzch ni ok. 3 ha, utwo rzo ne w ce lu ochro ny
frag men tów la su mie sza ne go o ce chach na tu ral -
nych. Na te re nie gmi ny So śni co wi ce utwo rzo ny
zo stał re zer wat „Dą bro wa” o po wierzch ni
ok. 77 ha dla ochro ny bio ce no zy zbli żo nej do na -
tu ral nej. Wy bu do wa no rów nież  ścież ki przy rod -
ni czo -le śne –„Po ża rzy sko” w Le śnic twie Łą cza
na te re nie wiel kie go po ża ru la sów z 1992 ro -
ku, „Ra cho wi ce” w Le śnic twie Ostro pa  we frag -
men cie sta ro drze wiu bu ko we go oraz „Gaj do we”
w miej sco wo ści Cen ta wa na te re nie Ło wi ska
Spe cjal ne go Gaj do we. Po nad to w Le sie Dą bro -
wa moż na po spa ce ro wać po ścież ce edu ka cyj nej
o tej sa mej na zwie i za po znać się z pięk nem li -
ścia stych la sów mie sza nych. Na te re nie Le śnic -
twa Cio cho wi ce utwo rzo no ścież kę Fa za niec,
na któ rej obej rzeć moż na sę dzi we dę by.

Na ko niec dru giej czę ści se sji sa mo rzą dow cy
za pew ni li le śni ków, iż bę dą pro pa go wać tę wie -
dzę wśród miesz kań ców po wia tu i swych gmin. 

TA DE USZ MA MOK 
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

W knu row skich szko łach

Przed bu dyn kiem Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, któ ry kil ka lat te mu prze szedł ter -
mo mo der ni za cję.
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Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
otrzy ma ło wy róż nie nie przy zna ne
przez Fun da cję Roz wo ju De mo kra cji
Lo kal nej oraz Ośro dek Kształ ce nia
Sa mo rzą du Te ry to rial ne go im. Wa le -
ria na Pań ki w Ka to wi cach.

Sta ro stwo wy róż nio no za prze -
szko le nie w 2010 ro ku naj więk szej
licz by pra cow ni ków. Wy róż nie nie
wrę czo ne zo sta ło 20 ma ja pod czas
zgro ma dze nia ogól ne go Ślą skie go
Związ ku Gmin i Po wia tów, któ re od -
by ło się w Mi ko ło wie, a zbie gło się
z ob cho da mi III Dnia Sa mo rzą du Te -
ry to rial ne go w Wo je wódz twie Ślą -
skim. Z tej oka zji ŚZGiP zor ga ni zo wał
kon fe ren cję „Roz wój lo kal ny u pro gu
no wej ka den cji sa mo rzą du te ry to rial -
ne go”. Uczest ni czył w niej Adam
Ma tu sie wicz, mar sza łek wo je wódz -
twa ślą skie go oraz licz ni przed sta wi -
cie le gmin i po wia tów z te re nu wo je -
wódz twa. Wy róż nie nie przy zna ne sta -
ro stwu ode bra ła Mag da le na Bud ny,
se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go.

– W na szym urzę dzie przy wią zu je -
my du żą wa gę do kształ ce nia pra cow -
ni ków – mó wi sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek. – W obec nych cza -

sach do bry urzęd nik mu si na bie żą co
uzu peł niać wie dzę i zdo by wać in for -
ma cje w za kre sie wy ko ny wa nych za -
dań. Sta ro stwo dba o to, czę sto ko rzy -
sta jąc ze szko leń or ga ni zo wa nych

przez Ośro dek Kształ ce nia Sa mo rzą du
Te ry to rial ne go im. Wa le ria na Pań ki
w Ka to wi cach, na gro dzo ne go ty tu łem
Li de ra Edu ka cji Sa mo rzą do wej 2010.
Jest to nasz spraw dzo ny part ner w tym
wzglę dzie. Sta ra my się – w ra mach

swo ich moż li wo ści fi nan so wych oraz
w mia rę po trzeb – kie ro wać jak naj -
wię cej pra cow ni ków na szko le nia te go
ośrod ka.

(RG)

Wal de mar Paw lak, wi ce -
pre mier i mi ni ster go spo dar -
ki w rzą dzie Do nal da Tu ska
wy gło sił 24 ma ja na Po li tech -
ni ce Ślą skiej wy kład pt. „Go -
spo dar ka w cza sach kry zy su
– pol skie do świad cze nia”.

Wy kład zor ga ni zo wa ny zo -
stał w ra mach ob cho dów 60-
le cia Wy dzia łu Gór nic twa
i Geo lo gii PŚl. Pre mier mó wił
o go spo dar ce w do bie kry zy su,
ba zu jąc na pol skich do świad -
cze niach. Przed sta wił tak że
głów ne za ło że nia Stra te gii dla
Pol ski do 2020 ro ku, opar te
na na stę pu ją cych prio ry te tach:
ak tyw ne spo łe czeń stwo, in no -
wa cyj na eko no mia, efek tyw ne
in sty tu cje i lep sze re gu la cje.
W au li Wy dzia łu wy kła du wy -
słu cha li stu den ci i pra cow ni cy na uko -
wi Po li tech ni ki. Wi ce pre mie ro wi pod -
czas krót kiej wi zy ty w Gli wi cach to -
wa rzy szy li wi ce wo je wo da ślą ski Sta -

ni sław Dą bro wa, czło nek Za rzą du
Wo je wódz twa Ślą skie go Alek san dra
Ba na siak oraz wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek. (RG)

Są wszę dzie, gdzie po trzeb na jest
szyb ka i sku tecz na po moc – za rów -
no przy po ża rach, po wo dziach, wi -
chu rach, wy pad kach sa mo cho do -
wych, jak i in nych groź nych zda rze -
niach. Ra tu ją lu dzkie ży cie i mie nie.
Z oka zji Dnia Stra ża ka ode bra li
licz ne po dzię ko wa nia, awan se i od -
zna cze nia.

Pod czas uro czy ste go ape lu w sie -
dzi bie Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Gli wi cach ko men dant miej ski Ja -
nusz Przy byl ski od zna czył stra ża ków
i wrę czył awan se na wyż sze stop nie.
Sam rów nież, na mo cy mi ni ste rial ne -
go roz ka zu, awan so wał do stop nia
star sze go bry ga -
die ra. Me da le
za dłu go let nią
służ bę ode bra li
Ja cek Ko ło -
dziej czyk, Ro -
mu ald Pie -
truch, Ro bert
Ma lec, Grze -
gorz Ka ra -
szew ski i Jan
Ko cur. Za za -
słu gi dla ochro -
ny prze ciw po -
ża ro wej od zna -

cze ni zo sta li Bar ba ra Wój cik, Piotr
Su li ga, Kry stian Urba nek, Jo achim
Rzep ka, An drzej Wow recz ko, Jan
Gło gow ski oraz Ta de usz Go ja wi -
czyń ski. Kry stian Sznap ka otrzy mał
Zło ty Me dal za Za słu gi dla Po żar nic -
twa RP. Ho no ro we Od zna ki Stra ża ka
Po wia tu Gli wic kie go ode bra li Adam
La cho wicz, An drzej Bąk oraz Woj -
ciech Wa si lew ski. 

Stra ża kom za ofiar ną służ bę dzię -
ko wa li licz nie przy by li sa mo rzą dow cy
z na sze go te re nu. Po wiat Gli wic ki re -
pre zen to wa li prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Ta de usz Ma mok oraz wi ce -
sta ro sta Wal de mar Do mbek. (RG)

SMS -em
lub ma ilem

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach wpro wa dzi ło uła twie nie dla
klien tów Wy dzia łu Ko mu ni ka cji
i Trans por tu. Oso by, któ re skła da ją
wnio ski o wy sta wie nie pra wa jaz dy
lub do wo du re je stra cyj ne go, mo gą
być in for mo wa ne o tym, kie dy te do -
ku men ty są go to we, po przez po wia -
do mie nia SMS lub e -ma il.

By sko rzy stać z tej moż li wo ści,
klien ci mu szą je dy nie pod czas skła da -
nia wnio sku o wy da nie pra wa jaz dy
lub do wo du re je stra cyj ne go wy ra zić
na to zgo dę oraz po dać nu mer te le fo nu
ko mór ko we go lub ad res e -ma il,
na któ ry in for ma cja ta ma być wy sła -
na. Usłu ga jest dla nich bez płat na,
kosz ty roz sy ła nia tych in for ma cji po -
kry wa sta ro stwo. Urząd ko rzy sta
przy tym z usłu gi, świad czo nej przez
Pol ską Wy twór nię Pa pie rów War to -
ścio wych, któ ra to in sty tu cja pro wa dzi
ją w ra mach za war tej wcze śniej ze sta -
ro stwem umo wy do sta wy do ku men -
tów ko mu ni ka cyj nych, po bie ra jąc
za to do dat ko wą opła tę. Rocz nie jej
koszt wy nie sie ok. 4 tys. zł. Jest to bar -
dzo wy god na for ma prze ka zy wa nia in -
for ma cji klien tom, a tak że roz wią za nie
do god ne dla pra cow ni ków Wy dzia łu
Ko mu ni ka cji i Trans por tu.

(RG)

17 ma ja w Gie rał to wi cach od by -
ło się ko lej ne spo tka nie G8 Po wia tu
Gli wic kie go ze sta ro stą gli wic kim
Mi cha łem Nie szpor kiem. W skład
gru py wcho dzą wło da rze gmin
i miast z te re nu po wia tu.

Spo tka nie po świę co ne by ło dwóm
głów nym te ma tom: za opa trze niu
miesz kań ców po wia tu w ener gię elek -
trycz ną oraz funk cjo no wa niu po li cji
na na szym te re nie. Pierw szy z nich
przed sta wił Mi ro sław Ja nik, wi ce dy -
rek tor do spraw utrzy ma nia sie ci
w fir mie Vat ten fall. Fir ma ta zmie nia
obec nie wła ści cie la, stąd wzię ły się
py ta nia, czy wpły nie to na do sta wy
prą du oraz pla no wa ne in we sty cje. Jak
za pew nił Mi ro sław Ja nik, sy tu acja
zwią za na z wła sno ścią spół ki nie bę -
dzie mia ła wpły wu na jej dzia łal ność
na te re nie po wia tu. Nie zmie nią się
rów nież wcze śniej sze pla ny in we sty -
cyj ne. Tak jak za pla no wa no, do koń ca
ro ku wy ko na na zo sta nie m.in. no wa
nit ka za si la ją ca dla Żer ni cy w gmi nie
Pil cho wi ce. Sta no wić ona bę dzie za -
bez pie cze nie na wy pa dek awa rii,
do któ rych czę sto do cho dzi na tym te -
re nie.

Spra wy bez pie czeń stwa w po wie -
cie przed sta wił insp. Teo fil Mar cin -
kow ski, ko men dant miej ski po li cji
w Gli wi cach. Ze bra nych in te re so wa ły

głów nie pla ny re or ga ni za cji po li cji
na te re nie po wia tu, któ ra pla no wa na
jest w II pół ro czu 2011 r. Ko men dant
po in for mo wał, że zmia na do ty czy li -
kwi da cji eta tów – kie row ni ków po ste -
run ków, przy czym nie pla nu je się
zmniej sze nia licz by po ste run ków ani
po li cjan tów w te re nie. Po burz li wej
dys ku sji wój to wie i bur mi strzo wie za -
in te re so wa nych gmin nie wnie śli
uwag do za pro po no wa nej przez ko -
men dan ta kon cep cji. 

Pod czas spo tka nia sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek prze ka zał in for -
ma cję o Do żyn kach Po wia to -
wych 2011, któ re zor ga ni zo wa ne zo -
sta ną 28 sierp nia w Wil czy (gm. Pil -
cho wi ce). Na stęp ne G8 Po wia tu Gli -
wic kie go od bę dzie się 7 czerw ca,
a po świę co ne bę dzie spra wom pla nów
ło wiec kich w kon tek ście szkód wy rzą -
dza nych przez zwie rzy nę le śną. 

W spo tka niu w Gie rał to wi cach
udział wzię li: pre zy dent Knu ro wa
Adam Rams, bur mi strzo wie Py sko -
wic, So śni co wic i Tosz ka – Wa cław
Kę ska, Mar cin Stron czek i Grze -
gorz Kup czyk oraz wój to wie Gie rał -
to wic, Pil cho wic, Ru dziń ca i Wie low -
si – Jo achim Bar giel, Jo an na Ko ło -
czek -Wy bie rek, Krzysz tof Ob rzut
i Gin ter Skow ro nek.

(RG)

Na gro dzo ny
za pa sję

17 ma ja pod czas kon cer tu „Gli -
wi cza nie gli wi cza nom”, zor ga ni zo -
wa ne go przez gli wic ką szko łę mu -
zycz ną, roz da no na gro dy ho no ro we
To wa rzy stwa Przy ja ciół Zie mi Gli -
wic kiej. Jed ną z nich otrzy mał py -
sko wi cza nin, Wła dy sław Ma co -
wicz. 

To wa rzy stwo Przy ja ciół Zie mi Gli -
wic kiej od 1977 r. od zna cza oso by,
któ re wy róż nia ją się swą dzia łal no ścią
na rzecz Zie mi Gli wic kiej. W tym ro ku
sta tu et kę Lwa, oprócz Wła dy sła wa
Ma co wi cza, otrzy ma li: Kry sty na Ty -
czyń ska, An to ni Fa li kow ski oraz Ja -
cek Schmidt. 

Wła dy sław Ma co wicz jest z wy -
kształ ce nia hi sto ry kiem, przez 19 lat
był dy rek to rem Li ceum im. Ma rii
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, był
tak że rad nym Ra dy Po wia tu Gli wic -

kie go ka den cji 1998-2002. Jest m.in.
za ło ży cie lem To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Py sko wic oraz ini cja to rem po -
wsta nia Mu zeum Miej skie go w Py -
sko wi cach. Po wiat Gli wic ki uho no -
ro wał go w ub. ro ku Na gro dą „Be ne
Me ri tus”.

Py sko wi cza nin zo stał na gro dzo ny
przez TPZG za pa sję utrwa la nia hi sto -
rii Zie mi Gli wic kiej oraz ini cjo wa nie
i współ or ga ni zo wa nie im prez kul tu ral -
nych i spo łecz nych.

(SoG)

Wal de mar Paw lak 
o go spo dar ce

Po wy kła dzie dzie kan prof. Ma rian Do liń ski
wrę czył Wal de ma ro wi Paw la ko wi Me dal 60-
le cia Wy dzia łu Gór nic twa i Geo lo gii PŚl.

Po dzię ko wa nia dla stra ża ków

Ko men dant miej ski PSP Ja nusz Przy byl ski od bie ra po dzię -
ko wa nia od wi ce sta ro sty Wal de ma ra Do mb ka.
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Wy róż nio ne sta ro stwo

Mag da le na Bud ny (dru ga z le wej) wśród przed sta wi cie li wy róż nio nych sa mo -
rzą dów.
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G8 Po wia tu Gli wic kie go

Wła dy sław Ma co wicz pod czas opro wa dza nia po jed nej z wy staw w Mu zeum
Miej skim w Py sko wi cach.
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☺☺ 3 czerw ca o godz. 13.00 z Par -
ku NOT w Szczy gło wi cach

wy star tu je XX Otwar ty Mię dzy na -
ro do wy Bieg Mło do ści.

☺☺ 4 czerw ca GOK Gie rał to wi ce
i Chór „Sło wik” z Przy szo wic za -

pra sza ją na „Tro jok Ślą ski”. Im pre -
za od bę dzie się na te re nie pa ła cu w Przy -
szo wi cach. Pocz. o godz. 16.30. Pro gram
na stro nie: www.gok.gie ral to wi ce.pl. 

☺☺ 5 czerw ca na Zam ku w Chu do -
wie od bę dzie się im pre za pn.

Lo ki, war ko cze dre dy – po ka zy cie -
ka wych fry zur. Pocz. o godz. 15.00. 

☺☺ 5 czerw ca o godz. 15.00 w MO -
KiS -ie w Py sko wi cach roz pocz nie

się Ju bi le uszo wa Ga la pt. „Car pe
Diem zna czy żyj” z oka zji 10-le cia Te -
atru Car pe Diem. Spek ta kle do dat ko we
od bę dą się 11 i 12 czerw ca o godz. 17.00.

☺☺ 12 czerw ca Za mek w Chu do -
wie za pra sza na im pre zę Ko -

man do si – po ka zy spraw no ści wojsk
de san to wo -po wietrz nych. Po kaz po -
jaz dów mi li tar nych. Po ka zy spa do -
chro no we. Pocz. o godz. 15.00.

☺☺ 12 czerw ca o godz. 16.00
w Gie rał to wi cach na pla cu tar -

go wym od bę dą się Ślą skie Go dy. 

☺☺ W dniach 17-19 czerw ca trwać
bę dzie I „Ślon skie Fe dro wa nie”

na Ka na le Gli wic kim. I Ogól no pol ski
spływ ka ja ko wy. Szcze gó ło we in for ma -
cje na stro nie: www.ru dzi niec.pl. 

☺☺ W dniach 18-19 czerw ca
na Pla cu 700-le cia w Knu ro -

wie od bę dą się Dni Mia sta. Wy stą -
pią m.in. Kom bii i Dan zel. 

☺☺ W dniach 18-19 czerw ca od bę -
dą się XII Py sko wic kie Dni

Ro dzi ny i XXVI Dni Py sko wic – im -
pre za ple ne ro wa, plac przy zbie gu ulic
Woj ska Pol skie go, Szpi tal nej i Dwor -
co wej. www.mo kis.py sko wi ce.org. 

☺☺ W dniach 18-19 czerw ca
na Zam ku w Chu do wie przy go -

to wa no im pre zę pn. Sło wia nie i Wi kin -
go wie – po ka zy walk wo jów z X –
XI wie ku. Re kon struk cja obo zu woj sko -
we go. Po ka zy daw nych rze miosł. Wiel -
ka wal na bi twa. Pocz. w so bo tę –
godz. 14.00, w nie dzie lę – godz. 12.00. 

☺☺ Od 20 czerw ca do 1 lip ca
w Ośrod ku Edu ka cyj no -For -

ma cyj nym Die ce zji Gli wic kiej (Ze -
spół Pa ła co wo -Par ko wy przy ul.
Gli wic kiej 46, Pław nio wi ce) bę dzie
do stęp ny dla zwie dza ją cych
(po wcze śniej szym uprze dze niu)
Wer ni saż Fi la te li stycz ny „Jan Pa -
weł II na znacz kach pocz to wych
świa ta”. 

☺☺ 23 czerw ca Za mek w Chu do -
wie za pra sza na pre zen ta cję

mo to cy kli fir my Har ley Da vid son -
De mo Truck To ur Har ley Da vid son.
Wy sta wa po łą czo na z moż li wo ścią
jazd prób nych. Pocz. o godz. 12.00. 

☺☺ 26 czerw ca na dzie dziń cu Ze spo łu
Pa ła co wo -Par ko we go w Pław nio -

wi cach od bę dzie się re ci tal w wy ko na niu
Ewy Ury gi. Roz po czę cie o godz. 20.00. 

☺☺ 26 czerw ca na Zam ku w Chu do -
wie IX Fe sti wal Bło ta – gry i za -

ba wy w bło cie bo ro wi no wym. Kon cert
ze spo łu reg gae. Pocz. o godz. 15.00.
Z ko lei 3 lip ca im pre za pn. Or ły i so ko -
ły – po ka zy lo tów i ło wów pta ków dra -
pież nych. Pocz. o godz. 15.00. 

☺☺ W dniach 2-3 lip ca od bę dą się Dni
Tosz ka. Wię cej in for ma cji na stro -

nie in ter ne to wej: www.za mek.to szek.pl. 

☺☺ 3 lip ca w kom plek sie pa ła co -
wo -par ko wym w Wie low si od -

bę dzie się Ro dzin ny Pik nik Śre dnio -
wiecz ny. Pocz. o godz. 16.00.

☺☺ 10 lip ca na Zam ku w Chu do -
wie od bę dzie się Kon cert pro -

me na do wy – kon cert or kie stry roz -
ryw ko wej na wol nym po wie trzu
w na stro ju daw nych uzdro wisk i let -
nisk. Pocz. o godz. 15.00.

☺☺ 10 lip ca o godz. 20.00 na dzie -
dziń cu Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko -

we go w Pław nio wi cach od bę dzie się
kon cert „Mu zy ka ser cu bli ska”, w wy -
ko na niu „Se rvi Do mi ni Can to res” –
Śpie wa ją cy Słu dzy Pa na (Ze spół Księ ży
So li stów). 

☺☺ 12 lip ca w kom plek sie pa ła co -
wo -par ko wym w Wie low si od -

bę dzie się let ni pik nik pt. „W cyr ku”.
Pocz. o godz. 17.00.

(Opr. SoG)

W so bo tę 11 czerw ca w Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej od bę dzie się
Ro dzin ny Pik nik In te gra cyj ny. Ty -
dzień wcze śniej, w nie dzie lę 5
czerw ca ba wić się bę dzie moż na
na Fe sty nie In te gra cyj nym „Spo -
tka nie ra do ści” w par ku wo kół
DPS -u „Osto ja” w So śni co wi cach.

Pik nik w „Za mecz ku” or ga ni zo wa -
ny jest w ra mach czwar tej edy cji Me -
tro po li tal ne go Świę ta Ro dzi ny. Po prze -
dzi go po lo wa msza św. w in ten cji ro -
dzin o godz. 15.00, a od godz. 16.00
prze wi dzia no licz ne atrak cje, m.in. wy -
stęp ze spo łu „Dwa Kam ra ty”, po pi sy
wo kal no -ta necz no -mu zycz ne miesz -
kań ców do mu oraz za pro szo nych go ści
z za przy jaź nio nych DPS -ów, a tak że
wspól na za ba wa, do któ rej za chę cać
bę dzie Ma riusz Ho łój z Knu ro wa.

Nie za brak nie tak że sto isk ga stro -
no micz nych oraz sym pa tycz nej, swoj -
skiej, ro dzin nej at mos fe ry, o któ rą za -
dba ją or ga ni za to rzy, czy li „Za me -
czek”, Sto wa rzy sze nie Mo ja Gmi na
Nasz Po wiat oraz Po wiat Gli wic ki.

– Bę dzie to do sko na ła oka zja do in -
te gra cji z na szy mi miesz kań ca mi. Dla
nich to ogrom ne prze ży cie i wspa nia ła
oka zja do roz mów i wspól nej za ba wy.
Bar dzo się cie szą, kie dy mo gą u sie bie

przy jąć go ści, za śpie wać dla nich
i otrzy mać w za mian tro chę życz li wo -
ści i za in te re so wa nia. Bar dzo li czy my
na udział nie tyl ko miesz kań ców Kuź -
ni Nie bo row skiej, ale tak że ca łe go po -
wia tu – za chę ca ją Ewa Za mo ra, dy -
rek tor DPS „Za me czek” oraz Ma rian
Sa dec ki, wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia
Mo ja Gmi na Nasz Po wiat, po my sło -
daw ca im pre zy.

Or ga ni za to rzy ser decz nie za pra -
sza ją do udzia łu w im pre zie, któ rą Po -
wiat Gli wic ki włą cza się w or ga ni za -
cję te go rocz ne go Me tro po li tal ne go
Świę ta Ro dzi ny. Ho no ro wy pa tro nat
nad Ro dzin nym Pik ni kiem In te gra cyj -
nym ob jął sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek. 

Z ko lei w pro gra mie Fe sty nu In te -
gra cyj ne go „Spo tka nie ra do ści”, któ ry
roz pocz nie się o godz. 15.00 w nie -
dzie lę 5 czerw ca na te re nie „Ostoi”
znaj dą się m. in.: wy stęp ze spo łu ar ty -
stycz ne go z te go DPS -u, lo te ria fan to -
wa i au kcja prac miesz ka nek, kon kur -
sy i za ba wy, su mo i bun gee -run. Opra -
wę mu zycz ną za pew ni ze spół „Im puls
Band”, a gwiaz da mi  im pre zy bę dą
ka ba ret „Ba ba z Chło pym”, i ze spół
„Ra bar bar”. Oko ło godz. 19.00 roz -
pocz nie się wspól na za ba wa ta necz na.

(MFR, RG)

Wy gra ła z na mi
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de -

sła ne na ma jo 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 Kor ne lia 

Szoł ty sek -Ha dik z Knu ro wa. Pa nią
Kor ne lię pro si my o kon takt te le fo -
nicz ny – nr tel. 032 332 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 lip co wo -
-sierp nio wym wy da niu WPG. (RG)

W na szych DPS -ach: 
in te gra cyj na za ba wa

Dokończenie ze str. 1
BA WIĆ NAS BĘ DĄ 

NA STĘ PU JĄ CE ZE SPO ŁY:
� Ka pe la LAT SCHAN KA z Łą czy. Po wsta ła
z ini cja ty wy Mar ci na i Ma te usza Trol lów. Za -
de biu to wa ła w czerw cu ub. ro ku w swej ro dzin -
nej miej sco wo ści, pod le ga pod Sto wa rzy sze nie
Kul tu ral ne „Lat scha” w Łą czy.
� Ze spół Re gio nal ny WRA ZI DLO KI im. Cze -
sła wa Ja si cy z Knu ro wa. Za ło żo ny zo stał w 1995
r. z ini cja ty wy Ste fa nii Grze go rzy cy w Szko le
Pod sta wo wej nr 7 w Knu ro wie. Pa ni Ste fa nia
sku pi ła w nim dzie ci, któ re chęt nie uczy ły się
gwa ry i śpie wa ły ślą skie pio sen ki. Szyb ko po ja -
wi ły się pierw sze suk ce sy. Te raz w ze spo le, któ ry
dzia ła w Cen trum Kul tu ry w Knu ro wie, wy stę pu -
ją ucznio wie z te go mia sta, Pil cho wic, Wil czy
oraz Czer wion ki. Opie ku nem ze spo łu jest obec -
nie Agniesz ka Ser wat ka -Lip ka, a nad chó rem
i emi sją gło su czu wa Elż bie ta Płon ka.
� Gru py hip -ho po we CTC CREW i DAN ZA
NA GRA z Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu
w Py sko wi cach – mło dzie żo we ze spo ły ta necz ne,

bio rą ce udział w fe sti wa lach i prze glą dach w ca łej
Pol sce. Ich in struk to rem i cho re ogra fem jest Ra fał
Szo stok, uczest nik 4 edy cji YOU CAN DAN CE. 
� Ka pe la BIE SIA DA – ze spół wy ko nu ją cy mu -
zy kę gó ra li pol skich i sło wac kich oraz zna ne pie -
śni bie siad ne. Od lat ba wi pu blicz ność w ca łym
kra ju pod czas kon cer tów, bie siad i fe sty nów. 
� Ze spół Mu zycz ny Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej w Gli wi cach. Two rzą go in stru men ta li ści. Po -
wstał w 2009 r. z ini cja ty wy na uczy cie la pro wa dzą -
ce go kla sę akor de onu, Pio tra Cho ło ło wi cza, ma
na swym kon cie wie le uda nych kon cer tów. Re per -
tu ar ze spo łu jest róż no rod ny sty li stycz nie i za wie ra
kom po zy cje A. Piaz zol li, Y. Tier se na, P. Itur ral de
oraz aran ża cje bał kań skich utwo rów fol ko wych.
� Ze spół CHRZĄSZ CZE – gru pa mu zycz na za -
ło żo na przez Krzysz to fa Ko nop kę, Zbi gnie wa
Bia ła tę i Ry szar da Wiel biń skie go pod na zwą Tik
Tak. Jed nak po kon cer cie, na któ ry przy szły głów -
nie dzie ci (sko ja rze nie z po pu lar nym pro gra mem
te le wi zyj nym dla dzie ci), po sta no wi li zmie nić na -
zwę na Chrząsz cze – tłu ma cze nie fo ne tycz nej na -
zwy The Be atles. Nie co póź niej do ze spo łu do łą -

czy li Ro man Karcz ma rek i To -
masz Sal ków. W ta kim skła dzie ze -
spół gra od 1997 r. Wy ko nu je głów -
nie mu zy kę z lat 60. (Be atle si, Czer -

wo ne Gi ta ry), ale tak że nie co now sze utwo ry. Ze -
spół wy dał trzy pły ty, za grał ok. ty siąc kon cer tów
w kra ju i za gra ni cą.

Gwiaz dą im pre zy bę dzie ze spół VOX – mę ski
ter cet wo kal ny, po wsta ły pod ko niec lat 70. Po cząt -
ko wo ist niał ja ko kwar tet, w któ re go skład wcho dzi -
li An drzej Ko zioł, Wi told Paszt, Je rzy Sło ta i Ry -
szard Ryn kow ski, a od lat 90. two rzą go Wi told
Paszt, Je rzy Sło ta oraz Da riusz To ka rzew ski. 

Gru pa de biu to wa ła pod czas Mię dzy na ro do wej
Wio sny Es tra do wej w Po zna niu, a du żą po pu lar ność
przy nio sły jej wy stę py na Kra jo wym Fe sti wa lu Pio -
sen ki Pol skiej w Opo lu oraz na Fe sti wa lu In ter wi zji

w So po cie. VOX wy stę po wał i zdo by wał na gro dy
na licz nych fe sti wa lach w Po lsce i za gra ni cą. Śpie wa
bal la dy, stan dar dy jaz zo we, pie śni ty pu go spel, a tak -
że utwo ry z ga tun ku pop i fun ky. Jego sztan da ro wym
prze bo jem jest „Ba na no wy song”, któ ry zy skał po pu -
lar ność nie tyl ko w kra ju, ale na wet w ku bań skiej Ha -
wa nie. Ze spół wy dał 9 płyt. Ma na swym kon cie licz -
ne prze bo je, ta kie jak „W oczach masz nie ba dwa”,
„A gdy by tak”, „Za bio rę cię Mag da le no”, „Szczę śli -
wej dro gi już czas”, „A ty ko chaj mnie”, któ re przez
wie le lat kró lo wa ły na pol skich li stach prze bo jów.

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ
AN NA WO CŁA WEK

SOBOTA, 25 czerwca, plaża w Niewieszu nad J. Pławniowickim
13.00-13.30 – wy stęp Ka pe li „Lat schan ka” 
13.30-14.00 – kon kur sy wod ne (pro wa dzą ra tow ni cy z WOPR Gli wi ce)
14.00-14.15 – po wi ta nie go ści przez Da riu sza Nie bud ka; wy stęp Ka pe li „Lat schan ka” 
14.15-14.45 – wy stęp Ze spo łu Re gio nal ne go „Wra zi dlo ki” 
14.45-15.15 – kon kur sy wod ne (pro wa dzą ra tow ni cy z WOPR Gli wi ce)
15.15-15.45 – wy stęp grup hip -ho po wych CTC CREW i DAN ZA NA GRA
15.45-16.15 – kon kur sy wod ne (pro wa dzą ra tow ni cy z WOPR Gli wi ce) 
16.15-17.15 – wy stęp Ka pe li Bie sia da
17.15-17.25 – sło wo o po wie cie, pa tro nach i or ga ni za to rze im pre zy
17.25-17.30 – ofi cjal ne otwar cie im pre zy przez Mi cha ła Nie szpor ka, sta ro stę gli wic kie go
17.30-19.00 – kon cert gwiaz dy po po łu dnia, Ze spo łu VOX
19.00-20.00 – kon cert Ze spo łu Mu zycz ne go Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej w Gli wi cach
20.00-20.15 – ogło sze nie wy ni ków kon kur su fil mo wo -fo to gra ficz ne go pt. „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” i wrę cze nie na gród
20.15-22.00 – wy stęp gwiaz dy wie czo ru, Ze spo łu CHRZĄSZ CZE
W godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 i 17.00 – bez płat ne zwie dza nie Ze spo łu Pa ła co wo -Par -
ko we go w Pław nio wi cach (au to bus do wo zi zwie dza ją cych na li nii pla ża Nie wie sze – pa łac w Pław -
nio wi cach).

ZA PRA SZA MY NA PIK NIK!

Niedawno bawiliśmy się na Breweriach Toszeckich (na zdjęciu) i Legendach
Pyskowickich, a przed nami moc innych imprez.

☺☺

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA



www.powiatgliwicki.pl ssttrroonnaa 55Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII NNRR  66  ((5511))  CCZZEERRWWIIEECC  22001111

W dniach 19 – 22 ma ja de le ga cja
Po wia tu Gli wic kie go prze by wa ła
w Puc ku na za pro sze nie sta ro sty
puc kie go. 

Naj waż niej szym punk tem pro gra mu
wi zy ty był udział w Mię dzy na ro do wej
Kon fe ren cji Re gio na li stów pt. „Za do -

mo wić się w mo wie”, w któ rej wzię li
udział m.in. na uczy cie le szkół po wia tu
puc kie go oraz za pro sze ni go ście. Re fe rat
pt. „Po go do my po na szy mu – dzia ła nia
po wia tu gli wic kie go na rzecz edu ka cji
re gio nal nej” przy go to wa ny i za pre zen -
to wa ny przez Jo an nę Pik tas i Mag da -
le nę 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 zo stał bar dzo cie pło przy ję -
ty i na gro dzo ny grom ki mi bra wa mi.
Oprócz wy mie nio nych pre le gen tek pod -
czas kon fe ren cji moż na by ło wy słu chać
wy stą pień m.in. Łu ka sza Grzę dzic kie -
go –pre ze sa Zrze sze nia Ka szub sko -Po -

m o r  s k i e  g o ,
któ ry opo wia -
dał o idei na -
ucza nia ję zy ka
ka szub skie go
i kształ to wa nia
ka  szub skie j
toż  sa  mo ści ,
Ka ro la Rho -
de – ję zy ko -
znaw cy mó -
wią ce go wy -
łącz nie po ka -
szub sku (!),

któ ry jest człon kiem Ra dy Ję zy ka Ka -
szub skie go i przez krót ki czas na uczał
te go ję zy ka po tom ków Ka szu bów w Ka -
na dzie, a tak że Ar tu ra Ja błoń skie go –
by łe go sta ro sty puc kie go, a obec nie pre -
ze sa spół ki Me dia Ka sze be, w skład któ -
rej wcho dzi Ra dio Ka sze be oraz Te le wi -
zja CSB TV (już nie ba wem bę dzie ją

moż na oglą dać w In ter ne cie). Bar dzo
cie ka we by ło rów nież wy stą pie nie Jo -
na sa Gru sza sa oraz Da nu ty Ka zlau -
skie ne z Li twy, a kon kret nie ze żmudz -
kie go Sko udas, part ner skie go re gio nu
po wia tu puc kie go, któ rzy opo wie dzie li
o dzia ła niach na rzecz toż sa mo ści
żmudz kiej. 

De le ga cja po wia tu gli wic kie go zwie -
dzi ła tak że Po wia to we Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie oraz no wo cze sne i do sko na le
wy po sa żo ne Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio -
wej w Puc ku, pro wa dzo ne przez Puc kie
Sto wa rzy sze nie Wspie ra ją ce Oso by
Nie peł no spraw ne Umy sło wo „Ra zem”,
roz ma wia jąc o moż li wo ściach współ -
pra cy w ra mach po mo cy spo łecz nej. 

Wi zy tę w part ner skim Po wie cie
Puc kim zło ży ła de le ga cja w skła dzie:
Wal de mar Do mbek – wi ce sta ro sta gli -
wic ki, Ma ria Owcza rzak -Siej ko –
skarb nik Po wia tu Gli wic kie go, Bar ba -
ra Ter lec ka -Ku bi cius – dy rek tor Po -
wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie,
Ewa Za mo ra – dy rek tor Do mu Po mo -
cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni
Nie bo row skiej oraz pra cow ni ce Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach. (MFR)

W stro nę słoń ca
Po wiat Gli wic ki z po wo dze niem uczest ni czył w XI Mię -

dzy na ro do wych Tar gach Tu ry sty ki „W stro nę słoń ca”,
któ re od by wa ły się w Opo lu w dniach 12-14 ma ja.

Po wiat pre zen to wał się na tar gach 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. 

Już po raz dru gi w tym ro ku, dzię ki unij ne mu do fi nan so -
wa niu, po wiat gli wic ki pro mo wał się na mię dzy na ro do -
wych tar gach tu ry sty ki. Przy po mnij my, że w mar cu wy sta -
wiał się na ka to wic kim GLOB -ie, a w ma ju, sło necz nie
i wio sen nie na ryn ku w Opo lu w sa mym ser cu mia sta.
Na sto isku po wia tu moż na by ło uzy skać in for ma cje na te -
mat je go atrak cji tu ry stycz nych, moż li wo ści wy po czyn ku,
ba zy ho te lo wo -ga stro no micz nej, le śnych ście żek, re zer wa -
tów przy ro dy, ma mu ta wiel kie go i no so roż ca wło cha te go,
ka len da rium im prez i wy da rzeń czy tras ro we ro wych.

– Po ka za li śmy na sze ma te ria ły wy daw ni cze, ga dże ty pro -
mo cyj ne, in for ma to ry, ulot ki, bro szu ry i ma py po wia tu gli wic -
kie go, jak rów nież kar ty tu ry stycz ne, czę sto wa li śmy pro mo -
cyj ną „krów ką z po wia tu gli wic kie go”, ale przede wszyst kim
od po wie dzie li śmy na set ki roz ma itych py tań do ty czą cych na -
sze go po wia tu. Mie li śmy ze so bą rów nież ma te ria ły prze ka za -
ne przez urzę dy gmin, m.in. z Py sko wic, Gie rał to wic, Ru dziń -
ca i So śni co wic. Tar gi oka za ły się bar dzo uda ne, na wią za li -
śmy wie le no wych kon tak tów nie tyl ko z bran ży tu ry stycz nej,
co z pew no ścią oży wi tu ry stycz ną ofer tę po wia tu gli wic kie go
– 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. (MFR)

5 ma ja Po wia to wa Bi blio te ka Pu -
blicz na w Gli wi cach ob cho dzi ła 5-
le cie. Z tej oka zji w sa li se syj nej Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
od by ło się se mi na rium pt. „Po wia -
to wa Bi blio te ka Pu blicz na i Bi blio -
te ki Pu blicz ne Po wia tu Gli wic kie -
go 2006-2011”. 

Uro czy stość by ła oka zją do po zna -
nia dzie jów bi blio tek po wia to wych,
któ re po krót ce przed sta wi ła dr Bar ba -
ra Bu dzyń ska z Bi blio te ki Na ro do -
wej w War sza wie, z ko lei Ma ria Gu -
tow ska z Bi blio te ki Ślą skiej w Ka to -
wi cach opo wie dzia ła o sy tu acji i dzia -
ła niach bi blio tek szcze bla po wia to we -
go na te re nie na sze go wo je wódz twa.

Na stęp nie głos za bra ła Kry sty na Wo -
łoch, dy rek tor PBP w Gli wi cach, któ -
ra omó wi ła hi sto rię i osią gnię cia po -
wia to wej bi blio te ki.

– 5 lat na szej dzia łal no ści to okres
wy tę żo nej pra cy na rzecz po pu la ry za -
cji książ ki i czy tel nic twa, pro mo cji bi -
blio te kar stwa w po wie cie i in te gra cji
śro do wi ska bi blio te ka rzy pu blicz nych
i szkol nych. Na szym naj now szym
osią gnię ciem jest uru cho mie nie na na -
szej stro nie WWW in ter ne to we go ka -
ta lo gu, dzię ki któ re mu bi blio te ka bę -
dzie mo gła po sze rzyć krąg swo ich
czy tel ni ków. Choć nasz księ go zbiór
jest jesz cze bar dzo skrom ny, oso by za -
in te re so wa ne pu bli ka cja mi z za kre su
bi blio te kar stwa, bi blio te ko znaw stwa,

in for ma cji na uko wej, a tak że li te ra tu rą
re gio nal ną bę dą mo gły zna leźć w na -
szej bi blio te ce nie jed ną cie ka wą po zy -
cję. Gro ma dzi my rów nież pra sę re gio -
nal ną, lo kal ną i bi blio te kar skie cza so -
pi sma fa cho we. 

Na uro czy sto ści obec ni by li m.in.
wło da rze po wia tu i gmin, sa mo rzą -
dow cy oraz przed sta wi cie le licz nych
bi blio tek, którzy prze ka za li Kry sty nie
Wo łoch wie le cie płych słów i gra tu la -
cji. Przy by li go ście wy słu cha li tak że
pio se nek Agniesz ki Osiec kiej w wy -
ko na niu ze spo łu wo kal ne go „Mu sic
Joy” pod kie run kiem Agniesz ki Wi -
tow skiej z Cen trum Kul tu ry w Knu ro -
wie oraz zo ba czy li pre zen ta cje mul ti -

me dial ne przy go to wa ne przez bi blio -
te ki sa mo rzą do we. Na za koń cze nie
Gra ży na Dit trich, in struk tor PBP
w Gli wi cach, opo wie dzia ła o bi blio te -
kach pu blicz nych po wia tu gli wic kie go
w la tach 2006-2010. 

Uro czy stość ta zbie gła się z ob cho -
dzo nym w ma ju „Ty go dniem Bi blio -
tek”. 

Mi ło nam tak że do nieść, że Gra ży -
na Dit trich pod czas Wo je wódz kie go
Dnia Bi blio te ka rza i Bi blio tek, któ ry
od był się 26 ma ja w Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej w Mi ko ło wie, otrzy -
ma ła od zna kę ho no ro wą Za słu żo ny
dla Kul tu ry Pol skiej, przy zna ną przez
mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go. (SoG)

25 maj był ostat nim dniem kwa -
li fi ka cji woj sko wej na te re nie po -
wia tu gli wic kie go. Te go dnia za koń -
czy ła pra cę Po wia to wa Ko mi sja Le -
kar ska dla Po wia tu Gli wic kie go,
któ ra pra co wa ła od 18 kwiet nia.

Kwa li fi ka cja woj sko wa za stą pi ła
nie gdy siej szy po bór. Pod le ga ją cy jej
męż czyź ni i ko bie ty ko lej nych rocz ni -
ków ma ją okre śla ne ka te go rie zdro -
wia, de cy du ją ce o przy dat no ści dla
po trzeb obron nych pań stwa. W tym
ro ku przed Po wia to wą Ko mi sją Le -
kar ską sta wi ło się 701 mło dych męż -
czyzn i 3 ko bie ty, czy li 96 proc.
wszyst kich pod le ga ją cych tej kwa li fi -
ka cji osób. Na wy róż nie nie za słu gu ją
gmi ny Pil cho wi ce i Wie lo wieś, gdzie
wskaź nik ten wy no sił 100 proc. Stan
zdro wia te go rocz ni ka oka zał się bar -

dzo do bry – 97 proc. pod da nych kwa -
li fi ka cji otrzy ma ło ka te go rię zdro wia
„A”. Wie lu we zwa nych przy je cha ło

z za gra ni cy, gdzie pra cu ją. Za uwa żal -
ne jest tak że to, iż bar dzo wie lu
młodychlu dzi wciąż się kształ ci, pod -
no sząc swe wy kształ ce nie i kwa li fi ka -
cje. (RG)

W ostat nim dniu za spraw ne prze pro wa dze nie kwa li fi ka cji ko mi sji po dzię ko wa -
li sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek (trze ci z pra wej) oraz szef WKU w Gli -
wi cach ppłk Ro man No wo grodz ki (pierw szy z le wej).

Kwa li fi ka cja za koń czo na
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5 lat z Bi blio te ką

Kry sty na Wo łoch w oto cze niu bi blio te ka rek: od le wej Gra ży na Dit trich, Wie -
sła wa Szlach ta – dy rek tor ka MBP w Sie mia no wi cach i Ma ria Gu tow ska – za -
stęp ca dy rek to ra ds. bi blio tek sa mo rzą do wych w Bi blio te ce Ślą skiej.

Fo
 to

: A
R

C

Po ślą sku na Ka szu bach

Ka szu bi za pro si li Ślą za ków rów nież na rejs ich tra dy cyj ną łód -
ką „po me ran ką” po Za to ce Puc kiej.

Stoisko powiatu cieszyło się na targach dużym zaintere-
sowaniem. 
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Dokończenie ze str. 1
Co ro ku w ple bi scy cie wy ła nia -

nych jest 10 fi na li stek z Gli wic i po -
wia tu gli wic kie go. Tym ra zem w tym
gro nie zna la zły się trzy pa nie re pre -
zen tu ją ce po wiat: Bo gna Fel czyń ska
– kon ser wa tor za byt ków, wo lon ta riu -
szka po ma ga ją ca w or ga ni za cji wy -
staw, zwią za na za wo do wo z lu dwi -
sar nią w Ta ci szo wie, gdzie pro wa dzi
też lek cje z hi sto rii od lew nic twa
dzwo nów; Ka ta rzy na Wy ci ślok –
sze fo wa py sko wic kiej fir my Ga ster,
cha ry ta tyw nie wspie ra ją ca or ga ni za -
cje spo łecz ne, a tak że wła śnie Jo an -
na Lu dwig. So śni co wic ka Ha nia
otrzy ma ła w tym ro ku ty tuł Wi ce -
-Dia ny i na gro dzo na zo sta ła per łą,
ufun do wa ną przez ubie gło rocz ną

Dia nę, Ewę Bob kow ską, pre ze sa fir -
my NO VA z Gli wic. Ka pi tu ła ple bi -
scy tu uho no ro wa ła w ten spo sób jej
przed się bior czość i spo łecz ną wraż li -
wość. Jo an na Lu dwig zna na jest bo -
wiem ze spon so ro wa nia licz nych sto -
wa rzy szeń dzia ła ją cych m.in.
na rzecz osób nie peł no spraw nych
oraz im prez lo kal nych. 

Uro czy sta ga la te go rocz ne go ple bi -
scy tu Dia na od by ła się w Wil li Ca ro
w Gli wi cach 19 ma ja. Sznur pe reł,
ufun do wa ny przez Mał go rza tę
Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go wraz z ty tu łem Dia ny ode -
bra ła Jo an na Sar re, za ło ży ciel ka
i pre ze ska Cen trum Ini cja tyw Spo -
łecz nych w Gli wi cach.

(RG)

Ha nia wśród Dian
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– Jak to się sta ło, że de kre tem bi -
sku pa Ja na Wie czor ka zo stał ksiądz
mia no wa ny die ce zjal nym dusz pa ste -
rzem prze wod ni ków PTTK? Czy
na tej de cy zji za wa żył fakt, że po -
cho dzi ksiądz z ser ca Be ski dów, uro -
dził się w Biel sku -Bia łej i gó ry, wy -
pra wy oraz za cię cie tu ry stycz ne ma
we krwi?

– Ku li sy tej de cy zji są mi zna ne tyl -
ko czę ścio wo. Na pew no jed nak mo je
po cho dze nie i pa sja mo gły mieć na to
wpływ, choć nie są to wy mo gi nie -
zbęd ne do pod ję cia ja kie goś ro dza ju
dusz pa ster stwa. Nie trze ba być prze -
cież z Ma zur, by pły wać na ża glach
i po dob nie nie trze ba być z gór, by się
ni mi pa sjo no wać. Ale to bar dzo uła -
twia spra wę. Mo je po cho dze nie
na pew no mia ło wpływ na mo ją pa sję.

W koń cu w gó rach się wy cho wa łem
i od dzie ciń stwa mia łem oka zję z bli -
ska je po zna wać (tak że kul tu rę i zwy -
cza je) – za rów no z ro dzi ca mi, jak
i z księż mi z mo jej ro dzin nej pa ra fii
Trój cy Prze naj święt szej w Biel sku -
-Bia łej. To oni z na mi, mi ni stran ta mi
lu bi li cho dzić po gó rach, a przy oka zji
za szcze pia li w nas ta ki spo sób wy po -
czyn ku i spę dza nia wol ne go cza su. Po -
tem do szły już wy pa dy w gro nie ró -

wie śni czym. Wte dy jed nak – mi mo
roz wi ja ją cej się pa sji – nie zde cy do wa -
łem się na spe cja li stycz ne szko le nie.
Do te go po trzeb ne by ło wy kształ ce nie
śred nie, a ja tuż po ma tu rze zna la złem
się w se mi na rium. Do pie ro już
po świę ce niach, kie dy sam za czą łem –
wzo rem wi ka rych z mo jej pa ra fii –
uka zy wać in nym war tość ak tyw ne go
wy po czyn ku, do sze dłem do wnio sku,
że ta kie upraw nie nia prze wod nic kie
bar dzo by mi się przy da ły w pra cy
dusz pa ster skiej i szkol nej, a przy oka -
zji mógł bym na dal roz wi jać swo je za -
mi ło wa nie do gór. I tak w koń cu tra fi -
łem na szko le nie or ga ni zo wa ne przez
Ko ło Prze wod ni ków w By to miu, któ re
uwień czy łem pań stwo wym eg za mi -
nem w 2008 ro ku. Kie dy trwa ły szko -
le nia, po zna łem grono prze wod nic kie

i zo ba czy łem, że są to lu dzie, któ rzy
bar dzo ce nią so bie obec ność i po słu gę
ka pła na w swo im śro do wi sku. I tak to
się za czę ło. Po tem, aby to usank cjo no -
wać, Sa mo rząd Prze wod ni ków Wo je -
wódz twa Ślą skie go wy stą pił z pro po -
zy cją do bi sku pa Ja na Wie czor ka, a On
to za ak cep to wał i wy dał sto sow ny de -
kret.

– Na czym po le ga ją obo wiąz ki
die ce zjal ne go dusz pa ste rza prze -

wod ni ków PTTK?
– Do nie daw na ta ką

funk cję peł nił w ca łym
re gio nie ks. dr Je rzy
Paw lik, wiel ki spo łecz -
nik i tak że prze wod nik,
któ ry te mu śro do wi sku
od dał wie le ser ca i sił.
Po Je go śmier ci w ro -
ku 2009 za bra kło ta kie -
go for mal ne go ka pe la -
na, choć księ ży prze -
wod ni ków jest nas
w re gio nie kil ku. A że
sa mo śro do wi sko prze -
wod nic kie jest bar dzo
roz wi nię te (w sa mej
na szej die ce zji jest kil -
ka kół), więc padł po mysł, by każ da
die ce zja wo je wódz twa ślą skie go

(a jest ich pięć) mia -
ła ta kie go die ce zjal -
ne go dusz pa ste rza
śro do wisk zwią za -
nych z gó ra mi. Na -
szym ko or dy na to -
rem jest ks. Piotr
We ncel, dusz pa sterz
z Ar chi die ce zji Ka -
to wic kiej.

Obo wiąz ki te są
moż na po wie dzieć
se zo no we. To obec -
ność i po słu ga
na róż ne go ro dza ju
ak cjach prze wod -
nic kich, np. piel -
grzym kach: na Groń
Ja na Paw ła II w Be -
ski dzie Ma łym,
O g ó l  n o  p o l  s k i e j

Piel grzym ce Prze wod ni ków na Ja sną
Gó rę czy też Piel grzym ce Prze wod ni -
ków do Pie kar Ślą skich. To tak że re ko -
lek cje dla śro do wisk gór skich, któ re
co rocz nie od by wać się bę dą w Szczyr -
ku oraz po słu ga w po szcze gól nych ko -
łach na te re nie die ce zji. Każ de z nich
ma swo je uro czy sto ści, rocz ni ce, „bla -
cho wa nie” no wych prze wod ni ków, wi -
gi lie itp. i to są tak że oka zje do wspól -
nej mo dli twy, mszy świę tej, po dzię ko -

wa nia Pa nu Bo gu za Je go opie kę oraz
proś by o dal sze Je go bło go sła wień -
stwo. Prze wod ni cy to śro do wi sko, któ -
re sa mo bar dzo chęt nie wy su wa i po -
dej mu je róż ne ini cja ty wy, ale po trze -
bu ją też do te go obec no ści ka pła na. Ja
też je stem jed nym z nich. I to jest wła -
śnie mo je no we -sta re za da nie. Nie któ -
re z tych za dań po dej mo wa łem już
wcze śniej, w nie któ re do pie ro wcho -
dzę i się te go uczę.

– Pa ra fia pw. Na wró ce nia św.
Paw ła w Py sko wi cach, w któ rej jest
ksiądz wi ka rym, ma szczę ście
do nie tu zin ko wych ka pła nów. Nie -
gdyś po słu gę spra wo wał tu ksiądz,
któ ry ska kał ze spa do chro nem, in ny
pro wa dzi dziś du ży obiekt klasz tor -
no -pa ła co wo -par ko wy... Rów nież
ksiądz jest czło wie kiem wie lu pa sji –
m.in. spor tow cem, mu zy kiem, spra -

wu je opie kę nad pa ra fial ną gru pą
mi ni stran tów itd. Skąd ksiądz bie rze
na to wszyst ko czas i jak uda je się
po go dzić te licz ne obo wiąz ki?

– Obo wiąz ków jest rze czy wi ście
wie le. Ale ja bar dzo nie lu bię się nu -
dzić. W na szym de ka na cie py sko wic -
kim peł nię funk cje dusz pa ste rza mło -
dzie ży oraz Li tur gicz nej Służ by Oł ta -
rza. Po słu gu ję w Ru chu Świa tło -Ży cie,
to wa rzy szę Od no wie w Du chu Świę -
tym. Ka te chi zu ję w Szko le Pod sta wo -
wej nr 4 (gdzie tak że pro wa dzę Ko ło

Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze), ale
przede wszyst kim je stem wi ka riu szem
pa ra fial nym. Kie dy czło wiek to, co ro -
bi łą czy z pa sją, to ta ka pra ca sta je się
źró dłem ra do ści i jest bar dziej owoc -
na. I tak jest chy ba ze mną. Du żą po -
mo cą jest też wiel ka otwar tość księ dza
pro bosz cza – Le onar da Stro ki, któ ry
mi ta kie za an ga żo wa nie umoż li wia
oraz dy rek cji mo jej szko ły. Bez ich
zgo dy i ak cep ta cji nie by ło by to
wszyst ko moż li we. 

– Na roz mo wę z księ dzem pró bo -
wa łam się umó wić pra wie przez mie -
siąc. Cią gle był ksiądz za ję ty, za wsze
w dro dze… Z mi ni stran ta mi w gó -
rach, z piel grzy ma mi na Ja snej Gó -
rze, z gi ta rą al bo z pił ką do no gi. Al -
bo ksiądz przy go to wy wał dzie ci
do I ko mu nii, al bo mło dzież do bierz -
mo wa nia, al bo do kądś je chał, al bo
skądś wra cał… Nie do pa da księ dza
zwy kłe ludz kie zmę cze nie?

– Kie dy przy cho dzi zmę cze nie, lu -
bię... wy po czy wać w gó rach. Zde cy -
do wa nie bar dziej mę czą mnie te le wi -
zja, kom pu ter i In ter net, któ re współ -
cze śnie sta ją się praw dzi wy mi zło dzie -
ja mi cza su. Nie je stem ich prze ciw ni -
kiem, ale gdy się je roz sąd nie ogra ni -
czy, to te go cza su nie jest aż tak ma ło.
A si ły i za pał da je sam Pan Bóg.

Roz ma wia ła: 
MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Ama tor ska Li ga Siat ków ki Ryb nik
jest jed ną z naj więk szych i naj le piej
zor ga ni zo wa nych te go ty pu lig w Pol -
sce. Od kil ku lat w roz gryw kach sku -
pia ją cych dru ży ny z sze ściu po wia -
tów uczest ni czą rów nież dwie eki py
z te re nu gmi ny Pil cho wi ce – Dach
Dec ker Vic to ria Pil cho wi ce oraz Ra -
fbol Żer ni ca. Te go rocz ny se zon oka -
zał się szcze gól nie szczę śli wym dla
tej pierw szej. W pią tym ro ku ry wa li -
za cji po pu lar ne Dec ke ry, w de cy du ją -
cym me czu play -off, w wy peł nio nej
po brze gi ha li spor to wej w Pil cho wi -
cach, wy wal czy li awans do I Li gi, po -
ko nu jąc po raz dru gi bez dy sku syj -

nie 3:0 dru ży nę Strzel ca Go rzycz ki.
Od przy szłe go se zo nu przyj dzie im
za tem ry wa li zo wać z dru ży na mi,
w któ rych nie rzad ko wy stę pu ją za -
wod ni cy z bo ga tym do rob kiem w pro -
fe sjo nal nych klu bach siat kar skich. 

21 ma ja na stą pi ło za koń cze nie se -
zo nu. Wszyst kie dru ży ny I i II li gi
uczest ni czy ły w tur nie ju, któ ry od był
się w Ryb ni ku. W me czu o pierw sze
miej sce w II li dze ze spół Dach Dec -
ker Vic to ria Pil cho wi ce bez dy sku syj -
nie po ko nał dru ży nę OKIS Ga szo wi -
ce -Nie szpo rek. mo to cy kle, li de ra
po se zo nie za sad ni czym – 2:0 (25-21
i 25-19).

– War to pod kre ślić, że oj ca mi
suk ce su są nie tyl ko sa mi za wod -
ni cy. Wie le za le ży od do brej or ga -
ni za cji i stwo rze nia wa run ków
do tre no wa nia – mó wi ka pi tan
dru ży ny Da wid Sa dec ki. – Szcze -
gól ne sło wa po dzię ko wa nia na le żą
się wła dzom gmi ny oraz dy rek cji
Ze spo łu Szkół w Pil cho wi cach,
dzię ki któ rym na sza dru ży na ko -
rzy sta ze świet nej ba zy tre nin go -
wej, a tak że spon so rom, fir mie
Dach Dec ker z sie dzi bą w Pil cho -
wi cach oraz www.osie dle pil cho -
wi ce.pl.

(MG)

Siat ka rze pil cho wic kiej dru ży ny. Sto ją od le wej z gó ry: Mi chał Gań czorz, To masz
Sto ko wy, Ar min Ko wol, Da wid Sa dec ki, Piotr Pie trzak, Grze gorz Błasz czyk, Adam
Pif czyk, Ma te usz Si wiec. Dół od le wej: Ro bert Czech mann, Łu kasz Za rę ba, Ma -
ciej Go gul la, Ma te usz Pie kiel nik, Pa tryk Ko wol.
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Za gra ją w I Li dze!

Ksiądz tu ry sta, czy li wciąż na szla ku… 
Roz mo wa z ks. SŁA WO MI REM MŁO DZI KIEM, die ce zjal nym dusz pa -
ste rzem prze wod ni ków PTTK Die ce zji Gli wic kiej.

Ks. Sła wo mir pod czas od pra wia nia mszy św. na Pil sku (pierw szy z le wej).

Jed na z licz nych wę dró wek z mi ni stran ta mi, tym ra zem na Ha li Mi zio wej (pierw szy z pra wej).
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Gdy jed na z uczest ni czek kon ne -
go bie gu na orien ta cję w Smol ni cy
od bie ra ła po je go za koń cze niu zdo -
by tą od zna kę, drża ły jej rę ce, a oczy
mia ła lek ko za łza wio ne… Ta kie
emo cje bu dzi u jeźdź ców „Ka wa le -
ryj ka”, nada wa na już dru gi raz
z rzę du, a osa dzo na bar dzo moc no
w pol skiej tra dy cji jeź dziec kiej i hi -
sto rycz nej II Rzecz po spo li tej. 

Tra dy cję tę przy wo łu je co ro ku le -
śni czy Piotr Kul czy na, za rzą dza ją cy
Le śnic twem Le bo szo wi ce. Je go le śni -
czów ka w Smol ni cy to nie mal mu zeum
– peł no w niej pa mią tek z okre su mię -

dzy wo jen ne go, ele men tów uzbro je nia
i umun du ro wa nia, jest też oczy wi ście
por tret Mar szał ka Pił sud skie go. Z ko lei
w zie mian ce za mie nio nej na Izbę Tra -
dy cji do mi nu je wi ze ru nek gen. Wie nia -
wa Dłu go szow skie go, do wód cy 2 Dy -
wi zji Ka wa le rii w War sza wie, oso bi ste -
go ad iu tan ta Jó ze fa Pił sud skie go. 

21 ma ja od był się III Bieg Le śny
Ka wa le ryj ka (w tym ro ku na Orien ta -
cję,) w któ rym moż na by ło zdo -
być II edy cję od zna ki. Piotr Kul czy na
zor ga ni zo wał go z oka zji upa mięt nie -
nia 130 rocz ni cy uro dzin gen. Wie nia -
wy oraz Mię dzy na ro do we go Ro ku La -

sów. Jeźdź cy mie li do po ko na nia
ok. 45 km. Szu ka jąc miejsc za zna czo -
nych na ma pie, gro ma dzi li ko lej ne
punk ty upraw nia ją ce do od zna ki. Wie le
z tych miejsc ma cie ka wą hi sto rię,
zwią za ną też z 20-le ciem mię dzy wo jen -
nym. O tym wszyst kim opo wia dał Piotr
Kul czy na, któ re mu w swej le śni czów ce
uda ło się zgro ma dzić nie tyl ko mi ło śni -

ków jaz dy na ko niu, ale i pa sjo na tów
hi sto rii, la su oraz pol skiej tra dy cji ułań -
skiej. To wa rzy szy li mu też, po ma ga jąc
w or ga ni za cji Bie gu, wła ści cie le Land
Ro ve rów, sku pie ni w Land -Kli ni ce,
któ rzy uwiel bia ją jaz dę te re no wą.
Tekst i zdję cia: RO MA NA GOZ DEK

Za baw ne scen ki, pięk ne, tra dy cyj ne stro je i cie -
ka we pre zen ta cje mul ti me dial ne – wszyst ko to słu -
ży ło za pre zen to wa niu oraz wy eks po no wa niu atrak -
cji i wa lo rów miej sco wo ści po wia tu gli wic kie go.

Ucznio wie udo wod ni li, że ko cha ją swo ją Ma łą Oj -
czy znę.

25 ma ja w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach od by ła się XI edy cja Kon kur su Wie dzy
o Po wie cie Gli wic kim. Kon kurs tra dy cyj nie prze zna -
czo ny był dla uczniów klas IV -VI szkół pod sta wo wych
po wia tu gli wic kie go. 

Te go rocz na edy cja prze bie ga ła pod ha słem „Chcę
Cię za pro sić do mo jej miej sco wo ści”. Wzię ło w niej
udział 9 szkół: Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 1 oraz
Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 4 w Knu ro wie, Szko ła
Pod sta wo wa nr 6 w Py sko wi cach oraz szko ły pod sta -
wo we z Ko zło wa, Ko tu li na, Tosz ka, Gie rał to wic, Rud -
na i Po ni szo wic. 

Kon kurs skła dał się z dwóch czę ści. W pierw szej
ucznio wie przy go to wy wa li pra ce pla stycz ne. W dru gim
eta pie, któ ry od był się w sta ro stwie, do ko na li pre zen ta -
cji swo ich miej sco wo ści. O uzy ska nym miej scu w kon -
kur sie de cy do wa ła su ma punk tów zdo by tych za przy -
go to wa nie pra cy pla stycz nej i wy stęp bez po śred ni.

– For ma kon kur su bar dzo po do ba się na szym
uczniom, któ rzy chęt nie się do nie go przy go to wu ją.
Cie szy to, że w ten spo sób mo gą po sze rzać wie dzę
o swo im re gio nie – mó wi Mał go rza ta Mę kal, opie -
kun ka gru py ze SP z Ko tu li na.

I miej sce za ję ła SP z Rud na, II – SP z Gie rał to wic,
a III – SP z Ko zło wa. Jed nak każ dy z uczest ni ków
otrzy mał dy plom i na gro dy książ ko we, któ re wrę czy li
Te re sa Bo che nek – dy rek tor Miej skiej Szko ły Pod sta -
wo wej Nr 2 w Knu ro wie (i po my sło daw czy ni kon kur -
su) oraz Sła wo mir Adam czyk – czło nek Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go. Po nad to, 2 czerw ca wszy scy
uczest ni cy kon kur su wraz z na uczy cie la mi wy bio rą się
na wy ciecz kę po po wie cie gli wic kim, ufun do wa ną
przez sta ro stwo. 

– Ce lem kon kur su jest pro pa go wa nie wie dzy o gmi -
nach na sze go po wia tu oraz kul ty wo wa nie tra dy cji ma -
łych oj czyzn. Istot ne jest tak że to, że po kło siem kon -
kur su jest wspól ny wy jazd, któ ry tak że ma cha rak ter
edu ka cyj ny: sze rze nie wie dzy o po wie cie – pod kre śla
Te re sa Bo che nek.

Or ga ni za to ra mi kon kur su są Miej ska Szko ła Pod -
sta wo wa z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi nr 2 im. Ka ro la
Miar ki w Knu ro wie oraz Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach. (SoG)

Bar dzo do brze roz po czę ła se zon jeź -
dziec ki Pau li na Woj tu lek, mło da za -
wod nicz ka re pre zen tu ją ca Ran cho
u Mar ka w Bar głów ce (gmi na So śni co -
wi ce), świet na w jeź dzie w sty lu we -
stern i ro deo.

Pierw szą im pre zą, w któ rej star to wa ła,
by ły za wo dy jeź dziec kie o Pu char Ślą ska
w kon ku ren cjach We stern i Ro deo, któ re
od by ły się 7 ma ja na John West Ranch
w Za brzu -Ro kit ni cy. Ry wa li za cja prze -
bie ga ła w pię ciu kon ku ren cjach: We stern
Ple asu re, We stern Hor se man ship, Tra il,
Po le Ben ding oraz Bar rel Ra cing
w dwóch ka te go riach: ama tor i open.
Pau li na star to wa ła w ka te go rii open
na dwóch ko niach czy stej krwi arab skiej
– Ar go na sie i El pe no rze. Na ko niu El pe -
nor star to wa ła w trzech kon ku ren cjach,
zdo by wa jąc I miej sce w kon ku ren cji We -
stern Ple asu re oraz Tra il, a tak że II miej -
sce w kon ku ren cji Hor se man ship. Z ko lei
na ko niu Ar go nas star to wa ła w dwóch
kon ku ren cjach, uzy sku jąc II lo ka tę
w kon ku ren cji Po le Ben ding oraz Bar rel
Ra cing. 

Ko lej na ry wa li za cja z te go cy klu bę -
dzie mia ła miej sce na Ran cho Bra vo
w Gli wi cach 11 czerw ca, a na stęp na 10
wrze śnia w ośrod ku TUR Gli wi ce -Cze -
cho wi ce Staj nia nad Je zio rem.

Pau li na do brze spi sa ła się rów nież
na V Otwar tych Mi strzo stwach Dol ne go
Ślą ska w jeź dzie We stern, ro ze gra -
nych 20-22 ma ja we Wro cła wiu, bę dą -
cych rów no cze śnie za wo da mi kwa li fi ka -
cyj ny mi do Mi strzostw Pol ski Pol skiej
Li gi We stern i Ro deo. Pau li na, star tu jąc
na El pe no rze, zdo by ła II miej sce
w dwóch kon ku ren cjach – Tra il oraz We -
stern Ple asu re w swo jej ka te go rii wie ko -
wej. (RG)

„Ka wa le ryj ka”
god na 
po żą da nia 

Tra sa wio dła przez pięk ne la sy w oko li cy Pil cho wic. 

Każ dy mógł po pró bo wać, jak jeź dzi ło
się na ułań skim sio dle z okre su mię -
dzy wo jen ne go.

W sty lu we stern

Pau li na na za wo dach we Wro cła wiu po -
je cha ła po pi so wo.
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NA SZA MA ŁA OJ CZY ZNA

Na gro dą dla naj lep sze go ze spo łu jest pu char prze chod -
ni. Na zdję ciu or ga ni za to rzy kon kur su oraz zwy cięz cy,
ucznio wie SP z Rud na.

Zdo by cie „Ka wa le ryj ki” to praw dzi wy
suk ces. Wzo ro wa na jest na od zna kach
puł ków ułań skich II Rzecz po spo li tej.
Sym bo li zu je przy wią za nie do puł ku i pa -
trio tyzm. Wid nie je na niej syl wet ka ma jo -
ra Ada ma Kró li kie wi cza na ko niu Mi lord,
zdo byw cy pierw sze go me da lu in dy wi du al -
ne go na olim pia dzie w Ni cei. 

Zwy cięż czy nie Bie gu – Ja dwi ga Ja rosz
(do sia da ła ko nia Olimp) i Aga ta Cho -
bot (na Ony xie) z pu cha ra mi, ufun do -
wa ny mi przez bur mi strza So śni co wic
Mar ci na Stroncz ka.

Od pra wej: Piotr Kul czy na w mun du rze służ by le śnej z lat 30. oraz
Łu kasz Ka czor ja ko ognio mistrz ar ty le rii kon nej. 
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EDU KA CJA 
DLA ROZ WO JU

Zza pa ra wa nu usta wio ne go w szkol nej sa li do -
cho dzi… miau cze nie ko ta. Wkrót ce po tem wy ła -
nia się ku kieł ka sym pa tycz ne go da chow ca w bu -
tach, któ ry za czy na re cy to wać tekst Brze chwy.
Trwa pró ba no we go spek ta klu przy go to wy wa ne -
go przez uczniów Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach. W są sied niej sa li ma li astro nau -
ci po dró żu ją po Ukła dzie Sło necz nym po zna jąc
przy oka zji na zwy je go pla net. W tym sa mym
cza sie kil ka dzie siąt ki lo me trów da lej gru pa
uczniów knu row skiej szko ły spe cjal nej nie cier -
pli wie wy cze ku je na po ja wie nie się za przy jaź nio -
nych psów, że by roz po cząć ko lej ne za ję cia ky no -
te ra pii. Jed na gru pa knu row skich li ce ali stów tre -

nu je przy uży ciu fan to mu udzie la nie pierw szej
po mo cy, in na dys ku tu je o tym, jak naj sku tecz niej
wy pro mo wać ze spół mu zycz ny, a jesz cze in na
wę dru je po Wro cła wiu śla da mi mo der ni stycz nej
ar chi tek tu ry te go mia sta. Ich ko le dzy z py sko wic -
kiej „Ko nop nic kiej” opra co wu ją wła sny biz nes
plan i ba da ją swo je pre dys po zy cje za wo do we
za po mo cą no wo cze snych te stów kom pu te ro -
wych.

Te wszyst kie „scen ki edu ka cyj ne” są moż li we
dzię ki za pla no wa nej na la ta 2011-2012 re ali za cji
pro jek tu „Edu ka cja dla roz wo ju”, z udzia łu
w któ rym do tych czas sko rzy sta ło 406 uczniów
szkół po wia to wych o pro fi lu ogól nym, uczest ni -
czą cych w 83 róż nych ty pach kó łek za in te re so -
wań i in nych form za jęć.

W chwi li, gdy pi sze my te sło wa, nie są jesz cze
zna ne wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go, trud no
więc jed no znacz nie oce nić wpływ za jęć wy rów -
naw czych pro wa dzo nych w ra mach pro jek tu
na wie dzę i umie jęt no ści te go rocz nych ma tu rzy -
stów. Na uczy cie le pro wa dzą cy te za ję cia twier -
dzą jed nak, że udział w nich po zwa lał uczniom
za osz czę dzić wie le go dzin ko re pe ty cji czy go -
rącz ko wych po wtó rek pod czas nie prze spa nych
no cy.

Bar dzo po zy tyw nie oce nia ne są rów nież za -
ję cia po zwa la ją ce uczest ni kom pro jek tu roz wi -
jać pa sje ar ty stycz ne, spo łecz ne i na uko we.
Zwłasz cza, że wie dza po par ta jest tu czę sto
prak ty ką i prze ka zy wa na w spo sób nie sztam -
po wy. Znacz nie ła twiej za pa mię tać na zwy di -
no zau rów spa ce ru jąc po mię dzy ich mo de la mi
czy po dró żu jąc Tu ne lem Cza su w Kra sie jo wie,

a mło dy pa sjo nat bio lo gii mo że po czuć się jak
praw dzi wy na uko wiec uczest ni cząc w warsz -
ta tach z neu ro fi zjo lo gii na Wy dzia le Bio lo gii
i Ochro ny Śro do wi ska Uni wer sy te tu Ślą skie -
go. 

Jesz cze więk sze zna cze nie ma moż li wość oso -
bi ste go do świad cza nia świa ta dla uczniów szkół
spe cjal nych. Wi zy ta w Mu zeum Gór nic twa, ogro -
dzie bo ta nicz nym czy w te atrze to nie tyl ko szan -
sa na utrwa le nie i po sze rze nie szkol nej wie dzy,
ale też otwar cie się ucznia na świat zu peł nie no -
wych do świad czeń i do znań. – Na szym ce lem
jest roz bu dze nie w wy cho wan kach za in te re so wa -
nia na uką, spor tem bądź obu dze nie du szy ar ty -
stycz nej. No wo na by te umie jęt no ści ucznio wie
mo gą pre zen to wać pod czas im prez, uro czy sto ści

szkol nych, im prez in te gra cyj nych. Za ję cia po za -
lek cyj ne są do sto so wa ne do po trzeb i za in te re so -
wań dzie ci, a tak że do ich moż li wo ści psy cho fi -
zycz nych. War to do dać, że dzię ki udzia ło wi
w pro jek cie znacz nie wzbo ga ci ła się rów nież ba -
za dy dak tycz na szko ły – mó wi Sa bi na Bro ni -
kow ska ko or dy nu ją ca pro jekt w Ze spo le Szkól
Spe cjal nych w Knu ro wie.

– Udział w pro jek cie uwraż li wia, utrwa la zdo -
by te wia do mo ści, mo ty wu je do dal sze go dzia ła -
nia, wzmac nia pew ność sie bie i umie jęt ność
współ pra cy w gru pie – wtó ru je jej An na Sie miń -
ska zaj mu ją ca się pro jek tem w Ze spo le Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach. – Da je moż li wość
wza jem ne go zro zu mie nia i po mo cy dru gie mu
czło wie ko wi. Wdra ża do sys te ma tycz nej pra cy.
Jest rów nież wiel ką przy go dą, ra do ścią i sprzy ja
ogól ne mu roz wo jo wi uczniów.

A co mó wią o pro jek cie sa mi ucznio wie tej
szko ły? „Chęt niej cho dzi my do szko ły…”, „Du -
żo zwie dza my – ostat nio by li śmy we Wro cła wiu,
zo ba czy li śmy Pa no ra mę Ra cła wic ką, po zna li śmy
hi sto rię mia sta”, „Dzię ki za ję ciom du żo bę dzie -
my wie dzieć…”, „Spę dza my ra zem czas, le piej
się po zna je my na wza jem…”, „Uczy my się ze so -
bą roz ma wiać…”, „Mi ło spę dza my czas po lek -
cjach…”- od po wia da ją Ma rze na, Ad rian, Jó zef,
Da niel, Ja kub i Krzysz tof z dru giej kla sy py sko -
wic kie go gim na zjum.

Wła śnie koń czy się pierw szy se mestr re ali za -
cji te go pro jek tu, jed nak już te raz pla no wa ne są
ko lej ne za ję cia i atrak cje cze ka ją ce na je go
uczest ni ków po wa ka cyj nej prze rwie.

Koordynator projektu: EWA PIESZ KA

NO WE KWA LI FI KA CJE 
– NO WE PER SPEK TY WY

Po nad 50 na uczy cie li i pra cow ni ków ad mi ni -
stra cji oświa to wej Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach uczest ni czy w pro jek cie „No we
kwa li fi ka cje – no we per spek ty wy. Pod nie sie nie
kwa li fi ka cji za wo do wych na uczy cie li i pra cow -
ni ków ad mi ni stra cji oświa to wej po wia tu gli wic -
kie go”.

Ce lem pro jek tu jest pod nie sie nie kwa li fi ka cji
za wo do wych na uczy cie li i pra cow ni ków oświa ty
po przez uczest nic two w stu diach po dy plo mo -
wych, kur sach i szko le niach. Naj więk szym za in -
te re so wa niem cie szą się stu dia Za rzą dza nie
oświa tą na Po li tech ni ce Ślą skiej oraz kur sy ję zy -
ko we.

Pro jek ty re ali zo wa ne przez Po wiat Gli wic ki
wza jem nie się uzu peł nia ją. W ra mach ni niej sze go
pro jek tu na uczy ciel ki Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie ukoń czy ły kurs ce ra mi ki ar ty stycz -
nej. Zdo by tą wie dzę wy ko rzy stu ją pro wa dząc za -
ję cia w ra mach pro jek tu „Sta wiam na roz wój –
pod nie sie nie atrak cyj no ści szkol nic twa za wo do -
we go w Po wie cie Gli wic kim”. Uczest ni cy pro -
jek tu są za do wo le ni z moż li wo ści po głę bie nia
swo jej wie dzy, któ rą mo gą wy ko rzy stać w pra cy.
– Dzię ki moż li wo ści ukoń cze nia wy bra ne go kur -
su, mam szan sę po głę bić wie dzę, uzy skać no we
kwa li fi ka cje, a tak że roz wi jać swo ją pa sję – mó -
wi Sa bi na Bro ni kow ska, uczest nicz ka kur su ky -
no te ra pii.

– Ucze nie na uczy cie li to nie la da wy zwa nie,
jed nak mam wra że nie, że rów nież współ pra ca
na li nii lek tor -słu cha cze ukła da się wzo ro wo –
do da je Ka ta rzy na Mo ulds, wła ści ciel ka szko ły
ję zy ko wej OXFORD z Gli wic, któ ra or ga ni zu je
szko le nia z ję zy ka an giel skie go. – Szko le nia
w ra mach pro jek tu do bie ga ją pra wie pół met ka
i chy ba śmia ło moż na już po wie dzieć, że kurs ję -
zy ka an giel skie go to do sko na ły po mysł, któ ry od -
po wia da re al nym po trze bom współ cze snych pra -
cow ni ków oświa ty.

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny do koń ca ma -
ja 2012 r. Pla no wa ne jest po sze rze nie ofer ty kur -
sów i szko leń o no we kie run ki.
Koordynator projektu: SZY MON BŁASZ CZYK

STA WIAM NA ROZ WÓJ
W pro jek cie „Sta wiam na roz wój – pod nie sie -

nie atrak cyj no ści szkol nic twa za wo do we go
w Po wie cie Gli wic kim”, któ re go re ali za cja roz -
po czę ła się 1 sierp nia 2010 r., bie rze udział 593
uczniów szkół o pro fi lu za wo do wym z Po wia tu
Gli wic kie go.

Ce lem pro jek tu jest po pra wa ofer ty edu ka -
cyj nej tych szkół oraz zwięk sze nie ich atrak cyj -
no ści po przez re ali za cję szkol nych pro gra mów
roz wo jo wych. Na je go po trze by zo sta ły rów nież
za ku pio ne po mo ce na uko we, dy dak tycz ne i edu -
ka cyj ne. Ucznio wie bio rą udział w za ję ciach
wy rów naw czych z za kre su bio lo gii, geo gra fii,
ję zy ków ob cych, wie dzy o spo łe czeń stwie, ma -
te ma ty ki, in for ma ty ki, fi zy ki, eks plo ata cji złóż,
prac elek trycz nych kon tro l no  - po mia ro wych
i za sto so wa nia kom pu te ra w ry sun ku tech nicz -
nym. 

W ra mach za jęć roz wi ja ją cych kom pe ten cje
klu czo we uczest ni cy pro jek tu bio rą udział rów -
nież w za ję ciach z zakresu IT, któ re obej mu ją
kół ko in for ma tycz ne, wy ko rzy sty wa nie tech no -
lo gii IT do pro wa dze nia księ go wo ści fir my oraz
za sto so wa nie gra fi ki kom pu te ro wej w biz ne sie.
Uzu peł nie nie ofer ty kształ ce nia za wo do we go
sta no wią za ję cia z za kre su pra wa pra cy, pro jek -
to wa nia z wy ko rzy sta niem no wo cze snych tech -

no lo gii in for ma tycz nych, er go no mii pra cy, elek -
tro ni ki i tech no lo gii gór ni czej. Pro wa dzo ne są
rów nież Szkol ne Ośrod ki Ka rie ry oraz by wa ją
or ga ni zo wa ne wi zy ty stu dyj ne w za kła dach pra -
cy, a tak że wy jaz dy w ra mach za jęć z ar chi tek -
tu ry kra jo bra zu do ogro dów bo ta nicz nych, re -
zer wa tów przy ro dy i par ków. Od by ła się też
np. 3-dnio wa wy ciecz ka do Po zna nia, pod czas
któ rej uczest ni cy zwie dzi li m.in. pa łac i ar bo re -
tum w Ro ga li nie czy ogród bo ta nicz ny przy uni -
wer sy te cie, Skan sen Mi nia tur w Po bie dzi skach,
Za mek Kró lew ski, Sta re Mia sto i Ka te drę.
Ucznio wie ob ję ci są rów nież w ra mach pro jek tu
opie ką i do radz twem pe da go gicz no -psy cho lo -
gicz nym.

Dla uczniów szkół spe cjal nych i przy spo sa -
bia ją cych do pra cy Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach od by wa ją się w ra mach pro jek -
tu za ję cia wy rów naw cze do sko na lą ce tech ni kę
czy ta nia i pi sa nia oraz li cze nia. Pod czas za jęć
roz wi ja ją cych kom pe ten cje klu czo we w Ze spo -
le Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie re ali zo wa ne
są za ję cia z za kre su IT, a w Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach – z za kre su wy ko ny -
wa nia i prze twa rza nia fo to gra fii cy fro wej. Dla
uczest ni ków pro jek tu pro wa dzo ne są rów nież
za ję cia roz wi ja ją ce kom pe ten cje spo łecz ne.
Uzu peł nie niem ofer ty kształ ce nia za wo do we go

są za ję cia z za kre su go spo dar stwa do mo we go
oraz za ję cia z ce ra mi ki. Or ga ni zo wa ne są rów -
nież warsz ta ty w izbie tra dy cji, wi zy ty stu dyj ne
u po ten cjal nych pra co daw ców, w warsz ta tach
te ra pii za ję cio wej, szko łach za wo do wych
i urzę dach pra cy.

Na stęp ny na bór w szko łach ob ję tych pro jek -
tem pla nu je się na wrze sień br. Pro jekt bę dzie re -
ali zo wa ny do 31 lip ca 2012 r.

Koordynator projektu: DO RO TA SY JUT

Co zro bić, by edu ka cję uczynić sku tecz niej -
szą, do sto so wa ną do po trzeb współ cze sno ści
i…. atrak cyj niej szą? Od po wie dzią na to py ta -
nie są trzy pro jek ty, któ re ko or dy nu je Wy dział
Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. Na wszyst kie opi sa ne po ni żej
pro jek ty – re ali zo wa ne w ra mach Prio ry te -
tu IX Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
– po zy ska no do fi nan so wa nie ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go

SKU TECZ NIE I ATRAK CYJ NIE

Py sko wic cy li ce ali ści uczest ni czą cy w za ję ciach z za kre su sztu ki ogro do wej ma ją oka zję przyj rzeć się
prak tycz ne mu za sto so wa niu zdo by wa nej wie dzy pod czas wi zyt w par kach i ogro dach.

Za ję cia z udzia łem psów to do sko na ła for ma te -
ra pii. Ucznio wie ko rzy sta ją z niej w ra mach pro -
jek tu „Edu ka cja dla roz wo ju”, a na uczy cie le
szko lą się w tej dzie dzi nie w ra mach pro jek tu
„No we kwa li fi ka cje, no we per spek ty wy…”.
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Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na
w Knu ro wie, ja ko jed na z pierw szych w Pol -
sce, wzbo ga ci ła swo ją ofer tę o za ję cia dla naj -
młod szych do tknię tych nie peł no spraw no ścią.
Już od sze ściu lat pro wa dzi wcze sne wspo ma -
ga nie roz wo ju dzie ci i za ję cia te cie szą się co -
raz więk szą po pu lar no ścią. 

Kie dy w 2005 r. ów cze sne Mi ni ster stwo Edu -
ka cji Na ro do wej i Spor tu za pro po no wa ło w ra -
mach pi lo ta żu or ga ni zo wa nie za jęć wcze sne go
wspo ma ga nia roz wo ju dzie ci, pra cow ni cy Po rad -
ni w Knu ro wie bez wa ha nia pod ję li się te go za da -
nia. W za ję ciach tych uczest ni czą dzie ci od chwi -
li wy kry cia u nich nie peł no spraw no ści do cza su
roz po czę cia na uki w szko le pod sta wo wej. Nie -
peł no spraw no ści, któ re kwa li fi ku ją dziec ko
do za jęć wcze sne go wspo ma ga nia to: upo śle dze -
nie roz wo ju umy sło we go, za bu rze nia ze spek -
trum au ty zmu, wa dy wzro ku i słu chu. Pod sta wą
za kwa li fi ko wa nia dziec ka do wcze sne go wspo -
ma ga nia jest wy da nie przez re jo no wą po rad nię
psy cho lo gicz no -pe da go gicz ną opi nii o po trze bie
wcze sne go wspo ma ga nia. Wy da nie tej opi nii po -
par te jest wie lo spe cja li stycz ną dia gno zą – psy -
cho lo gicz ną, pe da go gicz ną, lo go pe dycz ną i le -
kar ską. 

Za ję cia od by wa ją się naj czę ściej in dy wi du al -
nie z dziec kiem oraz je go ro dzi cem. Mo gą tak że
być or ga ni zo wa ne w ma łych gru pach li czą cych 2-
3 oso by. Ich wy miar go dzi no wy do sto so wu je się
do po trzeb i moż li wo ści psy cho fi zycz nych ma łe -
go dziec ka. Za ję cia te cie szą się du żym za in te re -

so wa niem ro dzi ców. W każ dym ro ku szkol nym
Po rad nia obej mu je po mo cą 14-16 ma lusz ków. 

Po za pra cą te ra peu tycz ną z sa mym dziec kiem
Po rad nia wspie ra tak że ro dzi ców. Po moc ta do ty -
czy wspar cia w pro ce sie peł nej ak cep ta cji nie peł -
no spraw ne go dziec ka, roz po zna wa nia je go za -
cho wań i ich od po wied niej in ter pre ta cji oraz pra -
wi dło wej re ak cji na nie, in struk ta żu i po rad nic -
twa w za kre sie dzia łań re wa li da cyj nych, in for -
mo wa nia o po trze bie wy po sa że nia dziec ka w nie -
zbęd ny sprzęt, po mo ce i in ne przed mio ty. Waż ną
ro lą Po rad ni jest tak że moż li wość wska za nia ro -
dzi com od po wied niej dla ich dziec ka pla ców ki
wy cho wa nia przed szkol ne go, a póź niej, gdy
dziec ko osią ga go to wość szkol ną – wła ści wej
szko ły. 

Za ję cia pro wa dzą spe cja li ści, któ rzy two rzą
ze spół wcze sne go wspo ma ga nia. Pra cę ze spo łu
w pla ców ce ko or dy nu je psy cho log wska za ny
przez dy rek to ra. Spe cja li ści two rzą cy po szcze -
gól ne, po wo ła ne dla każ de go dziec ka, ze spo ły to,
w za leż no ści od ro dza ju za bu rzeń wy stę pu ją cych
u dziec ka: psy cho log, oli go fre no pe da gog (spe cja -
li sta te ra pii osób z upo śle dze niem umy sło wym),
sur do pe da gog (spe cja li sta za bu rzeń słu chu), ty -
flo pe da gog (spe cja li sta za bu rzeń wzro ku), lo go -
pe da, neu ro lo go pe da (spe cja li sta za bu rzeń mo -
wy). Po nad to wszy scy spe cja li ści two rzą cy ze -
spo ły wcze sne go wspo ma ga nia zo sta li prze szko -
le ni do pro wa dze nia te ra pii za bu rzeń ze spek trum
au ty zmu, któ re co raz czę ściej do ty ka ją dzie ci.
Za ję cia te ra peu tycz ne od by wa ją się w opar ciu

o przy go to wa ny na pod sta wie wie -
lo spe cja li stycz nej dia gno zy in dy wi -
du al ny pro gram pra cy re wa li da cyj -
nej z dziec kiem oraz pro gram
wspar cia je go ro dzi ny. 

Pla ców ka po dej mu ją ca się re ali -
za cji wcze sne go wspo ma ga nia po -
win na nie tyl ko za trud niać spe cja li -
stów, ale też po win na dys po no wać
po mo ca mi dy dak tycz ny mi i sprzę -
tem nie zbęd nym do pro wa dze nia te -
ra pii. Tak też się dzie je w Po rad ni.
Dzię ki zro zu mie niu pro ble mu przez
or gan pro wa dzą cy – Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach, dys po nu je
dwo ma sa la mi te ra pii bo ga to wy po -
sa żo ny mi w po mo ce, któ re wy ko -
rzy stu je do sty mu lo wa nia roz wo ju
pod opiecz nych. 

Isto tą wcze sne go wspo ma ga nia
jest jak naj wcze śniej sze wy kry cie
nie peł no spraw no ści u dziec ka oraz
pod ję cie wie lo spe cja li stycz nych
od dzia ły wań re wa li da cyj nych ma -
ją cych na ce lu ko ry go wa nie wy stę pu ją cych nie -
pra wi dło wo ści roz wo jo wych. Wcze śnie pod ję ta
sys te ma tycz na, wie lo spe cja li stycz na te ra pia za -
wsze przy no si po zy tyw ne efek ty. Nie do prze ce -
nie nia jest do bra współ pra ca te ra peu tów z ro dzi -
ca mi. Wcze sna dia gno za czę sto nie jest moż li wa
bez współ udzia łu ro dzi ców. To oni ma ją szan sę
ob ser wo wać dziec ko przez ca łą do bę oraz w róż -
no rod nych sy tu acjach. To im in tu icja pod po wia -
da, że mi mo bra ku wy raź nych nie pra wi dło wo ści,
od czu wa ją nie po kój spo wo do wa ny nie okre ślo ną

od mien no ścią je go roz wo ju, w po rów na niu z roz -
wo jem in nych dzie ci. Oni też mo gą za uwa żyć
coś, cze go nie jest w sta nie do strzec czy wy wo łać
w swym ga bi ne cie spe cja li sta, a co mo że sta no -
wić istot ny ob jaw dia gno stycz ny. Dzię ki uważ nej
ob ser wa cji mo gą być pod ję te bar dzo wcze sne
środ ki za rad cze. Wcze sna in ter wen cja w za ło że -
niu kła dzie du ży na cisk na kształ to wa nie wła ści -
wych, obu stron nych re la cji mię dzy ro dzi ca mi
a pro fe sjo na li sta mi. 

JA NI NA DUR CZOK
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Te atr nas ba wi, roz śmie sza,
wzru sza, ale tak że po sze rza na sze
ho ry zon ty, otwie ra na in ność – „te -
atr jest po to, że by wszyst ko by ło in -
ne niż do tąd…”. Te sło wa z wier sza
Jo an ny Kul mo wej sta no wi ły mot -
to VIII In te gra cyj nych Spo tkań Te -
atral nych w Knu ro wie. 

Im pre za już od lat przy cią ga licz ne
gro no uczest ni ków i pu blicz no ści. Nie
ina czej by ło w tym ro ku, kie dy 20 ma -
ja sa la Ki na Sce na Kul tu ra wy peł ni ła
się po brze gi. Otwar cia VIII edy cji
Spo tkań do ko na li Gra ży na Gó ral -
czyk, dy rek tor Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w Knu ro wie i Mi chał Nie szpo -
rek, sta ro sta gli wic ki. Póź niej sce na
na le ża ła już do sied miu ze spo łów. 

By ło wszyst ko: cie ka we i ko lo ro we
stro je, ory gi nal na sce no gra fia, po kaz
gry ak tor skiej i mu zycz no -ta necz nych
zdol no ści. Wy stą pi ły gru py z Ze spo łu
Szkół w Knu ro wie, Miej skie go Przed -
szko la nr 13, Miej skiej Szko ły Pod sta -

wo wej nr 2, Sto wa rzy sze nia Ro dzin
i Przy ja ciół Osób z Nie peł no spraw no -
ścią In te lek tu al ną, Miej skie go Gim na -
zjum nr 2, DPS -u „Za me czek” i Ośrod -
ka M. B. Uzdro wie nie Cho rych Ca ri tas. 

Wy róż nie nie za no wą for mę, no wy
po mysł na te atr otrzy ma ło Sto wa rzy -
sze nie Ro dzin i Przy ja ciół Osób z Nie -
peł no spraw no ścią In te lek tu al ną
za „Ma łe go Księ cia”, któ ry łą czył te -
atr z tech ni ką kom pu te ro wą. Na gro dą
dla wy róż nio nej dru ży ny by ła sta tu et -
ka Klau na, wy ko na na przez uczest ni -
ków Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej
w Knu ro wie we dług pro jek tu Do mi ni -
ki Haj du ki. II miej sce za ję ła Miej ska
Szko ła Pod sta wo wa nr 2 za „Szew czy -
ka Dra tew kę”, III – Ze spół Szkół, któ -
ry przed sta wił spek takl pt. „Szew czyk
Sku ba i Smok Wa wel ski”. 

Im pre za, zor ga ni zo wa na przez Ze -
spół Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie,
od by wa ła się ra mach III Knu row ski ch
Dni In te gra cji „Bądź my ra zem”. (SoG)

Py ta nia nie by ły ła twe. Trze ba by ło m.in. wie dzieć, co
ozna cza skrót JPO (jed no li ta płat ność ob sza ro wa), czy
też ja ką sze ro kość win no mieć przej ście dla lu dzi w po -
miesz cze niu in wen tar skim (nie mniej niż 1,2 m).

Mu sie li na nie od po wie dzieć fi na li ści ko lej nej edy cji kon kur -
su „Pa mię taj pra cuj bez piecz nie”, któ ry od był się 20 ma ja w sa li
se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. By ło to 27 gim -
na zja li stów z te re nu po wia tu gli wic kie go, któ rzy wcze śniej wy -
gra li eli mi na cje szkol ne. Mu sie li roz wią zać test, skła da ją cy się
z 40 py tań. I miej sce za jął Ma te usz Pa sku da z Gim na zjum
w So śni co wi cach, otrzy mu jąc no te bo ok. II miej sce i ro wer w na -
gro dę zdo był Ma rek Mia zgo wicz z Gim na zjum w Żer ni cy. Lau -
re aci po zo sta łych miejsc otrzy ma li m.in. apa rat fo to gra ficz ny
i sprzęt Hi -Fi. III miej sce zdo był Klau diusz Ba du ra z Gim na -
zjum w Wie low si, IV – Jo achim Szolc (Gim na zjum w Gie rał to -
wi cach), V – Ni ko let ta My ca (Gim na zjum w Pil cho wi cach),
a VI Aga ta Ły ziń ska (Gim na zjum w Żer ni cy). W ka te go rii dru -
ży no wej naj lep sze oka za ło się Gim na zjum w So śni co wi -
cach, II miej sce za ję ło Gim na zjum w Wie low si, a III – Gim na -
zjum w Żer ni cy. Szko ły te na gro dzo ne zo sta ły pu cha ra mi prze -
wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usza Ma mo ka. 

– Ce lem kon kur su jest pro pa go wa nie za sad ochro ny
zdro wia i ży cia w pro ce sie pra cy rol ni czej wśród mło dzie ży
gim na zjów, pro mo cja wy róż nia ją cych się uczniów za in te re -

so wa nych po pra wą sta nu bez pie czeń stwa przy pra cy rol ni -
czej oraz okre śle nie po zio mu wie dzy na te mat funk cjo no -
wa nia pol skie go rol nic twa w Unii Eu ro pej skiej – mó wi
Kry sty na Krę giel, kie row nik Pla ców ki Te re no wej KRUS
w Gli wi cach, któ ra jest głów nym or ga ni za to rem kon kur su.

Na gro dy lau re atom wrę cza li m.in. Sła wo mir Adam czyk
– czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, Ire na Ła ba – dy -
rek tor Od dzia łu Re gio nal ne go KRUS w Czę sto cho wie, Ro -
man Wło darz – pre zes Ślą skiej Izby Rol ni czej w Ka to wi -
cach, An drzej Frej no – kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach, Wal de mar Wa chu ra – kie row nik
gli wic kie go od dzia łu PIP oraz Ro bert No wo cień – dy rek tor
Od dzia łu BGŻ w Gli wi cach. 

Współ or ga ni za to ra mi kon kur su są: Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, PIP Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi -
cach, Od dział Re gio nal ny KRUS w Czę sto cho wie, Ślą ski
Od dział Re gio nal ny ARiMR w Czę sto cho wie, Ślą ska Izba
Rol ni cza Agen cja w Ka to wi cach oraz BGŻ Od dział Gli wi ce.
Na gro dy ufun do wa li or ga ni za to rzy i współ or ga ni za to rzy
kon kur su oraz Go spo dar stwo Rol ne Jo lan ty i Mar ka Błasz -
czy ków w Przy szo wi cach, spół ka Agro mas w Sie ra ko wi -
cach oraz spół ka Da nish Far ming Con sul tants z Rze czyc.

Kon kurs od by wał się pod pa tro na tem sta ro sty gli wic kie go
oraz prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.    (RG)

Wspo móc jak naj wcze śniej

Te ra pię lo go pe dycz ną pro wa dzi Ma rze na Gri nig -Łu pie żo wiec.
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Po co nam te atr? 

Wy stęp mło dych ak to rów z Ze spo łu Szkół w Knu ro wie.
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Wie dzą, jak bez piecz nie pra co wać

Uczest ni cy i or ga ni za to rzy kon kur su w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.
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22 kwiet nia w ca łym kra ju ob -
cho dzo ny był „Dzień Zie mi”. Z tej
oka zji ucznio wie Szko ły Pod sta wo -
wej w Rud nie, wraz ze swy mi na -
uczy cie la mi, zor ga ni zo wa li kil ka
cie ka wych im prez. 

W związ ku z ogło sze niem przez
Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ ro ku 2011
Mię dzy na ro do wym Ro kiem La sów,
pod czas ob cho dów szcze gól nie pod -
kre śla no ro lę przy ro dy. Zo stał prze pro -
wa dzo ny m.in. kon kurs „Las i je go
miesz kań cy”. Ucznio wie z klas IV -
-VI za pre zen to wa li w nim swo ją wie -
dzę o ota cza ją cej ich przy ro -
dzie. I miej sce za jął Pa tryk No wa -
ra, II – Ka ro li na Zgo rza łek, a III –
Wik to ria Ka ra szew ska. Pa tro nat ho -

no ro wy nad kon kur sem spra wo wał
nad le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec
Ta de usz Ma mok, któ ry ufun do wał na -
gro dy dla lau re atów. 

Roz strzy gnię to tak że kon kurs
na naj cie kaw szy pla kat pn. Mię dzy na -
ro do wy Rok La sów. Naj lep szą oka za -

ła się pra ca Ju lii Rap sie wicz, II miej -
sce przy pa dło Wik to rii Ka ra szew -
skiej i Ka mi li Igna cy, III – Jo an nie
Kam pa i Ni ko li Ma now skiej oraz
Ju lii Do hr mann i Oli wii Wol ny.

Ucznio wie przy go to wy wa li też
pra ce pla stycz ne, któ re te ma tycz nie
zwią za ne by ły z la sem i je go miesz -
kań ca mi. I miej sce za ję li Ja kub Dy ka
oraz Na ta lia Mi ka, II – Mi cha ela
Sklorz, a III – Ma te usz Pie cyk oraz
Oskar Zwier nik.

Te go dnia w Rud nie od by ły się
rów nież za ba wa na „świe żym po wie -
trzu” w pod cho dy eko lo gicz ne.

– Ży wi my na dzie ję, że wspól ne wy -
sił ki na szej szko ły i Nad le śnic twa Ru -
dzi niec obu dzą wśród uczniów świa do -
mość po trze by ochro ny przy ro dy i wy -
ro bią w nich sza cu nek do ota cza ją ce go
ich świa ta na tu ry oraz spo pu la ry zu ją
wśród nich wie dzę o le sie – pod su mo -
wu je Ewa Do hr mann, dy rek tor SP
w Rud nie.

(SoG)

Czło wiek cho ry – smu tek, re zy -
gna cja, fi zycz ne za mknię cie w czte -
rech ścia nach po ko ju i psy chicz ne –
w klat ce wła sne go cier pie nia. Ta kie
ste reo ty po we sko ja rze nia mu siał
po rzu cić każ dy, kto 24 ma ja prze -
kra czał próg świe tli cy wiej skiej
w Wil czy. 

Przy od święt nych sto łach sie dzie li
lu dzie uśmiech nię ci, roz ga da ni, wzru -
sze ni czę sto wi do kiem daw no nie wi -
dzia nych zna jo mych. A wszyst ko to
za spra wą Ko ła Go spo dyń Wiej skich
pod wo dzą Ja ni ny Wy my sło, któ re ja -
kiś czas te mu zwró ci ło się do wil czań -
skie go pro bosz cza z pro po zy cją po -
wro tu do tra dy cji or ga ni zo wa nia
w ma ju spo tka nia dla cho rych i star -
szych miesz kań ców pa ra fii. Ks. Bog -

dan Re der po mysł pod chwy cił
i wspól nie z człon ki nia mi Ko ła zor ga -
ni zo wał w Świę to Mat ki Bo żej Wspo -
mo że nia Wier nych spo tka nie pod na -
zwą „Dar ser ca” po prze dzo ne mszą

świę tą w ko ście le. Licz ba star szych
i cho rych miesz kań ców Wil czy, któ rzy
od po wie dzie li na je go za pro sze nie, za -
sko czy ła na wet sa mych or ga ni za to rów.
Bli sko sto osób ba wi ło się słu cha jąc
wy stę pów pa ra fial nej Scho li i człon kiń
KGW. By ły ży cze nia skła da ne przez
wi ce sta ro stę gli wic kie go Wal de ma ra
Do mb ka, wójt gmi ny Pil cho wi ce Jo -
an nę Ko ło czek -Wy bie rek oraz go -
spo da rzy te go wie czo ru – księ dza pro -
bosz cza i wil czań skie go spo dy nie. By -
ły też ich oso bi ste re flek sje oraz od wo -
ła nia do pa pie skiej na uki na te mat zna -
cze nia cho rych dla wspól no ty i war to -
ści cier pie nia. Na sa li – tak jak pod czas
wy stę pu ubra nych na tę oka zję w ślą -
skie stro je człon kiń Ko ła – wzru sze nie
i za du ma mie sza ły się z dow ci -

pem. I chy ba nikt obec ny na tej im pre -
zie nie mógł mieć wąt pli wo ści, że ta ki
„dar ser ca” war to w przy szło ści po -
wta rzać. 

(EP)

Ze spół Mu zy ki Daw nej Ti bia rum Scho la res
z Tosz ka zdo był I miej sce na Eu ro pej skim Fe sti -
wa lu Mło dych Mu zy ków, któ ry od by wał się
na prze ło mie kwiet nia i ma ja w Ne evpelt w Bel gii. 

W fe sti wa lu udział wzię ło 99 ze spo łów. Zdo by -
cie I miej sca z wy róż nie niem – cum lau de to wiel ki
suk ces ze spo łu w skła dzie: Mar ta Schnu ra, Pau li na
Schnu ra oraz Ka ta rzy na Przy by ła. Oprócz wy stę -
pu kon kur so we go dziew czę ta kon cer to wa ły wraz
z or kie strą PSM w Lu bli nie i or kie strą z Czech.

„Ti bia rum Scho la res” po wsta ło z ini cja ty wy
Iwo ny Ewer tow skiej -Me ner i dzia ła w struk tu rach
Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”. Dziew czę ta
wy stę pu ją ce w sty lo wych stro jach wy ko nu ją utwo ry
do by re ne san su. Ze spół ma już na swo im kon cie

licz ne na gro dy, m.in. Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -
wej, Mar szał ka Wo je wódz twa Świę to krzy skie go,
Pre zy den ta Gli wic. Jest lau re atem wie lu kon kur -
sów: zdo był I miej sce na Fe sti wa lu Pie śni i Pio -
sen ki Ob co ję zycz nej w Knu ro wie, Grand Prix
Pre zen ta cji Ar ty stycz nych w Gli wi cach, I miej sce
w Wo je wódz kim Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra -
łek, II miej sce w Ogól no pol skim Fe sti wa lu Ko lęd
i Pa sto ra łek w Bę dzi nie, I miej sce cum lau de
na Eu ro pej skim Fe sti wa lu Mło dych Mu zy ków
w Ne eu pelt w Bel gii. Ze spół kon cer to wał
w Niem czech, Cze chach oraz we Wło szech. Na -
grał pły tę oraz uczest ni czył w na gra niach pro gra -
mów dla TVP – „Ziar no” i „Mu zycz na ska kan ka”
oraz dla TVP III.                                    (IE -M)

270 uczest ni ków wzię ło udział w VII Wio sen -
nym Fe sti wa lu Pio sen ki Nie miec kiej „Frühlings -
sin gen 2011”. Pod czas fi na ło wej ga li 15 ma ja
w sa li OSP w Pław nio wi cach wy stą pi li je go lau re -
aci, zdo by wa jąc za słu żo ne bra wa.

Uczest ni cy Fe sti wa lu re pre zen to wa li licz ne
przed szko la i szko ły z te re nu woj. ślą skie go i opol -
skie go. Pierw sze miej sca w po szcze gól nych ka te go -
riach za ję li: ze spo ły z Pław nio wic i z Prze zchle bia;
We ro ni ka Kla ka i Ma ja Ku lot; SP w Ko tu li nie;
Ka ta rzy na Glo gow ska (SP Świ bie); SP nr 1 z Go -
rzyc; Lau ra Smo lik oraz Do ro ta Bil ska ze SP z Zie -
mię cic; Do mi ni ka Na wrat (SP z Sie ra ko wic); Alek -
san dra i Edy ta Ka łu ża (DFK Wo dzi sław) oraz Ju -

lia Le d woch (Pu blicz ne Dwu ję zycz ne Gim na zjum
nr 10 w Opo lu). Grand Prix otrzy mał Ze spół „Me ri -
tum” z DFK Wo dzi sław.

Na gro dy, dy plo my oraz licz ne upo min ki wrę -
czy li uczest ni kom fe sti wa lu pod czas ga li m.in.
Ta de usz Ma mok – prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, Ber nard Ku kow ka – prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny w Ru dziń cu oraz Eu -

ge niusz Na gel z Za rzą du Wo je wódz kie go
DFK. 

Pa tro nat ho no ro wy nad fe sti wa lem spra -
wo wa li sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek i wójt gmi ny Ru dzi niec Krzysz tof Ob -
rzut. Or ga ni za to ra mi im pre zy są: To wa rzy -
stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne Niem ców Wo je -
wódz twa Ślą skie go – Ko ło DFK Pław nio -
wi ce oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu ry Ru dzi -
niec.

(RG)

Pa mię ci 
Je rze go Bur sy

16 ma ja w obiek cie spor to wym
LKS Jed ność 32 Przy szo wi ce zo stał
ro ze gra ny Ju bi le uszo wy XXV Tur -
niej Pił ki Noż nej Tramp ka rzy im.
Je rze go Bur sy – dzia ła cza spor to -
we go. 

Pu char, już po raz szó sty, wy wal -
czy li pił ka rze LKS 35 Gie rał to wi -
ce, II miej sce za jął LKS Jed ność 32
Przy szo wi ce, III – LKS Tem po Pa -
niów ki, IV – LKS Gwiaz da Chu -
dów.

Naj lep szym bram ka rzem tur nie ju
zo stał Ma rek Wy so czań ski, a naj ak -
tyw niej szym za wod ni kiem wy bra no
Da wi da Wilcz ka – obaj z klu bu Jed -
ność. Pu cha ry i dy plo my zo sta ły wrę -
czo ne przez Mar ka Błasz czy ka –
prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Gie -
rał to wi ce, Ma ria na Szoł ty ska – pre -
ze sa LKS Jed ność 32 Przy szo wi ce
oraz przez sy nów Je rze go Bur sy –
Mar ka i Jó ze fa. 

Or ga ni za to ra mi tur nie ju by li:
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry Gie rał to wi -
ce, Ra da Gmin na Zrze sze nia LZS
Gie rał to wi ce oraz Za rząd LKS Jed -
ność 32 Przy szo wi ce.

(JS)

PA PIE SKA
WY STA WA

W Mu zeum Miej skim w Ra tu -
szu w Py sko wi cach czyn na jest wy -
sta wa po świę co na „Be aty fi ka cji Ja -
na Paw ła II – Pa pie ża Po la ka”. 

Na wy sta wie moż na za po znać się
ze szcze gó ło wym ży cio ry sem Ja na
Paw ła II opa trzo nym barw ny mi
i uni ka to wy mi fo to gra fia mi. Moż na
zo ba czyć ko lek cję mo net, znacz ków
z wi ze run kiem pa pie ża. In te re su ją co
przed sta wio ne zo sta ły wszyst -
kie 104 po dró że do wie lu za kąt ków
świa ta, ja kie od był Jan Pa weł II.
Opra co wa ne zo sta ły – z do kład nym
przed sta wie niem na ma pach Pol ski
– wszyst kie po dró że do kra ju, z któ -
rych naj bo gat sza w re kwi zy ty (chu -
s ty, pla ka ty, zdję cia i in ne ma te ria ły)
jest wi zy ta na lot ni sku w Gli wi cach.
Bar dzo cie ka we są rów nież ko lek cje
al bu mów, pocz tó wek i ob ra zów
zgro ma dzo ne na py sko wic kiej wy -
sta wie.

– Za pra sza my do od wie dze nia na -
szej ekspozycji. Moż na ją zwie dzać
in dy wi du al nie lub gru po wo. Go ści li -
śmy już przed sta wi cie li szkół, któ rzy
wy cho dzi li bar dzo za do wo le ni i bo -
gat si o no we in for ma cje z ży cia wiel -
kie go Po la ka – za chę ca ją or ga ni za to -
rzy wy sta wy, Bo że na Ja rzą bek oraz
Wła dy sław Ma co wicz. 

Wy sta wę moż na zwie dzać do 30
czerw ca. Czyn na jest od wtor ku
do so bo ty w godz. 16.00 – 18.00,
a w nie dzie lę 15.00 – 17.00. Wstęp
wol ny.

(MFR)

Za śpie wa li po nie miec ku

Ti bia rum Scho la res na gro dzo ne w Bel gii

Lau re aci Grand Prix, Ze spół „Me ri tum”.

Od le wej dziew czę ta z „Ti bia rum” w gro nie uczest ni -
ków fe sti wa lu w Ne evpelt. 
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DAR SER CA w Wil czy „Dzień Zie mi” w Rud nie 

Ba wio no się ra do śnie, a cho rzy i ich bli scy za po mnie li o swych tro skach.

Na gro dę od bie ra jed na z lau re atek kon kur su.
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Dzię ku je my za wszyst kie od po wie -
dzi na de sła ne do Roz ryw ko we go Ką -
ci ka z po przed nie go wy da nia WPG.
Po praw ne roz wią za nia wy glą da ją na -
stę pu ją co: ha sło krzy żów ki MA JÓW -
KA, z ko lei zdję cie przed sta wia ło bu -
dy nek Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go – Tech ni kum nr 1 w Knu ro -
wie przy ul. Szpi tal nej 25. 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: Ha li na Ku -
row ska, Kor ne lia Szoł ty sek -Ha dik
oraz Eu ge niusz Adam czyk. 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 czerw ca 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)

Ślą ska frasz ka

Dzie cio kom win szu ja wie la 
jo ra do ści
To skarb nasz jest wiel ki trza im
moc no pszoć
Śmiych na je jich gym bach zow dy
niy chej go ści
Ło to co przed niy mi niy 
ma jom sie boć

Jak szczyń śli wo baj ka mo im 
le cieć ży cie
Łosz czyń dzić utro py coł kym 
wi niyn los
Niy chej ło to dba jom niy yno ro dzi ce
Co sik ze tym zro bić mo że koż dy
z nos.

Bro ni sław Wą tro ba

Tym ra zem pre zen tu je my le gen dę z te re nu
na sze go part ner skie go Po wia tu Mit tel sach sen
w Niem czech. Je go sie dzi bą jest Fre iberg –
mia sto o wie lo wie ko wych gór ni czych tra dy -
cjach, z któ ry mi zwią za nych jest wie le lo kal -
nych le gend i przy po wie ści. 

W XIV wie ku ko pal nie Fre iber ga przy no si ły
zy ski. Prze waż nie gór ni cy w dni wol ne od pra cy
(a by ło ich nie wie le) spo ty ka li się na tań cach, or -
ga ni zo wa nych w ha lach prze my sło wych lub ko -
pal niach. W 1350 ro ku od by ła się słyn na po tań -
ców ka mię dzy Ber thels dorf a Eri bis dorf. W trak -
cie gdy ona trwa ła, prze cho dził tam tę dy ksiądz
nio są cy mon stran cję. Był on w dro dze, by wy spo -

wia dać śmier tel nie cho rą oso bę. Po mi mo iż
dzwon nik za dzwo nił, że by po in for mo wać o zbli -
ża ją cym się księ dzu, ża den z ba wią cych się nie
zwró cił na nie go uwa gi. Tyl ko skrzy pek ukląkł
na ko la nach, że by od dać mu cześć. Wte dy to na -
gle zie mia otwo rzy ła się i wchło nę ła wszyst kich
tam obec nych. Je dy nie skrzy pek ostał się na ma -
łym pa gór ku, przez co zo stał wy ba wio ny. Po tym
zaj ściu pa gó rek rów nież za to nął. Nikt z ba wią -
cych się nie zo stał od na le zio ny.

Po tym zda rze niu nikt nie od wa żył się już sta -
wiać żad nych bu dow li w tym miej scu. A ja ski nia,
któ ra po wsta ła w chwi li otwar cia się zie mi, zo sta -
ła na zwa na ja ski nią śmier ci. (RG)

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

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Ple bi scyt or ga ni zo wa ny przez Fo -
rum Ko biet Zie mi Gli wic kiej.
2. Ze spół, któ ry wy stą pi pod czas
czerw co we go „Pik ni ku z po wia tem
gli wic kim”.
3. Roz da wa ne w ostat nim dniu ro ku
szkol ne go. 
4. Śre dnio wiecz na im pre za ple ne ro wa
na Zam ku w Tosz ku.

5. Noc, ob cho dzo na z 23 na 24 czerw ca. 
6. Gdzie od by ły się XI Mię dzy na ro do -
we Tar gi Tu ry sty ki, w któ rych udział
wziął po wiat gli wic ki?
7. Za czy na ją się pod ko niec czerw ca,
a koń czą 1 wrze śnia.
8. „Chcę za pro sić cię do mo jej….” –
te mat te go rocz nej edy cji Kon kur su
Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim. 
9. Roz po czy na się 22 czerw ca. 

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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Poznaj nasze smaki

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�Za zwy czaj w ru bry ce tej pre zen -

tu je my ku li nar ne prze pi sy. Tym ra -
zem od stę pu je my od tej za sa dy i za -
chę ca my do wy bra nia się na Fe sti -
wal Ślą skie Sma ki 2011, gdzie ta kich
prze pi sów po znać bę dzie moż na
wie le.

To wspa nia ła im pre za dla mi ło śni -
ków do brej, re gio nal nej kuch ni. Od -
bę dzie się w so bo tę 18 czerw ca
w Par ku im. Cho pi na w Gli wi cach.
Zma ga nia ekip, któ re zgło si ły swój
udział w kon kur sie, roz pocz ną się
o godz. 13.00, a od godz. 16.00 trwać
bę dą pre zen ta cje przy go to wa nych
przez uczest ni ków dań. Fe sti wal ma
cha rak ter po ka zu sztu ki ku li nar nej,
tra dy cji, kul tu ry i róż no rod no ści sto -
łów wo je wódz twa ślą skie go, a je go
ce lem jest od bu do wa wi ze run ku tra -
dy cyj nych kuch ni re gio nu. Zwy cięz -

cy kon kur su uho no ro wa ni zo sta ną
Zło tym, Srebr nym i Brą zo wym
Dursz la kiem.

Kon kurs od by wać się bę dzie
w dwóch ka te go riach: ku cha rzy pro fe -
sjo na li stów oraz ekip ama tor skich, np.
kół go spo dyń wiej skich oraz osób pry -
wat nych. Każ da z ekip wy ko na  trzy
da nia: prze ką skę lub de ser, zu pę oraz
da nie głów ne. Przy oka zji od sy ła my
na stro nę www.sla skie sma ki.pl,
na któ rej zna leźć moż na wie le świet -
nych prze pi sów na szej kuch ni re gio -
nal nej.

Or ga ni za to ra mi kon kur su są Ślą ska
Or ga ni za cja Tu ry stycz na (przy me ry -
to rycz nym współ udzia le Ślą skiej Ka -
pi tu ły Sma ku oraz Ślą skiej Gru py Ku -
li nar nej i Be skidz kie go Klu bu Ku li -
nar ne go) oraz Mia sto Gli wi ce.

(RG)
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Co ro ku we wrze śniu w Po wie cie Mit tel sach sen or ga ni zo wa ne są Dni Sak so nii, pod czas któ rych
przy wo łu je się gór ni cze tra dy cje te go re gio nu.

Jak ugo to wać do bry żur, moż na się by ło do wie dzieć na I Fe sti wa lu Żu ru w Sta -
ni cy, te raz bę dzie oka zja po znać prze pi sy rów nież i na in ne ślą skie da nia. 

W kręgu legend

Przed wiekami we FreiberguFreibergu




