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WAKACJE, WAKACJE...
Wa ka cje są już nie mal na pół -

met ku. Kto mo że, szu ka atrak cji,
któ re po mo gą wy po cząć i na brać sił
w ten let ni czas. Moż na je zna leźć
za rów no w po wie cie gli wic kim
(któ ry na da je się świet nie na krót -
kie, week en do we wy pa dy re kre -
acyj ne), jak i w po wie cie puc kim,
bę dą cym na szym part ner skim po -
wia tem, gdzie war to wy je chać
na wa ka cje.

U nas do wo li na cie szyć się moż na la -
sem, je zio ra mi i za byt ka mi – m.in. trze ma
zam ka mi i drew nia ny mi ko ściół ka mi.
U na szych przy ja ciół głów ną atrak cją są
pięk ne nad mor skie pla że, choć i tam nie

bra ku je cie ka wych miejsc do zwie dze nia i moż li wo -
ści upra wia nia tu ry sty ki oraz spor tu. W tym nu me rze
WPG na ma wia my Czy tel ni ków, by sko rzy sta li z te -
go, co ofe ru ją pod czas wa ka cji na sze dwa po wia ty.
Uda ne go wy po czyn ku! (RG)

XII Do żyn ki Po wia tu
Gli wic kie go i Gmi ny
Pil cho wi ce w bie żą cym
ro ku od bę dą się w ma -
low ni czym, sły ną cym
z go ścin no ści so łec twie
Wil cza w gmi nie Pil cho -
wi ce w nie dzie lę 28
sierp nia. 

Sta ro sta mi te go rocz -
nych do ży nek bę dą Te re sa
Bar wiak z Żer ni cy oraz Ste fan Bon dza z Wil czy. Pa ni
Te re sa pro wa dzi du że go spo dar stwo rol ne – bli sko 70 ha,
włą cza jąc w to dzier ża wy – wraz ze swo im mę żem i ro -
dzi ca mi. Upra wia przede wszyst kim mie szan ki zbo żo we
i rze pak. Ho du je tak że by dło mlecz ne i ko nie. Pan Ste fan
pro wa dzi go spo dar stwo rol ne, któ re w je go ro dzi nie prze -
ka zy wa ne jest z po ko le nia na po ko le nie. Obec nie li czy
ono ok. 65 ha, ca łość ob sie wa na jest zbo ża mi oraz rze pa -
kiem. Plo ny czę ścio wo prze zna cza ne są na pa sze dla
zwie rząt (trzo dy chlew nej i by dła), resz ta na to miast,
w za leż no ści od uro dza ju, zo sta je sprze da na. 

Te go rocz ne świę to plo nów roz pocz nie msza św.,
któ rą od pra wi ar cy bi skup Da mian Zi moń, me tro po li ta
Ar chi die ce zji Ka to wic kiej w ko ście le pw. św. Mi ko ła ja
w Wil czy w dniu do ży nek o godz. 14.00. 

Dokończenie na str. 6

W po wie cie puc kim moż na ko rzy stać z uro ków mo rza…

… a w gliwickim m.in. zwie dzać ta jem ni cze zam ki, jak ten
w Chu do wie.
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PO WIA TO WE ŚWIĘ TO
PLO NÓW W WIL CZY

Dar mo we hot spo ty, in fo kio ski i sta no wi ska
kom pu te ro we, a na wet in fo kiosk mo bil ny – z te -
go wszyst kie go moż na ko rzy stać od 1 lip ca na te -
re nie na sze go po wia tu. W su mie ta kich miejsc
jest 58. Słu żą za rów no miesz kań com, jak i oso -
bom od wie dza ją cym po wiat gli wic ki. 

Są to tzw. PIAP -y. Na zwa po cho dzi od an giel -
skie go skró tu okre śle nia Pu blic In ter net Ac cess Po -
int, tłu ma czo ne go na ję zyk pol ski ja ko pu blicz ne
punk ty do stę pu do In ter ne tu. Zna leźć je moż na
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach, w urzę -
dach na szych gmin i miast, w szko łach, bi blio te -
kach, świe tli cach, szpi ta lach, ośrod kach po mo cy
spo łecz nej, do mach kul tu ry itp. – wszyst kie
umiesz czo ne zo sta ły tak, by ła two by ło do nich do -
trzeć oso bom po trze bu ją cym po łą cze nia z In ter ne -
tem. Słu żą po mo cą za rów no w za ła twia niu spraw
urzę do wych, jak i przy zwie dza niu na sze go po wia -
tu. Ko rzy sta nie z PIAP -ów jest dla każ de go cał ko -
wi cie bez płat ne, z za strze że niem, że bę dą one użyt -
ko wa ne zgod nie z prze zna cze niem.

Stwo rzo ny sys tem daje róż no rod ne moż li wo ści
ko rzy sta nia z In ter ne tu. Cie ka wą pro po zy cją są hot -
spo ty, czy li miej sca, gdzie do stęp do In ter ne tu
umoż li wio ny zo stał przy po mo cy sie ci bez prze wo -
do wej opar tej na stan dar dzie Wi Fi. Jest ich w su mie
sie dem i obej mu ją m.in. par ter gli wic kie go sta ro -
stwa oraz ra tusz w Knu ro wie wraz z czę ścią przy le -

głe go par ku. Umoż li wia ją one po sia da czom kom pu -
te rów prze no śnych, lap to pów, a tak że palm to pów,
te le fo nów ko mór ko wych i in nych urzą dzeń (np. od -
bior ni ków GPS) dar mo wy do stęp do In ter ne tu. 

Gros na szych PIAP -ów sta no wią sta no wi ska
kom pu te ro we, któ rych jest 33. Wszyst kie wy po sa -
żo ne są w dru kar ki, moż na też w nich ko rzy stać
z ze wnętrz nych no śni ków da nych, ta kich jak np.
pen dri ve, CD czy DVD. Czte ry z nich przy sto so -
wa ne są do po trzeb osób nie peł no spraw nych – ma -
ją dru kar ki braj low skie, syn te za to ry mo wy i pro -
gra my po więk sza ją ce czcion kę. 

Dokończenie na str. 4

In ter net dla każdego 

Jed no ze sta no wisk kom pu te ro wych, gdzie moż na
bez płat nie i bez piecz nie sko rzy stać z In ter ne tu,
znaj du je się w punk cie dla nie peł no spraw nych
w sta ro stwie.
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Ko mi sja Zdro wia Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go ob ra do wa ła w czerw cu
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto -
ja” w So śni co wi cach. By ło to wy jaz -
do we po sie dze nie, na któ re za pro sze -
ni zo sta li też dy rek to rzy wszyst kich
na szych do mów po mo cy spo łecz nej
– za rów no sta no wią cych jed nost ki
or ga ni za cyj ne Po wia tu Gli wic kie go,
jak i re ali zu ją cych je go za da nia zle -
co ne.

Do mów ta kich jest pięć. Dwa
z nich – wła śnie „Osto ja” oraz „Za -
me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej –
sta no wią jed nost ki or ga ni za cyj ne po -
wia tu. Na to miast trzy DPS -y: w Knu -
ro wie, Wi śni czach i Pil cho wi cach re -
ali zu ją za da nia zle co ne przez po wiat,
or ga ni za cyj nie pod le ga jąc in nym
pod mio tom, ści ślej zaś (ko lej no) Ca -
ri ta so wi Gli wi ce, Ca ri ta so wi Ka to wi -
ce oraz Za ko no wi Oj ców Ka mi lia -
nów. Po sie dze nie ko mi sji ze bra ło spo -
re gro no osób. Pro wa dził je prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Zdro wia Le szek Ko -

ło dziej. Obec ni by li wcho dzą cy
w skład Ko mi sji rad ni: Ja cek Aw ra -
mien ko, Agniesz ka Ba rań ska i Hen -
ryk Si bie lak, a tak że dy rek to rzy
DPS -ów: Ewa Za mo ra, Bro ni sław
Ma lic ki, Alek san der Szyn dzie lorz
i Kry stian Bam by nek. To wa rzy szył
im sta ro sta Mi chał Nie szpo rek i pra -
cow ni cy sta ro stwa ob słu gu ją cy to po -
sie dze nie, a funk cję go spo da rza peł nił
dy rek tor „Ostoi” Ja ro sław Menc fel.
Te ma tem po sie dze nia by ła ak tu al na
sy tu acja oraz wy mo gi, ja kie mu si
speł niać DPS w świe tle obo wią zu ją -
cych prze pi sów. 

Wszyst kie po wia to we DPS -y
osią gnę ły już wy ma ga ne stan dar dy.
„Osto ja” uzy ska ła je w 2009 r. Zro -
bio no to kosz tem du że go wy sił ku fi -
nan so we go oraz za an ga żo wa nia za -
ło gi – pod kre ślił sta ro sta. Obec nie
w po ko jach prze by wa ją mak sy mal -
nie 2-4 oso by, są m.in. no we ła zien -
ki i cią gi ko mu ni ka cyj ne. Spo rym
pro ble mem jest jed nak fakt, iż DPS

mie ści się w sta rym, za byt ko wym
obiek cie, wy ma ga ją cym du żych na -
kła dów na dal sze re mon ty oraz bie -
żą ce utrzy ma nie. Bra na jest

pod uwa gę bu do wa no wej sie dzi by
dla „Ostoi”, ale bę dzie to moż li we
tyl ko pod wa run kiem, iż sta ra zo sta -
nie sprze da na. 

Rad ni zwie dzi li DPS i po zna li ży cie
pla ców ki. Miesz ka ją tu 124 nie peł no -
spraw ne umy sło wo dziew czę ta i ko -
bie ty w wie ku od 9 do 60 lat. (RG)

Za na mi dwie ko lej ne se sje Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go: dzie wią ta w tej ka den cji, któ ra
od by ła się 16 czerw ca oraz dzie sią ta, ob ra -
du ją ca 7 lip ca. 

Naj waż niej szym punk tem czerw co wej se sji
by ło ab so lu to rium dla Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go za 2010 rok. Rad ni jed no gło śnie przy ję li
uchwa łę, udzie la ją cą ab so lu to rium Za rzą do wi
za ubie gły rok. Za nim to na stą pi ło, Ra da roz pa -
trzy ła spra woz da nie z wy ko na nia bu dże tu i spra -
woz da nie fi nan so we po wia tu za 2010 r. oraz in -
for ma cję o sta nie mie nia po wia tu, któ re przed sta -
wi ła Ma ria Owcza rzak -Siej ko, skarb nik Po wia -
tu Gli wic kie go. Rad ni za po zna li się tak że
z uchwa łą Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej
w Ka to wi cach, wy da ją cą po zy tyw ną opi nię
o tych do ku men tach. Na stęp nie Da wid Rams,
prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy,
przed sta wił uchwa łę apro bu ją cą wy ko na nie bu -
dże tu oraz wnio sek o udzie le nie ab so lu to rium.
Za jej przy ję ciem opo wie dzie li się wszy scy rad ni. 

Rad ni pod czas tej se sji za po zna li się m.in.
z pro jek ta mi in fra struk tu ral ny mi re ali zo wa ny mi
przez Po wiat Gli wic ki do fi nan so wa ny mi z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
oraz z in for ma cją na te mat wspie ra nia roz wo ju
uczniów szkół po wia tu po przez re ali zo wa ne
pro jek ty do fi nan so wa ne z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go, któ re przed sta wi ła Jo an na
Pik tas, na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo -
cji Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. 

Na se sję tra fi ło 10 pro jek tów uchwał. Wszyst -
kie zo sta ły przy ję te przez rad nych. Jed na z nich
zmie ni ła wcze śniej szą uchwa łę w spra wie okre -
śle nia za dań z za kre su re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo łecz nej oraz za trud nia nia osób nie peł no -
spraw nych i wy so ko ści środ ków z PFRON na ich
re ali za cję w 2011 r. Ko lej ne uchwa ły po wo ła ły
dwie ra dy spo łecz ne: pierw szą dla SP ZOZ Szpi -
ta la Po wia to we go z sie dzi bą w Py sko wi cach oraz
dru gą dla ZOZ -u w Knu ro wie. Na stęp na uchwa ła
do ty czy ła ob wiesz cze nia o ogło sze niu tek stu jed -
no li te go Sta tu tu Po wia tu Gli wic kie go. 

Na se sji 7 lip ca Ra da za de cy do wa ła, kto
w tym ro ku otrzy ma na gro dy „Be ne Me ri tus”,
przy zna wa ne oso bom i in sty tu cjom do brze za -

słu żo nym dla
po wia tu gli -
wic kie go. Co -
rocz na na gro da
– mo cą uchwa -
ły Ra dy – przy -
zna na zo sta ła
w dwóch ka te -
go riach: in dy wi du al nej i zbio ro wej. W tej
pierw szej, zgod nie z wo lą rad nych, otrzy ma ją
je Ste fan Grusz ka – za słu żo ny ksiądz se nior
z Pa ra fii pw. Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej
w Knu ro wie i Iwo na Ewer tow ska -Me ner –
nie stru dzo na pro pa ga tor ka śpie wu chó ral ne go
w po wie cie, pro wa dzą ca też ze spół Ti bia rum
Scho la res. W ka te go rii zbio ro wej na gro dzo ne
zo sta ły: od no szą cy co raz wię cej suk ce sów Te -
atr Mło dzie żo wy Car pe Diem z Py sko wic oraz
pręż nie dzia ła ją ce Ko ło Związ ku Gór no ślą skie -
go w Gie rał to wi cach. Na gro dy wrę czo ne zo sta -
ną lau re atom na na stęp nej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go, któ ra od bę dzie się 31 sierp nia. 

Na po cząt ku tej se sji rad nym przed sta wio ny
zo stał Ra port z wy ko na nia „Po wia to we go Pro -
gra mu Ochro ny Śro do wi ska Po wia tu Gli wic kie -
go na la ta 2003-2015”, a tak że spra woz da nie z re -
ali za cji „Pla nu Go spo dar ki Od pa da mi dla Po wia -
tu Gli wic kie go”, któ re za pre zen to wał Ma riusz
Dy ka, na czel nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska,
Rol nic twa i Le śnic twa w sta ro stwie. Pod ob ra dy
tra fi ły czte ry pro jek ty uchwał, któ re zo sta ły przy -
ję te przez Ra dę. Jed na z uchwał okre śli ła za sa dy
udzie la nia spół kom wod nym do ta cji ce lo wych
na bie żą ce utrzy ma nie wód i urzą dzeń wod nych
oraz na fi nan so wa nie lub do fi nan so wa nie in we -
sty cji z bu dże tu po wia tu, spo so bu ich roz li cza nia
oraz spo so bu kon tro li wy ko na nia za dań. Rad ni
usta li li też no wą wy so kość sta wek opłat za za ję -
cie pa sa dro go we go dróg, któ rych za rząd cą jest
Za rząd Po wia tu Gli wic kie go.

Treść uchwał oraz przed sta wio nych opra co -
wań za miesz czo ne są na stro nie in ter ne to wej
po wia tu – za kład ka Po wiat Gli wic ki/In for ma -
tor Ra dy Po wia tu. 

TA DE USZ MA MOK, 
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
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Od 19 ma ja do 7 lip ca, czy li w okre sie po mię -
dzy VIII a X se sją Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
od by ło się 9 po sie dzeń Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go. Pod ję li śmy na nich 23 uchwa ły, w więk -
szo ści do ty czą ce spraw bu dże to wych. Po za tym
pod ob ra dy Za rzą du tra fi ło sze reg in nych
spraw istot nych dla wła ści we go funk cjo no wa -
nia po wia tu oraz waż nych dla na szych miesz -
kań ców.

Pod ję te uchwa ły – po za te ma ty ką bu dże tu po -
wia tu – do ty czy ły m.in. za twier dze nia spra woz dań
fi nan so wych SZ ZOZ w Knu ro wie oraz Szpi ta la
Po wia to we go w Py sko wi cach. Ogło si li śmy tak że
dru gi na bór wnio sków na pra ce kon ser wa tor skie,
re stau ra tor skie i ro bo ty bu dow la ne przy za byt kach
wpi sa nych do re je stru za byt ków. Pod ję li śmy kil ka
uchwał w spra wie re ali zo wa nych przez po wiat
pro jek tów unij nych – o nich tro chę sze rzej w dal -
szej czę ści te go tek stu.

Za rząd za ak cep to wał sze reg do ku men tów.
Wie le z nich do ty czy ło spraw oświa to wych. Jesz -
cze przed wa ka cja mi przy ję li śmy pro jek ty or ga ni -
za cyj ne szkół i po rad ni, dla któ rych po wiat jest or -
ga nem pro wa dzą cym, tj. Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół Za -
wo do wych nr 2 w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach oraz Po rad ni Psy cho -
lo gicz no -Pe da go gicz nych w Knu ro wie i w Py sko -
wi cach. Za rząd przy jął też „Pro gram Roz wo ju
Szkol nic twa Za wo do we go w Po wie cie Gli wic -
kim”. Za ak cep to wa li śmy kan dy da tu rę Da riusza
Bry ły na sta no wi sko wi ce dy rek to ra Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach (po -
przed ni wi ce dy rek tor od cho dzi na eme ry tu rę).
Zwięk szy li śmy plan wy dat ków Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej o kwo tę 57 191 zł na prze -
pro wa dze nie re mon tu sa li gim na stycz nej. Po sta -
no wi li śmy tak że o przy stą pie niu po wia tu do pro -
jek tu sys te mo we go Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro -
do wej pn. „Bez po śred nie wspar cie roz wo ju szkół
po przez wdra ża nie zmo der ni zo wa ne go sys te mu

do sko na le nia na -
uczy cie li” współ -
fi nan so wa ne go ze
środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. To
tyl ko nie któ re ze spraw, ja ki mi zaj mo wał się Za -
rząd w mi nio nym okre sie.

1 lip ca Pol ska ob ję ła pre zy den cję w Unii Eu ro -
pej skiej. W na szym po wia to wym wy mia rze nie
ozna cza to nad zwy czaj nych wy zwań, ale jest oka -
zją do re flek sji nad tym, jak moc no Unia zmie nia
ob raz ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści. Po wiat Gli -
wic ki zre ali zo wał i re ali zu je obec nie łącz nie po -
nad 20 pro jek tów współ fi nan so wa nych przez UE.
Wła śnie za koń czy li śmy je den z nich – „PIAP -y
dla miesz kań ców zie mi gli wic kiej”, umoż li wia ją -
cy sze ro ki do stęp do bez płat ne go In ter ne tu (wię -
cej moż na na ten te mat prze czy tać w tym nu me rze
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”). Trwa ją pra -
ce nad re ali za cją pro jek tu, ma ją ce go na ce lu wy -
bu do wa nie na te re nie po wia tu li czą cej po -
nad 200 km sie ci tras ro we ro wych. Dzię ki unij -
nym pie nią dzom pro mo wać mo że my wa lo ry tu ry -
stycz ne po wia tu – o tym z ko lei pi sze my w re la cji
z na sze go „Pik ni ku z Po wia tem Gli wic kim”. Pro -
wa dzi my wie le pro jek tów ma ją cych na ce lu wzbo -
ga ce nie ofer ty edu ka cyj nej na szych szkół, co
prze kła da się na do dat ko we bez płat ne za ję cia dla
uczniów oraz moż li wość pod no sze nia kwa li fi ka cji
przez na uczy cie li.

Na jed nym z Za rzą dów w mi nio nym mie sią cu
przy ję li śmy pro ce du rę re ali za cji pro jek tu „Ter mo -
mo der ni za cja obiek tu DPS Za me czek w Kuź ni
Nie bo row skiej” oraz po wo ła li śmy ze spół za da nio -
wy ds. je go re ali za cji. Ten wart bli sko 1 mln zł pro -
jekt wspie ra fi nan so wo mo der ni za cję ciepl ną za -
byt ko we go obiek tu, w któ rym mie ści się nasz
DPS. Nie spo sób tu pi sać o wszyst kich przed się -
wzię ciach po wia tu do to wa nych z unij nych środ -
ków. Oby by ło ich jak naj wię cej.

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 

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

„Osto ja” mie ści się w sta rym, za byt ko wym bu dyn ku, 
w któ rym jed nak miesz kan ki ma ją za pew nio ny 

wy ma ga ny wy so ki stan dard po by tu.

Ko mi sja w „Ostoi”
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W Ko zło wie ru szy ło Tre nin go we
Po le Gol fo we. Moż na tu za rów no
po znać ar ka na tej gry, jak i do sko -
na lić na by te już umie jęt no ści. 

Po le utwo rzo ne zo sta ło przez Gli -
wic ki Klub Gol fo wy. Dzia ła na te re nie
Ośrod ka Spor to wo -Re krea cyj ne go
„Pla tan”. Choć jest sto sun ko wo nie -
wiel kie (60 na 200 me trów), stwa rza
do bre wa run ki do na uki i ćwi cze nia
tech ni ki tej dys cy pli ny spor tu. 

– Po le po sia da wszyst kie ele men ty
do tre nin gu gry w gol fa – mó wi Ta de -
usz Wa rot, pre zes Gli wic kie go Klu bu
Gol fo we go. – Są to ma ty do wy bi ja nia
pił ki, put ting gre en do na uki cel no ści,
bun kier z pia skiem, gdzie ćwi czy się
trud ne ude rze nia z pia sku oraz tzw.
chip ping area, czy li ko sze, do któ rych
się tra fia. Wła śnie po wsta je wy so ka
na 12 me trów siat ka, tak by moż na by -
ło ćwi czyć dłu gie ude rze nia. 

Po le od 11 lip ca udo stęp nia ne jest
wszyst kim chęt nym. Moż na tu za rów -

no przyjść ze swym sprzę tem, jak i go
wy po ży czyć, moż na ćwi czyć sa me mu,
jak i pod kie run kiem tre ne ra. Od płat -
nie moż na na być że to ny do ma szy ny,
któ ra wy da je pił ki tre nin go we. 

– Trze ba jed nak pa mię tać, że golf to
gra wy ma ga ją ca zna jo mo ści pod sta -
wo wych re guł i po sia da nia nie zbęd -
nych umie jęt no ści – za zna cza Ta de usz
Wa rot.  – Aby ćwi czyć na po lu, trze ba
mieć po twier dza ją cą to Zie lo ną Kar tę,
bo ina czej moż na zro bić krzyw dę so -
bie lub in nym. Wbrew utar tej opi nii
golf nie jest spor tem bar dzo dro gim.
Wy po sa że nie gol fi sty moż na ku pić
za ok. 2 tys. zł, a szko le nie to
koszt 600 zł. Sa mo wej ście na na sze
po le tre nin go we jest bez płat ne. 

W lip cu i sierp niu Gli wic ki Klub
Gol fo wy za pra sza wszyst kich chęt -
nych do Ko zło wa, gdzie w dniach,
w któ rych po le jest otwar te, człon -
ko wie klu bu nie od płat nie bę dą pro -
wa dzić ak cję wstęp ne go szko le nia

i wpro wa dza nia w ar ka na gol fa.
Tre nin go we Po le Gol fo we w Ko zło -

wie czyn ne jest w po nie dział ki, śro dy

i piąt ki od godz. 16.00 do 20.00. Za kup
że to nu do ma szy ny do wy da wa nia pi -
łek kosz tu je 5 zł (2,5 zł dla człon ków

Klu bu). Chęt ni mo gą skon tak to wać się
z tre ne rem, nr tel. 604 464 555.

(RG)

Po wiat Gli wic ki otrzy mał do dat -
ko we środ ki fi nan so we z Pań stwo -
we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych na re ali za cję
za dań na rzecz osób nie peł no spraw -
nych. 

W związ ku z otrzy ma niem do dat -
ko wych środ ków przez po wiat oso by
za in te re so wa ne mo gą ubie gać się
o do fi nan so wa nie do: 
• uczest nic twa w tur nu sie re ha bi li ta -
cyj nym, 

• li kwi da cji ba rier ar chi tek to nicz nych,
tech nicz nych i w ko mu ni ko wa niu się, 
• za opa trze nia w sprzęt re ha bi li ta cyj ny, 
• za opa trze nia w przed mio ty or to pe -
dycz ne i środ ki po moc ni cze. 

Wnio ski bę dą roz pa try wa ne zgod -
nie z ogło szo ny mi w br. za sa da mi,
do mo men tu wy czer pa nia środ ków
fi nan so wych PFRON. Bliż sze in for -
ma cje w Po wia to wym Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach,
tel. 32 332 66 14-17.

4 lip ca w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach od by ło się po sie dze nie
Ra dy Po wia to wej Ślą skiej Izby Rol -
ni czej. Du żo uwa gi po świę co no
na nim te ma to wi szkód w upra wach
rol nych, po wo do wa nych przez zwie -
rzę ta le śne.

Spo tka nie pro wa dził prze wod ni -
czący Ra dy Po wia to wej (a jed no cze -
śnie pre zes Za rzą du Ślą skiej Izby Rol -
ni czej w Ka to wi cach) Ro man Wło -
darz. Uczest ni czy li w nim ja ko za pro -
sze ni go ście przed sta wi cie le Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go – sta ro sta Mi -
chał Nie szpo rek, wi ce sta ro sta Wal de -
mar Do mbek oraz na czel nik Wy dzia -

łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa
i Le śnic twa sta ro stwa Ma riusz Dy ka,
a tak że nad le śni czy Nad le śnic twa Ru -
dzi niec Ta de usz Ma mok. Ja ko eks -
pert z za kre su go spo dar ki ło wiec kiej
obec ny był prof. Bo gu sław Bo bek.

W po wie cie gli wic kim za no to wa no
ostat nio licz ne skar gi rol ni ków do ty -
czą ce szkód w upra wach rol nych po -
wo do wa ne przez dzi ką zwie rzy nę,
w szcze gól no ści je le nio wa te. Szko dy
ta kie sta no wią pro blem nie tyl ko lo -
kal ny, ale i re gio nal ny. Nad mier ne
szko dy w upra wach rol nych czy nio ne
przez je le nio wa te wy ni ka ją z ich zbyt
du że go po gło wia. Prof. Bo bek zwró cił

uwa gę na nie do sza co wa nie rze czy wi -
stej licz by zwie rząt. Ta de usz Ma mok
przed sta wił dzia ła nia Nad le śnic twa
Ru dzi niec do ty czą ce oce ny rze czy wi -
ste go po gło wia zwie rzy ny i zwią za -
nych z tym dzia łań przy za twier dza niu
pla nów ło wiec kich.

Stwier dzo no, że pro blem na ra sta
i wy ma ga pil nych roz wią zań pro wa -
dzą cych do re duk cji zbyt du że go po -
gło wia zwie rzy ny łow nej, w szcze gól -
no ści je le nio wa tych. Na le ży też po pra -
wić sku tecz ność dzia łań kół ło wiec -
kich kon tro lu ją cych ten stan. Przed sta -
wi cie le Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
za de kla ro wa li wspar cie dzia łań Ślą -
skiej Izby Rol ni czej w ra mach swych
kom pe ten cji. (MD) 

Zwierzyna idzie w szkody

Dri ving Ran ge (czy li Tre nin go we Po le Gol fo we) w Ko zło wie jest pierw szym miej scem na na szym te re nie, gdzie tre no wać
moż na grę w gol fa.

Golf w Ko zło wie
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Można otrzymać dofinansowanie

In for ma cja dla osób 
nie peł no spraw nych 

Ma my do bre wie ści dla kie row -
ców. Wkrót ce w kil ku miej scach
ru szą pra ce, ma ją ce na ce lu po pra -
wę sta nu dróg na na szym te re nie. 

– Ich roz po czę cie moż li we jest
dzię ki te mu, iż z po wo dze niem za -
koń czy ły się za bie gi Za rzą du Po wia -
tu Gli wic kie go, na szych gmin i rad -
nych o przy zna nie więk szych kwot
na re mon ty dróg wio dą cych przez
po wiat – mó wi wi ce sta ro sta Wal de -
mar Do mbek. – Po cho dzą one za -
rów no z bu dże tu wo je wódz twa ślą -
skie go, jak i ze środ ków rzą do wych.

I tak dzię ki środ kom przy zna nym
z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do -
wy Dróg Lo kal nych 2008-2011 Po -
wiat Gli wic ki bę dzie mógł roz po -
cząć już nie dłu go wcze śniej za pla -
no wa ną in we sty cję, któ ra re ali zo wa -
na bę dzie wspól nie z Gmi ną So śni -
co wi ce. Jest to II etap prze bu do wy
dro gi po wia to wej nr 2991S (ul. Ła -
będz ka). W ub. ro ku wy ko na ny zo -

stał I etap, te raz pra ce bę dą kon ty nu -
owa ne. Obej mą prze bu do wę na -
wierzch ni jezd ni na od cin ku bli -
sko 3,5 km – od Łan Wiel kich
do wia duk tu nad au to stra dą A4
w Ko zło wie i da lej do gra ni cy z Gli -
wi ca mi. Koszt tej in we sty cji to 6
mln zł, z cze go 3 mln zł sta no wi do -
fi nan so wa nie z Na ro do we go Pro gra -
mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych 2008-2011, a po 1,5 mln zł wy -
ło żą na nie Po wiat Gli wic ki i Gmi na
So śni co wi ce.

– Bę dzie to naj więk sza in we sty -
cja dro go wa na na szym te re nie
w tym ro ku – do da je Wal de mar Do -
mbek. – Gdy by nie rzą do we wspar -
cie, to ani po wia tu ani gmi ny nie by -
ło by stać na jej prze pro wa dze nie.

Do bre in for ma cje otrzy mał po -
wiat tak że nie daw no z Urzę du Mar -
szał kow skie go. Nie ba wem ru szy ko -
lej ny etap dłu go wy cze ki wa ne go re -
mon tu dro gi wo je wódz kiej nr 907

Wie lo wieś -Nie wie sze. Na tę in we -
sty cję, war tą ogó łem bli sko 25 mln

zł, wo je wódz two prze zna czy jesz cze
w tym ro ku 4 245 459 zł, a w 2012
r. 20 mln zł. Pra ce obej mą bar dzo
znisz czo ny od ci nek cią gną cy się
od Tosz ka do Nie wie szy.

Ko lej na do bra wia do mość do ty -

czy ob wod ni cy wo kół So śni co wic.
Jesz cze w tym ro ku wo je wódz two
prze zna czy na ten cel 200 tys. zł
(pra ce pro jek to we), na to miast
w 2012 r. bę dzie to kwo ta 2,8 mln zł.
Zre ali zo wa nych zo sta nie w tym ro ku

na na szym te re nie też kil -
ka in nych wo je wódz kich
za dań dro go wych. W gmi -
nie So śni co wi ce na stą pi
re mont dro gi wio dą cej
do Trach, któ ra ule gła
znisz cze niu zi mą oraz
dro gi wo je wódz kiej
nr 408 w Sie ra ko wi cach,
na co łącz nie prze zna czo -
no po nad 2,6 mln zł, a tak -
że zbu do wa ny zo sta nie
(za 1,2 mln zł, wspól nie
z gmi ną) chod nik w Bar -
głów ce. W gmi nie Pil cho -
wi ce na to miast wy re mon -
to wa ny bę dzie 3,5-ki lo -
me tro wy od ci nek DW
nr 921 pro wa dzą cy do Sta -
ni cy, co kosz to wać bę -
dzie 2,5 mln zł.

(RG)

Dro go we in we sty cje

La tem ub. ro ku trwa ły ro bo ty na dro dze So śni co wi ce -Ła ny Wiel kie, te raz na stą pi ich dru -
gi etap, któ ry obej mie dal szą część ul. Ła będz kiej pro wa dzą cej przez Ko złów do Gli wic.
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Gru pa bi blio te ka rzy z te re nu po -
wia tu gli wic kie go od wie dzi ła Wo je -
wódz ką Bi blio te kę Pu blicz ną w Kra -
ko wie. Oka zję stwo rzy ło se mi na -
rium wy jaz do we dla bi blio te ka rzy
i ich ro dzin, zor ga ni zo wa ne 4 czerw -
ca przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu -
blicz ną w Gli wi cach. 

Wy jazd miał na ce lu nie tyl ko
zwie dze nie wo je wódz kiej bi blio te ki
pu blicz nej, ale tak że in te gra cję śro do -
wi ska oraz po ka za nie ich bli skim,
czym zaj mu ją się bi blio te ka rze na co
dzień.

Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na
w Kra ko wie mie ści się w bu dyn ku
daw nych ko szar au striac kich wy bu -
do wa nych oko ło 1860 r. Gmach zo -
stał za pro jek to wa ny przez Fe lik sa
Księ gar skie go. Zbio ry bi blio te ki li -
czą po nad 500 ty się cy wo lu mi nów.
Wśród nich są książ ki, cza so pi sma,
pły ty wi ny lo we, ka se ty, prze zro cza,
pły ty CD i DVD. WBP po sia da bo ga -
te zbio ry na uko we i po pu lar no -na -
uko we ze wszyst kich dzie dzin wie -
dzy, ma te ria ły au dial ne i mu zy ko lo -
gicz ne, bo ga te zbio ry cza so pism,

rocz ni ków i ze szy tów na uko wych,
kom pu te ro we ba zy da nych, bi blio -
gra fie mul ti me dial ne, a tak że książ ki
braj low skie i „książ ki mó wio ne”. Po -
nad to bi blio te ka dys po nu je uni ka to -
wy mi zbio ra mi cza so pism re gio nal -
nych i lo kal nych z te re nu Kra ko wa
i Ma ło pol ski oraz m.in. ko lek cją do -
ku men tów ży cia spo łecz ne go, ta kich
jak: ka ta lo gi wy staw, pro gra my te -
atral ne, afi sze i pla ka ty, dru ki wy bor -
cze, oko licz no ścio we, ulot ki, ob -
wiesz cze nia itp. Wła śnie od pra cow -
ni Do ku men tów Ży cia Spo łecz ne go

uczest ni cy wy pra wy roz po czę li zwie -
dza nie Ma ło pol skiej Książ ni cy. Na -
stęp nie go ści li w Od dzia le Zbio rów
Mu zycz nych. Da lej uda li się do czy -
tel ni głów nej, by na koń cu od wie dzić
Od dział dla Dzie ci, w któ rym po zna -
li cie ka we for my pra cy z naj młod -
szym czy tel ni kiem. 

Na za koń cze nie se mi na rium
uczest ni cy wy bra li się „Śla dem Eu ro -
pej skiej toż sa mo ści Kra ko wa”, czy li
szla kiem tu ry stycz nym po pod zie -
miach Ryn ku Głów ne go.

(GD)

W I Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie po raz dru gi pa -
dła naj wyż sza wy gra na w kon kur sie
zor ga ni zo wa nym przez gór no ślą skie
po sel stwo UE. Po przed nio otrzy mał
ją Jo nasz Kop czyk (wy cho waw czy ni
Ewe li na Szczy giel ska). Tym ra zem
zwie dzać Bruk se lę bę dzie Ma ciej
Ostrow ski (wy cho waw ca Bar tosz
Kacz mar czyk). Po zo sta łe na gro dy
zdo by ły uczen ni ce Ka ta rzy ny Pan fi -
luk z Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie: We ro ni ka Róg
(II miej sce) oraz Ane ta Szulc (miej -
sce III). 

Oba kon kur sy, ści śle zwią za ne
z wie dzą na te mat Unii Eu ro pej skiej,
przy go to wa ła i mo ni to ro wa ła uczą ca
w knu row skim li ceum hi sto rii Ma rze -
na Kra soń -Ka pła nek. Za da niem
uczest ni ków te go rocz ne go kon kur su
by ło prze ko na nie do wy bra ne go miej -
sca w Eu ro pie zwie dza ją ce go ją Au -
stra lij czy ka. Czerw co wym sta ra niom
mło dych adep tów eu ro wie dzy przy -
glą da ła się Mał go rza ta Handz lik, po -
seł do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Kon kurs od by wał się pod ho no ro wym
pa tro na tem sta ro sty gli wic kie go Mi -
cha ła Nie szpor ka. (MC)

Dokończenie ze str. 1
Zlo ka li zo wa ne są w sta ro stwie (na I i III pię -

trze), w Urzę dzie Miej skim w Knu ro wie przy ul.
Oga na oraz w GOK -u w Po ni szo wi cach. 

Po nad to w skład sys te mu wcho dzi 18 in fo kio -
sków – za rów no we wnętrz nych, jak i ze wnętrz -
nych. Ob słu gi wa ne są za po mo cą ekra nu do ty ko -
we go oraz kla wia tu ry ekra no wej. W sto sun ku
do sta no wisk kom pu te ro wych ma ją nie co okro jo -
ne funk cje, ogra ni cza ją ce się do ko rzy sta nia z In -
ter ne tu, otwie ra nia do ku men tów i wy sy ła nia
pocz ty. Nie umoż li wia ją pod łą cza nia ze wnętrz -
nych no śni ków i urzą dzeń. Więk szość z nich to
in fo kio ski wi szą ce, przy sto so wa ne do ob słu gi
przez oso by po ru sza ją ce się na wóz kach in wa -
lidz kich, moż na bo wiem ob ni żać ich po ziom. Po -
nad to sta ro stwo dys po nu je in fo kio skiem mo bil -
nym, któ ry udo stęp nia ny bę dzie na róż ne go ro -
dza ju im pre zach, or ga ni zo wa nych w ple ne rze.

Punk ty uru cho mio ne zo sta ły w ra mach re ali -
za cji pro jek tu „PIAP -y dla miesz kań ców zie mi
gli wic kiej”, 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. Jest to wspól ne przed się wzię cie
Po wia tu Gli wic kie go, któ ry peł nił ro lę li de ra pro -
jek tu oraz ośmiu gmin wcho dzą cych w je go
skład. Je go war tość wy nio sła 1 207 711,62 zł,
w tym unij ne do fi nan so wa nie sta no wi ło 85 proc.
Wkład wła sny, czy li kwo ta 181 156, 74 zł po dzie -
lo na zo sta ła pro por cjo nal nie po mię dzy wszyst -
kich part ne rów pro jek tu. Kosz ty po nie sio ne przez
sa mo rzą dy uza leż nio ne by ły od ilo ści punk tów
do stę pu do In ter ne tu, ja kie po wsta ły na da nym te -
re nie. Gmi ny współ fi nan so wa ły je w na stę pu ją cej
wy so ko ści: Gie rał to wi ce – 24 744,24 zł, Knu rów
– 23 896,83 zł, Pil cho wi ce – 19 330,27 zł, Py sko -
wi ce – 18 052,79 zł, Ru dzi niec – 12 540,48 zł,
So śni co wi ce – 19 563,48 zł, To szek – 7 220,43 zł,
Wie lo wieś – 18 004,45 zł. Po wiat Gli wic ki sfi -
nan so wał re ali za cję pro jek tu wkła dem wła snym
w wy so ko ści 37 803,78 zł.

RO MA NA GOZ DEK

STA RO STWO PO WIA TO WE 
W GLI WI CACH 

(UL. ZYG MUN TA STA RE GO 17):

1. Punkt dla osób nie peł no spraw nych (I pię tro)
– sta no wi sko kom pu te ro we
2. Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na – sta no wi -
sko kom pu te ro we
3. Po wia to we Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych – sta no wi sko kom pu te ro we
4. Par ter – in fo kiosk we wnętrz ny
5. Ko ry tarz na par te rze – hot spot
6. Na róż ne go ro dza ju im pre zach – in fo kiosk
mo bil ny. 

GMI NA GIE RAŁ TO WI CE
1. Świe tli ca w Chu do wie, ul. Szkol na 72 – sta -
no wi sko kom pu te ro we
2. Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Gie rał to wi cach,
ul.  Kor fan te go 7 – sta no wi sko kom pu te ro we
3. Świe tli ca w Pa niów kach, ul. Zwy cię stwa 44 –
sta no wi sko kom pu te ro we
4. Świe tli ca w Przy szo wi cach,  ul. Szkol -
na 4, II pię tro w bu dyn ku sta rej szko ły – sta no -
wi sko kom pu te ro we
5. Pa łac w Przy szo wi cach, ul. Par ko wa 11 – in -
fo kiosk we wnętrz ny
6. Urząd Gmi ny Gie rał to wi ce, ul. Ks. Ro bo ty 48
– in fo kiosk ze wnętrz ny
7. „Soł ty sów ka” w Pa niów kach, ul. Zwy cię -
stwa 27 – in fo kiosk ze wnętrz ny
8. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Chu do wie,
ul. Szkol na 55 – in fo kiosk ze wnętrz ny
9. Za mek w Chu do wie, ul. Pod zam cze 6, Chu -
dów – hot spot 

GMI NA KNU RÓW
1. Urząd Mia sta Knu rów, ul. Oga na 5 – sta no wi -
sko kom pu te ro we
2. Urząd Mia sta Knu rów, ul. Nie pod le gło ści 7 –
sta no wi sko kom pu te ro we
3. Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Knu -
ro wie, ul. Ks. A. Ko zieł ka 2 – sta no wi sko kom -
pu te ro we
4. Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Knu ro -
wie, ul. Gór ni cza 2 – in fo kiosk we wnętrz ny

5. Szpi tal w Knu ro wie sp. z o. o., ul. Nie pod le -
gło ści 8 – in fo kiosk we wnętrz ny
6. Ra tusz w Knu ro wie, ul. Nie pod le gło ści 7 –
hot spot 

7. Cen trum Kul tu ry w Knu ro wie, ul. Nie pod le -
gło ści 26 – hot spot 

GMI NA PIL CHO WI CE
1. Dom Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej, ul. Knu row ska 13 – 2
sta no wi ska kom pu te ro we
2. Świe tli ca w Le bo szo wi cach, ul. Wiej ska 14 –
sta no wi sko kom pu te ro we
3. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Pil cho wi -
cach, ul. Świer czew skie go 1 – sta no wi sko kom -
pu te ro we
4. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Sta ni cy, 
ul. Gli wic ka 18 – sta no wi sko kom pu te ro we
5. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Wil czy, 
ul. Ka ro la Miar ki 123 – sta no wi sko kom pu te ro we
6. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Żer ni cy, 
ul. Sza fran ka 9 – sta no wi sko kom pu te ro we
7. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Nie bo ro wi -
cach, ul. Głów na 50 – sta no wi sko kom pu te ro we
8. Urząd Gmi ny Pil cho wi ce, ul. Dam ro ta 6 – in -
fo kiosk ze wnętrz ny po łą czo ny z hot spo tem

GMI NA PY SKO WI CE
1. Ry nek w Py sko wi cach – in fo kiosk 
2. Urząd Mia sta Py sko wi ce, ul. Strzel ców By -
tom skich 3 – in fo kiosk 
3. Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach, ul. Szpi -
tal na 2 – in fo kiosk we wnętrz ny 
4. Ra tusz w Py sko wi cach, Ry nek – hot spot 
5. Skwer przy pl. J. Pił sud skie go 1 w Py sko wi -
cach – hot spot 

GMI NA RU DZI NIEC
1. Urząd Gmi ny Ru dzi niec, ul. Gli wic ka 26 –
sta no wi sko kom pu te ro we
2. Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Ru dziń cu,
ul. Gli wic ka 5 – sta no wi -
sko kom pu te ro we
3. Gmin ny Ośro dek Kul -
tu ry w Po ni szo wi cach, 
ul. Par ko wa 11 – sta no wi -
sko kom pu te ro we

GMI NA SO ŚNI CO WI CE
1. Dom Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni -
co wi cach, ul. Ko ziel ska 1 – 2 sta no wi ska kom -
pu te ro we
2. Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Ła nach Wiel -
kich, ul. Wiej ska 9 – in fo kiosk wi szą cy
3. Ochot ni cza Straż Po żar na w Ra cho wi cach, 
ul. Wiej ska 111 – in fo kiosk wi szą cy
4. Ochot ni cza Straż Po żar na w Smol ni cy, 
ul. Smol nic ka 11 – in fo kiosk wi szą cy
5. Gmin ne Przed szko le w Tra chach, ul. Ra ci bor -
ska 1 – in fo kiosk wi szą cy
6. Ochot ni cza Straż Po żar na w Two ro gu Ma łym,
ul. Wiej ska 19 – in fo kiosk wi szą cy

GMI NA TO SZEK
1. Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Tosz ku, 
ul. Ry nek 11 – in fo kiosk wi szą cy

GMI NA WIE LO WIEŚ
1. Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Wie low si, 
ul. Głów na 47 – sta no wi sko kom pu te ro we
2. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Świ biu, 
ul. Szkol na 1 – sta no wi sko kom pu te ro we
3. Świe tli ca w Bła że jo wi cach, ul. Wiej ska – sta -
no wi sko kom pu te ro we
4. Świe tli ca w Bo ro wia nach, ul. Wiej ska 13 –
sta no wi sko kom pu te ro we
5. Świe tli ca w Czar ko wie, ul. Wiej ska 3 – sta no -
wi sko kom pu te ro we
6. Świe tli ca w Dą brów ce, ul. Głów na 32 – sta -
no wi sko kom pu te ro we
7. Świe tli ca w Ra do ni, ul. Szkol na 16 – sta no wi -
sko kom pu te ro we
8. Świe tli ca w Sie ro tach, ul. Ko ściel na 17 – sta -
no wi sko kom pu te ro we
9. Świe tli ca w Wi śni czu, ul. Wiej ska 36 – sta no -
wi sko kom pu te ro we
10. Świe tli ca w Za cha rzo wi cach, ul. Wiej ska 55
– sta no wi sko kom pu te ro we

PO WIA TO WE PIAP -Y DO STĘP NE SĄ W NA STĘ PU JĄ CYCH MIEJ SCACH:

Ma ciek po je dzie do Bruk se li

Zwy cięz cy kon kur su wy ka za li się świet ną wie dzą o UE.

Bi blio te ka rze w Ma ło pol skiej Książ ni cy 

Pod czas zwie dza nia Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Kra ko wie.
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…te go Jan nie bę dzie umiał. Tak brzmi sta -
re przy sło wie i ma w so bie wie le praw dy. Jed -
nak współ cze sny Jaś mu si pa mię tać, że w dzi -
siej szych cza sach nie wy star czy już tyl ko pil nie
uczyć się w dzie ciń stwie i w mło do ści. Tak że
Jan przez ca łe do ro słe za wo do we ży cie bę dzie
mu siał się uczyć, szko lić i pod no sić swo je kwa -
li fi ka cje. 

Tym waż niej sze jest więc, aby Jaś po lu bił na -
ukę i na uczył się uczyć. Ta ki wła śnie jest pod sta -
wo wy cel warsz ta tów pn. „Jak uczyć się efek tyw -
nie i ra dzić so bie ze stre sem”, or ga ni zo wa nych
już po raz ko lej ny przez Po rad nię Psy cho lo gicz -

no -Pe da go gicz ną w Knu ro wie. Na za ję ciach, któ -
re od by wa ją się w cza sie fe rii zi mo wych oraz wa -
ka cji, dzie ci i mło dzież po zna ją róż ne tech ni ki
efek tyw ne go ucze nia. Dzię ki te mu, że za ję cia
ma ją cha rak ter warsz ta to wy i pro wa dzo ne są
w nie wiel kich grup kach, sta no wią oka zję
do prze ży cia cie ka wej przy go dy, do brej za ba wy
i po zna nia in nych uczest ni ków, a tak że lep sze go
po zna nia sie bie. Róż ne go ro dza ju gry in te rak tyw -
ne an ga żu ją wszyst kich uczest ni ków za jęć w peł -
ne hu mo ru i cie ka we za ba wy.

Naj waż niej szym ce lem warsz ta tów jest zmia na
spo so bu my śle nia mło dych lu dzi o na uce. – Chce my,

aby mło dzież prze sta ła my śleć o na uce w ka te go -
riach cięż kie go obo wiąz ku, ale za czę ła spo strze gać
pro ces ucze nia się ja ko cie ka wą przy go dę i nie koń -
czą cą się oka zję do roz wo ju –mó wi Jo lan ta Olej -
nik, dy rek tor PPP w Knu ro wie. – Waż nym ele men -
tem za jęć jest część po świę co na ra dze niu so bie ze
stre sem. Po sia da nie bo wiem rze tel nej wie dzy nie
sta no wi nie ste ty gwa ran cji po wo dze nia na kla sów ce
lub waż nym eg za mi nie, je śli nie po tra fi my opa no -
wać stre su i spra wić, aby dzia łał na na szą ko rzyść. 

Pod czas tych wa ka cji, od 5 do 7 lip ca trwa ła
ko lej na – ósma już edy cja warsz ta tów. Za ję cia
pro wa dzo ne by ły w trzech gru pach wie ko wych

(od kla sy III szko ły podst. do gim na zja li stów)
i cie szy ły się du żym za in te re so wa niem. Nie któ re
dzie ci przy cho dzi ły na za ję cia peł ne obaw,
uczest ni cząc w nich cza sem wbrew swo jej wo li,
„za chę co ne” przez ro dzi ców. Nie zmien nie jed nak
opusz cza ły Po rad nię z uśmie chem na bu zi i prze -
ko na niem, że by ło cie ka wie i we so ło.

– Pa mię taj my jed nak, że sa mo uczest nic two
w warsz ta tach nie prze mie ni w cu dow ny spo sób
dziec ka, któ re ma pro ble my z na uką, w wy bit ne -
go ucznia – do da je Jo lan ta Olej nik. – Na wet naj -
bar dziej efek tyw na me to da ucze nia się mu si być
po par ta sys te ma tycz ną pra cą, bo tyl ko wte dy mo -
że przy nieść ocze ki wa ne efek ty. Wie lu spo śród
uczest ni ków na szych warsz ta tów prze ko na ło się
o sku tecz no ści pro po no wa nych me tod, otrzy mu -
jąc lep sze oce ny. (DL, UK)

15 czerw ca wi zy tę w Sta ro stwie
zło ży li Ilo na Ziok – zna na w świe cie
re ży ser ka i pro du cent ka fil mo wa
z Nie miec oraz jej mąż, Ma nu el
Göttsching, uzna ny kom po zy tor. 

Ilo na Ziok uro dzi ła się w Wil czy,
w dzie ciń stwie miesz ka ła w Pil cho wi -
cach, a w la tach 60. wraz z mat ką wy -
je cha ła do Nie miec. Od wie lu lat wraz
z mę żem miesz ka w Ber li nie. Ar ty -
stów przy jął w sta ro stwie wi ce sta ro sta
Wal de mar Do mbek. Roz mo wa do ty -
czy ła za rów no twór czo ści Ilo ny Ziok
i jej mę ża, jak i ślą skich ko rze ni re ży -
ser ki. 

Ilo na Ziok przed sta wi ła swo ją twór -
czość, na któ rą skła da ją się w du żej
mie rze fil my do ku men tal ne. Część
z nich po świę co na jest te ma to wi prze -
szło ści Nie miec w kon tek ście roz li czeń
z na zi zmem. Fil my Ilo ny Ziok po ka zy -
wa ne są na ca łym świ cie, pre zen to wa -
ne by ły m.in. na fe sti wa lu w Can nes.
Ostat ni, pt. „Fritz Bau er –śmierć na ra -
ty” miał pre mie rę w lu tym ub. r. na Fe -
sti wa lu Fil mo wym w Ber li nie. Ar tyst -
ka two rzy fil my eli tar ne, prze zna czo ne
dla wy ro bio ne go wi dza. Je den z nich,

z po przed nie go ro ku, „Hra bia i to wa -
rzysz”, był 7 ra zy po ka zy wa ny w pol -
skiej te le wi zji, ostat nio obej rzeć go
moż na by ło 22 czerw ca na Ca nal+.
Z ko lei Ma nu el Göttsching jest gi ta rzy -
stą i kom po zy to rem. Two rzy w nur cie
tzw. mu zy ki mi ni ma li stycz nej. Kon -
cer tu je na ca łym świe cie, je go na zwi -
sko zna ne jest za rów no w No wym Jor -
ku, jak i w To kio. W Pol sce wy stę po -
wał w Ope rze Wro cław skiej, a pod czas
ostat nie go po by tu w na szym kra ju na -
wią zał kon takt z Jó ze fem Skrze kiem. 

Na ko niec wi zy ty w sta ro stwie
ar ty ści wpi sa li się do Księ gi Pa -
miąt ko wej Po wia tu Gli wic kie go.
Za pew ni li, że są za in te re so wa ni
przy bli że niem ich twór czo ści
miesz kań com po wia tu, np. po przez
pre lek cje w szko łach i pre zen ta cje
fil mów Ilo ny Ziok oraz na grań Ma -
nu ela Göttschin ga. Roz mo wy na ten
te mat ma ją być kon ty nu owa ne pod -
czas na stęp nej wi zy ty twór ców
w Pol sce. 

(RG)

5 czerw ca py sko wic ki Mło dzie żo -
wy Te atr Car pe Diem świę to wał ju -
bi le usz 10-le cia. Pod czas uro czy ste -
go kon cer tu na de skach Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu spo tka li
się obec ni oraz by li ak to rzy, da jąc
praw dzi wy po pis swych re cy ta tor -
sko -wo kal no -ta necz nych umie jęt no -
ści. 

Ze bra nych po wi ta li Agniesz ka Na -
lep ka, twór czy ni, sce na rzyst ka
i głów ny re ży ser te atru oraz Adam
Wój cik, je go kie row nik mu zycz ny.
Za baw nie opo wie dzie li o dzie się cio -
let nich zma ga niach z mu za mi te atru,
a na za koń cze nie pięk nie w du ecie za -
śpie wa li, je dy ną te go po po łu dnia
pre mie ro wą pio sen kę:
„Co by się nie dzia ło, te atr mu si
grać.
Py tań ca łą ma sę te atr mu si dać.
I od po wiedź na nie znać.”

Pio sen kę du etu Ku kiz – Bo -
ry se wicz pt. „Bo tu taj jest, jak
jest” bra wu ro wo od śpie wa li Pa -
weł Olen der i Mar cin Kąt ny,
dziś stu den ci Pań stwo wej Wyż -
szej Szko ły Te atral nej im. Lu -
dwi ka Sol skie go w Kra ko wie,
od któ rych wszyst ko się wła ści -
wie za czę ło. Oni to, jesz cze ja ko
ucznio wie py sko wic kie go Gim -
na zjum nr 1 sta li się in spi ra cją
i za chę ci li swo ją pa nią od pol -
skie go, czy li Agniesz kę Na lep -
kę, by wy star to wać z przed sta -
wie niem… Po cząt ko wo by ły to
przed sta wie nia tzw. pa pie skie,
czy li o Ja nie Paw le II, póź niej
po wsta ły spek ta kle z oka zji
Świę ta Od zy ska nia Nie pod le gło -
ści, a do pie ro po tem po wstał te -
atr. Otrzy mał mia no Car pe Diem –
z ła ci ny chwy taj dzień, po dob nie jak
w fil mie pt. „Sto wa rzy sze nie Umar -
łych Po etów“… 

Przez 10 lat te atr dał 53 przed sta -
wie nia, w tym m.in. w za brzań skim
Mul ti ki nie. Ostat ni wa len tyn ko wy
spek takl obej rza ło 1500 osób i to już
nie tyl ko z Py sko wic i oko lic, ale z ca -
łe go nie mal po wia tu gli wic kie go
i mia sta Gli wi ce.

Ju bi le uszo we wi do wi sko, któ re po
raz pierw szy zo sta ło w ca ło ści sfil mo -
wa ne przez pro fe sjo nal nych ope ra to -
rów, skła da ło się z dwóch czę ści – po -
waż nej (w któ rej po ka za no wy bra ne

frag men ty naj lep szych przed sta wień
pa pie skich i nie pod le gło ścio wych)
oraz roz ryw ko wej (w tej do mi no wa ły
naj lep sze ske cze i sza lo ne ka ba re to we
pio sen ki). Był czas na wspo mnie nia
i wspól ne sce nicz ne sza leń stwo. Du że
bra wa ze bra li bra cia Ja kub i Ka rol
Grzyb ko wie, zna ko mi te, wzru sza ją ce
i pięk ne by ły Alek san dra Grzy bek,
Ni ko la Do miń czyk, Rok sa na Buch ta
i Iza Paw let ko oraz nie usta ją co za -
baw ni, wciąż na wy so kim po zio mie
wo kal nym i ak tor skim: Alek san der
Me ryk, Mi chał Pi prow ski, Krzysz -
tof Dzia ło, Ra fał Ko zok i Se ba stian
Rak. I oczy wi ście stu den ci szko ły te -

atral nej Pa weł Olen der i Mar cin Kąt ny
ze swo ją nie na gan ną dyk cją i ca łym
wspa nia łym ta len tem.

I tyl ko wy sta wa zdjęć to wa rzy szą -
cych ju bi le uszo we mu przed sta wie niu
przy po mnia ła nie uchron ny upływ cza -
su. Z ma łych dzie ci, któ re jesz cze kil -
ka lat te mu wy stę po wa ły w te atrze,
na gle wy ro sła do rod na mło dzież. My
jed nak ży czy my Mło dzie żo we mu Te -
atro wi Car pe Diem, aby ni gdy się nie
ze sta rzał i grał przed sta wie nia nie tyl -
ko przez ko lej ne 10 lat, ale co naj -
mniej przez 100… Bo co by się nie
dzia ło, te atr prze cież mu si grać!

MAG DA LE NA FI SZER–RĘ BISZ

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

W re gio nie Wie lo wieś dzia ła 8 chó -
rów: w SP w Po ni szo wi cach i Rud nie

(dy ry gent E. Si wiec), ZSP w Woj sce
z kla sa mi in te gra cyj ny mi (dy ry gent R.
Neu mann), ZSP w Wie low si (dy ry -
gent E. Bie lat) oraz w ZSP w Świ biu
i Gim na zjum w Wie low si (dy ry gent I.
Ewer tow ska -Me ner). Pod czas kon -
cer tu chó rzy ści z każ dej pla ców ki mie -
li moż li wość za pre zen to wa nia swo ich

umie jęt no ści przed licz nie zgro ma dzo -
ną pu blicz no ścią. 

„Śpie wa ją ca Pol ska” to pro jekt po -
wszech nej edu ka cji chó ral nej skie ro wa -
ny do naj młod szych. Za rzą dza nim Na -
ro do we Cen trum Kul tu ry przy po mo cy
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu „Wra ti -
sla via Can tans” oraz dzię ki ze spo ło wi

ko or dy na to rów
r e  g i o  n a l  n y c h .
Opie kę me ry to -
rycz ną i me to -
dycz ną za pew nia
mi ni ster kul tu ry
i dzie dzic twa na -
ro do we go przy fi -
nan so wym wspar -
ciu sa mo rzą dów
lo kal nych. Ko or -
dy na to rem re gio -
nu Wie lo wieś
„Śpie wa ją cej Pol -
ski” jest Iwo na
Ewer tow ska -Me -
ner. (IE -M)

Wa ka cyj ne warsz ta ty w Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej w Knu ro wie

Cze go się Jaś nie na uczy…

Świet na de ka da

W każ dym przed sta wie niu Car pe Diem do -
mi nu je mło dzień cza si ła, któ ra jest naj -
więk szym atu tem te go ama tor skie go, ale
co raz bar dziej pro fe sjo nal ne go te atru.

Świa to wi ar ty ści w sta ro stwie

Ilo na Ziok i Ma nu el Göttsching w cza sie prze glą da nia Księ gi Pa miąt ko wej Po -
wia tu Gli wic kie go. Pierw szy z pra wej Wal de mar Do mbek.

Chó ral ne pod su mo wa nie

Gmi na Wie lo wieś jest jed ną z nie wie lu w Pol sce, gdzie w każ dej pla ców ce oświa to wej dzia ła chór. 
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Żni wa są okre sem, w któ rym
bar dzo czę sto do cho dzi do wy pad -
ków. Zwy kle są to upad ki pod czas
za ła dun ku i roz ła dun ku sia na oraz
sło my, roz ła dun ku zbo ża z przy czep,
przy go to wa nia do pra cy ma szyn rol -
ni czych lub ich czysz cze nia po skoń -
czo nej pra cy.

– Pra com żniw nym to wa rzy szy du -
że za py le nie oraz za gro że nia zwią za ne
z ob słu gą ma szyn, trans por tem plo nów
i pra cą na wy so ko ści – mó wi Kry sty -
na Krę giel, kie row nik Pla ców ki Te re -
no wej KRUS w Gli wi cach. – Rol ni cy
pra cu ją wte dy w po śpie chu, co sprzy ja

po wsta wa niu wy pad ków. KRUS od no -
to wu je je rów nież na na szym te re nie.

Aby unik nąć „żniw nych” za gro żeń,
trze ba pa mię tać o pod sta wo wych za sa -
dach bez pie czeń stwa. Szcze gól ną
uwa gę na le ży zwró cić na stan ma szyn
– za wsze po win ny być one spraw ne
tech nicz nie. Kom bajn zbo żo wy mu si

ob słu gi wać oso ba po -
sia da ją ca upraw nie -
nia i od po wied nie
umie jęt no ści. Na je -
go po mo ście nie wol -
no prze wo zić osób.
Nikt nie po wi nien też
prze by wać mię dzy
cią gni kiem i do cze -
pia ną ma szy ną lub
przy cze pą. Przy ko -
rzy sta nia z pod no śni -
ka, przed roz po czę -

ciem na pra wy ma szy ny, na le ży pod -
sta wić pod pór ki, aby nie opa dła ona
na pra cu ją cą oso bę. Trze ba wy po sa żyć
kom bajn w ga śni ce. Przy cze py
do prze wo zu spra so wa ne go sia na i sło -
my po win ny mieć pod wyż szo ne bur ty
lub spe cjal ną obu do wę siat ko wą.

Do scho dze nia z za ła do wa nej przy cze -
py lub wo zu na le ży użyć od po wied nio
dłu giej i do brze usta wio nej dra bi ny,
przy trzy my wa nej przez oso bę ubez -
pie cza ją cą. 

Pod czas prac trans por to wych na le -
ży pa mię tać o: za bez pie cze niu ła dun -
ku przed spa da niem i zsu wa niem się
z wo zu lub przy cze py; za bez pie cze niu
po jaz du przed sta cza niem się; za ka zie
sta wa nia na za cze pach, ra mach i in -
nych czę ściach ma szyn i cią gni ków
pod czas jaz dy; za ka zie prze wo że nia
osób na za ła do wa nej przy cze pie;
przy ręcz nym prze no sze niu cię ża rów
nie na le ży prze kra czać ob cią -
żeń: 50 kg dla męż czyzn i 20 kg dla
ko biet.

Pod czas żniw na le ży szcze gól nie
za dbać o bez pie czeń stwo dzie ci, czy li:
nie po zwa lać im na prze by wa nie w od -
le gło ści mniej szej niż 50 m od pra cu -
ją cej ma szy ny; nie po zwa lać dzie ciom
na ob słu gę ma szyn i cią gni ków; nie
pro sić ich o po moc przy pra cach ze
szko dli wy mi sub stan cja mi che micz ny -
mi; nie po zwa lać na za ba wę w po bli żu
dróg pu blicz nych. (Opr. RG)
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WY GRAJ Z NA MI
Obok za miesz cza my dwa py ta nia, do ty czą ce bez pie -

czeń stwa pra cy pod czas żniw. Wśród osób, któ re od po -
wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi -
nę ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po -
wie dzi cze ka my do 15 sierp nia. Na le ży nad sy łać je na ad -
res ma ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to -
wy: Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta -
re go 17, 44-100 Gli wi ce.

Py ta nia kon kur so we: 
1. Na po mo ście kom baj nu pod czas pra cy mo że prze by -
wać?:
a. tyl ko jed na oso ba 
b. nikt nie mo że prze by wać
c. nie ma ogra ni czeń

2. Od le głość prze by wa nia dzie ci od pra cu ją cej ma szy -
ny po win na wy no sić: 
a. nie mniej niż 40 m
b. nie mniej niż 45 m
c. nie mniej niż 50 m

Nasz po przed ni
kon kurs wy gra ła
Kor ne lia Szoł ty -
sek -Ha dik z Knu -
ro wa. Na zdję ciu
(z le wej) od bie ra
na gro dę od Kry -
sty ny Krę giel
z Pla ców ki Te re -
no wej KRUS
w Gli wi cach.Fo
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Kon ty nu uje my nasz cykl: KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Go rą cy czas żniw
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Agniesz ka i Bog dan Ru si no wie
z Przy szo wic zo sta li wy róż nie ni
w IX Ogól no pol skim Kon kur sie Bez -
piecz ne Go spo dar stwo Rol ne. Pro wa -
dzą naj bar dziej bez piecz ne go spo -
dar stwo w po wie cie gli wic kim. 

Kon kurs Bez piecz ne Go spo dar stwo
Rol ne or ga ni zo wa ny jest co rocz nie
przez Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo -
ju Wsi, Ka sę Rol ni cze go Ubez pie cze -
nia Spo łecz ne go, Agen cję Nie ru cho mo -
ści Rol nych oraz Pań stwo wą In spek cję
Pra cy i od by wa się pod pa tro na tem ho -
no ro wym Pre zy den ta Rze czy po spo li tej
Pol skiej. Ma na ce lu pro mo cję za sad
ochro ny zdro wia i ży cia w go spo dar -
stwie rol nym. 

10 czerw ca w Pla ców ce Te re no wej
KRUS w Ka to wi cach wrę czo ne zo sta ły na gro dy i wy róż -
nie nia lau re atom eta pu re gio nal ne go te go kon kur su. Wśród
wy róż nio nych zna leź li się Agniesz ka i Bog dan Ru si no wie
z Przy szo wic (gmi na Gie rał to wi ce), pro wa dzą cy naj bez -
piecz niej sze in dy wi du al ne go spo dar stwo rol ne w po wie cie
gli wic kim. Pań stwo Ru si no wie ma ją du że go spo dar stwo

na sta wio ne na upra wę zbóż, w któ rym ogrom ną ro lę zwra -
ca się na bez pie czeń stwo pra cy. Na gro dę ufun do wa ną przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach wrę czy li im Kry sty na
Krę giel, kie row nicz ka Pla ców ki Te re no wej KRUS w Gli -
wi cach oraz wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek.

(RG)

15 czerw ca, a więc w cza sie, gdy
w Eu ro pie trwa ła pa ni ka „an ty ogór -
ko wa”, wi ce wo je wo da Sta ni sław
Dą bro wa od wie dził Za kład Ogrod -
ni czy Pa czy na, na le żą cy do Gru py
Pro du cen tów Owo ców i Wa rzyw
Kli mo wicz. Spo tka nie do ty czy ło sy -
tu acji wy ni ka ją cej z za ka że nia pro -
duk tów spo żyw czych bak te rią
Esche ri chia co li na te re nie Nie miec
i skut ka mi te go zda rze nia dla pol -
skich kon su men tów i pro du cen tów
wa rzyw. Nie ma obaw: wa rzy wa
tra fia ją ce na nasz ry nek są bez -
piecz ne i mo że my je jeść bez żad ne -
go lę ku o zdro wie – za pew ni li przed -
sta wi cie le wo je wódz kich służb sa ni -
tar nych.

Wi ce wo je wo dzie Sta ni sła wo wi
Dą bro wie to wa rzy szy li Grze gorz Hu -
dzik – Ślą ski Pań stwo wy Wo je wódz ki
In spek tor Sa ni tar ny, Wło dzi mierz
Żu rek – za stęp ca Wo je wódz kie go In -
spek to ra Ja ko ści Han dlo wej Ar ty ku -
łów Rol no -Spo żyw czych w Ka to wi -

cach oraz Ma rek No wak – Ślą ski Wo -
je wódz ki In spek tor In spek cji Han dlo -
wej w Ka to wi cach. Po wiat Gli wic ki
na spo tka niu re pre zen to wa li sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek, wi ce sta ro sta
Wal de mar Do mbek oraz An drzej
Ku rek – prze wod ni czą cy Ko mi sji
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro -
mo cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. 

Zbi gniew Kli mo wicz, re pre zen tu -
ją cy kra jo wych pro du cen tów wa rzyw
wła ści ciel naj więk sze go w na szym
wo je wódz twie go spo dar stwa tej bran -
ży, opro wa dził go ści po Za kła dzie
Ogrod ni czym Pa czy na, za po zna jąc ich
z ko lej ny mi eta pa mi pro duk cji i przy -
go to wa nia do sprze da ży po mi do rów.
Przed sta wił tak że pro ble my, ja kie ma -
ją rol ni cy po po da niu do pu blicz nej
wia do mo ści nie praw dzi wej in for ma cji
o ska że niu tych ja rzyn bak te rią E -co li.
Pol scy pro du cen ci do tkli wie od czu li
brak zby tu na nie i po no szą z te go po -
wo du wie lo mi lio no we stra ty.

Pod czas spo tka nia Grze gorz Hu -
dzik za pew nił, iż pol skie wa rzy wa
na pew no są bez piecz ne dla kon su -
men ta. Do 14 czerw ca Pań stwo wa In -
spek cja Sa ni tar na – w ra mach pod ję -
tych na tych mia sto wo dzia łań pre wen -
cyj nych – prze pro wa dzi ła łącz nie 710
kon tro li sa ni tar nych. Żad na z nich nie
wy ka zała obec no ści bak te rii Esche ri -
chia co li w wa rzy wach. O bez pie czeń -

stwie pol skich wa rzyw za pew ni li tak -
że za stęp ca Wo je wódz kie go In spek to -
ra Ja ko ści Han dlo wej Ar ty ku łów Rol -
no -Spo żyw czych w Ka to wi cach oraz
Ślą ski Wo je wódz ki In spek tor In spek -
cji Han dlo wej w Ka to wi cach. Wi ce -
wo je wo da Dą bro wa po in for mo wał
o unij nych od szko do wa niach dla pro -
du cen tów wa rzyw. (RG)

Wa rzy wa? Bez obaw!

Sta ni sław Dą bro wa – tak jak wszy scy od wie dza ją cy go spo dar stwo w Pa czy nie
– mu siał po ru szać się w ubra niu ochron nym, bo po mi do ry ho do wa ne są tu
w ste ryl nych wa run kach.

Dokończenie ze str. 1
Tuż po mszy uli ca mi Wil czy przej -

dzie barw ny ko ro wód do żyn ko wy.
Ofi cjal ne po wi ta nie go ści do żyn ko -
wych na stą pi o godz. 16.00 na bo isku
LKS „Wil ki” Wil cza. Tam też od bę -
dzie się wiel kie świę to wa nie. W pro -
gra mie ar ty stycz nym wy stą pią: Ze spół
New For Sou, Ka ba ret „To Nie My”,
Je si ka, Ma ria Szym ków, Ze spół Folk -
lo ry stycz ny Wra zi dlo ki oraz Ka ba re -
to wa Gru pa Bie siad na, któ ra
o godz. 20.00 przy gry wać bę dzie
do tań ca. Nie za brak nie rów nież in te -

re su ją cych eks po zy cji rol ni czych oraz
sto isk ga stro no micz nych. Przy róż no -
rod nej mu zy ce i atrak cyj nych wy stę -
pach za po wia da się na praw dę do bra
za ba wa!

Or ga ni za to ra mi te go rocz nych do -
ży nek po wia to wych są: Ra da i wójt
Gmi ny Pil cho wi ce, Ra da Po wia tu Gli -
wic kie go i sta ro sta gli wic ki
przy współ pra cy z Pa ra fią pw. św. Mi -
ko ła ja w Wil czy oraz Ra dą So łec ką
Wil czy.

Szcze gó ły nie ba wem na pla ka tach.
(MFR)

PO WIA TO WE ŚWIĘ TO
PLO NÓW W WIL CZY
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Lau re aci z Przy szo wic od bie ra ją gra tu la cje od Wal de ma ra Do mb ka.
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Wy róż nio ne go spo dar stwo
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Szpi tal Cho rób Płuc im. Św. Jó ze -
fa w Pil cho wi cach ja ko pla ców ka
o cha rak te rze lecz ni czym się ga ko -
rze nia mi ro ku 1814, kie dy to pro wa -
dzo ny przez za kon ni ków szpi tal -
-przy tu łek udzie lał po mo cy wszyst -
kim po trze bu ją cym, bied nym i cho -
rym w oko li cy. Przez la ta zmie niał
się je go cha rak ter, ale na dal le czy,
zaj mu jąc się do dziś lecz nic twem
spe cja li stycz nym. 

Wla tach po wo jen nych, w związ ku
z ol brzy mią za cho ro wal no -

ścią na gruź li cę, dzia łal ność szpi ta la
spro fi lo wa no na le cze nie gruź li cy.
Od tej po ry za czę ła funk cjo no wać no -
wa na zwa szpi ta la, któ ra prze trwa ła
kil ka dzie siąt lat ja ko Szpi tal Prze ciw -
gruź li czy. W la tach 70. XX wie ku za -
cho ro wal ność na gruź li cę za czę ła wy -
raź nie spa dać, a po nie waż gruź li ca ata -
ku je głów nie płu ca (rza dziej in ne na -
rzą dy jak ko ści, sta wy, wę zły chłon ne,
skó rę), w szpi ta lu pod ję to le cze nie
rów nież in nych cho rób płuc jak no wo -
two ry, za pa le nia płuc, czy też za pa le -
nia oskrze li i czę stą – z uwa gi na re -
gion Ślą ska – py li cę. 

Po ro ku 1990 pa cjen ci cho rzy
na gruź li cę sta no wi li już tyl ko ok. 30
proc. wszyst kich cho rych w szpi ta lu,
stąd pod ko niec lat 90. zmie nio no je go
na zwę na Szpi tal Cho rób Płuc i Gruź -
li cy im. Św. Jó ze fa, na wią zu jąc rów -
nież do tra dy cji i od da jąc szpi tal
pod opie kę pa tro na, któ re go fi gu ra
od po cząt ku ist nie nia bu dyn ku wid nie -
je na je go fron to wej ścia nie. W ten
spo sób szpi tal na sta łe wkom po no wał
się w kra jo braz Pil cho wic, za rów no ja -
ko ewo lu ują ca, spe cja li stycz na jed -
nost ka pul mo no lo gicz na, jak rów nież
obiekt za byt ko wy o du żym zna cze niu
hi sto rycz nym. 

Od ro ku 1998, w wy ni ku re for my
sys te mu ochro ny zdro wia w Pol sce,
szpi tal prze kształ co no w sa mo dziel ny
pu blicz ny za kład opie ki zdro wot nej,
za cho wu jąc je go pro fil dzia łal no ści.
Dla szpi ta la „usa mo dziel nie nie” mia ło
szcze gól ne zna cze nie, gdyż od dzie lo -
ny od tzw. ze spo łu opie ki zdro wot nej,
w któ rym kie row nic two in ne go szpi ta -
la de cy do wa ło w spra wach go spo dar ki
fi nan so wej, szpi tal za czął wresz cie
sam o so bie de cy do wać, zdo by wać
i dzie lić środ ki fi nan so we wg wła sne -
go uzna nia, tak by pod nieść kon dy cję
za nie dba ne go przez la ta obiek tu, a jed -
no cze śnie roz wi jać się ja ko pla ców ka
me dycz na, sta le pod no sząc i roz sze -
rza jąc ja kość świad czo nych usług me -
dycz nych. Ka drę me dycz ną Szpi ta la
sta no wią spe cja li ści cho rób płuc,
a dłu go let nia tra dy cja szpi ta la i prak ty -
ka w tej dzie dzi nie me dy cy ny czy ni
ich spe cja li sta mi wy so kiej kla sy, sta le
pod no szą cy mi swo je kwa li fi ka cje.

Rok 1998 za po cząt ko wał rów nież
okres in ten syw nych in we sty cji w in -
fra struk tu rę obiek tu, dzię ki któ rym ze
szpi ta la -ru iny, znaj du ją ce go się jesz -
cze w XIX wie ku, stwo rzo no pla ców -
kę, któ ra z po wo dze niem funk cjo nu je
w wie ku XXI. Suk ce syw nie w cią -

gu 13 lat dzia łal no ści wy ko ny wa no re -
mon ty za rów no na ze wnątrz, jak i we -
wnątrz bu dyn ku. Wy re mon to wa no
m.in. dach bu dyn ku głów ne go, wy -
mie nio no okna, ocie plo no i na pra wio -
no ele wa cję ze wnętrz ną, zmo der ni zo -
wa no ko tłow nię oraz in sta la cje cen -
tral ne go ogrze wa nia i wod no -ka na li -
za cyj ną, od no wio no i przy sto so wa no
dla po trzeb pa cjen tów park przy szpi -
tal ny. Sta le mo der ni zo wa ne i przy sto -
so wy wa ne do po trzeb szpi ta la jest tak -
że wnę trze – ga bi ne ty le kar skie, pie lę -
gniar skie czy za bie go we, sa ni ta ria ty
i sa le cho rych. Od na wia na i uno wo -
cze śnia na jest rów nież ba za apa ra tu ry
i sprzę tu me dycz ne go szpi ta la m.in.
za ku pio no cy fro wy apa rat RTG, dwa
vi deo -bron cho sko py, sprzęt do fi zy ko -
te ra pii, apa ra tu rę do la bo ra to rium ana -
li tycz ne go, wy po sa żo no sta no wi sko
in ten syw nej opie ki me dycz nej.

Wy ko na nie in we sty cji na łącz ną
kwo tę kil ku na stu mi lio nów zło -

tych nie by ło by moż li we, gdy by Szpi -
tal nie ko rzy stał z moż li wo ści do fi nan -
so wa nia ze źró deł ze wnętrz nych, m.in.
z do ta cji or ga nu za ło ży ciel skie go, któ -
rym jest Wo je wódz two Ślą skie, ze
środ ków WFO ŚiGW, EKO -FUN DU -
SZU, fun du szy unij nych w ra mach
pro gra mu ZPORR, wie lo let nich spon -
so rów, jak Gór no ślą ska Spół ka Ga -
zow nic twa w Za brzu, PZU Ży cie S.
A., a tak że ze środ ków sa mo rzą dów
lo kal nych: Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach i (ak tu al nie re ali zo wa na
po moc, po le ga ją ca na sfi nan so wa niu
oświe tle nia bu dyn ku głów ne go Szpi ta -
la) Urzę du Gmi ny w Pil cho wi cach. In -
we sty cja ta za my ka w ca łość wy ko na -
ne już wcze śniej oświe tle nie, po ło żo -
ne go obok szpi ta la Ko ścio ła pod we -
zwa niem Ścię cia Ja na Chrzci cie la,
uka zu jąc wa lo ry es te tycz ne i hi sto -
rycz ne naj więk sze go kom plek su za -
byt ko we go Pil cho wic. 

Dzi siaj szpi tal funk cjo nu je w hi sto -
rycz nym, ale wy re mon to wa nym bu -
dyn ku, po ło żo nym w spe cy ficz nym
mi kro kli ma cie ota cza ją cych go la sów
so sno wych i z ty po wą at mos fe rą pa nu -
ją cą we wnątrz za byt ko wych po miesz -
czeń, dzia ła ją cą wy ci sza ją co i ko ją co
na oso by cho re. Na sta wie nie na fa cho -
we i kom plek so we świad cze nie usług
w za kre sie cho rób płuc za owo co wa ło
uru cho mie niem przy szpi tal nej po rad ni
spe cja li stycz nej, od dzia łu che mio te ra -
pii no wo two rów płuc, od dzia łu re ha bi -
li ta cji od de cho wej, opie ki po zasz pi tal -
nej nad cho ry mi le czo ny mi tle nem
w wa run kach do mo wych oraz pra cow -
ni bez de chu sen ne go. 

Dzię ki sprzę to wi na naj wyż szym
po zio mie, wy so ko spe cja li stycz -

nej ka drze me dycz nej, kom plek so wo -
ści wy ko ny wa nych świad czeń, szpi tal
stał się jed nym z klu czo wych ośrod -
ków pul mo no lo gicz nych w wo je wódz -
twie ślą skim, co po twier dza rów nież
przy zna ny cer ty fi kat Zin te gro wa ne go
Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią i Śro -
do wi skiem wg nor my ISO 9001
i 14001. Wpro wa dze nie sys te mu mia -
ło nie tyl ko bez po śred ni wpływ na ja -
kość świad czo nych w szpi ta lu usług,
ale tak że jest do wo dem ra cjo nal ne go,
bez szko dy dla gmi ny, ko rzy sta nia ze
śro do wi ska. 

Od lat szpi tal zgod nie ze swo ją mi -
sją, pro mu je zdro wy – bez pa pie ro sa –
tryb ży cia, rów nież wśród miesz kań -
ców Pil cho wic. 

– Wie rzy my, że z na szą po mo cą uda
się prze ko nać do ro słych i mło dzież
gmi ny do rzu ce nia na ło gu pa le nia ty to -
niu, któ ry jest źró dłem nie tyl ko ra ka
płuc, ro ze dmy, ale i wie lu scho rzeń
ukła du krą że nia, ta kich jak za wał ser ca,
miaż dży ca czy uda ry mó zgu – mó wi
Da nu ta Mar klow ska, kie row nik Dzia -
łu Sta ty sty ki Me dycz nej. – Za pra sza -
my: rzuć pa le nie ra zem z na mi! (DM)

29 czerw ca od by ło się zgro ma -
dze nie wspól ni ków spół ki Szpi tal
w Knu ro wie. Pod su mo wa no mi nio -
ny rok – pierw szy, w któ rym po wia -
to wy szpi tal dzia łał już nie ja ko
część SP ZOZ -u, ale w peł ni sa mo -
dziel na spół ka z ogra ni czo ną od po -
wie dzial no ścią. 

– Był to uda ny rok – mó wi sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, peł nią cy
za ra zem funk cję prze wod ni czą ce go
Ra dy Nad zor czej Szpi ta la w Knu ro -
wie Sp. z o. o. – Pla ców ka wciąż się
roz wi ja i roz sze rza ofer tę me dycz ną,
słu żąc co raz le piej pa cjen tom. 

Spół ka od 1 stycz nia 2010 r. prze -
ję ła kon trakt z NFZ, świad cząc usłu gi
zdro wot ne bez ogra ni cze nia dzia łal no -
ści sta tu to wej. Po nad to – oprócz
świad czeń zdro wot nych z NFZ – mo -
że też pro wa dzić usłu gi ko mer cyj ne.
W ub. ro ku za ro bi ła dzię ki te mu po -
nad 1,7 mln zł. 

W pierw szym ro ku dzia łal no ści
spół ka do ko na ła po waż nych za ku pów
in we sty cyj nych, się ga ją cych 3 mln zł.
Naj więk szym by ło na by cie re zo nan su
ma gne tycz ne go z wy po sa że niem
za bli sko 2,8 mln zł. Po za tym szpi tal
wzbo ga cił się m.in. o no we łóż ka re -
ha bi li ta cyj ne za bli sko 100 tys. zł, ana -
li za tor bio che micz ny oraz sprę żar kę
do kli ma ty za cji blo ku ope ra cyj ne go.
In we sty cje te umoż li wi ły uru cho mie -
nie pra cow ni re zo -
nan su ma gne tycz ne -
go, któ ra od po cząt -
ku te go ro ku wy ko -
nu je ba da nia w ra -
mach NFZ, a po nad -
to świad czy usłu gi
ko mer cyj ne. Szpi tal
po sze rzył dzia łal -
ność o wy ko ny wa -
nie ba dań pre na tal -
nych, ru szy ła po rad -
nia ura zo wo -or to pe -
dycz na, pra cow nia
USG z Dop ple rem,
moż na tu też zro bić
kar dio lo gicz ne pró -
by wy sił ko we.
Od mar ca br. szpi tal
(ja ko jed na z dwóch
pla có wek na te re nie
po wia tu) pro wa dzi
noc ną i świą tecz ną
opie kę zdro wot ną.
Co raz lep sze no to -
wa nia ma tu tej szy Od dział Po łoż ni -
czo -Gi ne ko lo gicz ny, gdzie w ub. ro ku
od no to wa no re kor do wy, ty sięcz ny po -
ród.

W 2010 r. po nad 1 mln zł wy da no
na roz po czę te in we sty cje ada pta cyj no -
-mo der ni za cyj ne. Jed ną z nich jest re -
mont bu dyn ku przy ul. Dwor co wej
z prze zna cze niem na Za kład Opie kuń -
czo -Lecz ni czy na 50 łó żek. Cał ko wi ty
koszt tej in we sty cji wy nie sie 3 mln zł.
Spół ka na jej prze pro wa dze nie (w czę -
ści obej mu ją cej ter mo mo der ni za cję
bu dyn ku) otrzy ma ła ko rzyst ną po -
życz kę z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki

Wod nej w Ka to wi cach w wy so ko ści
bli sko 360 tys. zł. Obec nie przy go to -
wy wa ny jest prze targ na za koń cze nie
tej in we sty cji. 

Szpi tal pla nu je dal sze roz sze rze nie
dzia łal no ści. Ma w nim po wstać od -
dział on ko lo gicz ny w ra mach od dzia łu
chi rur gii. Wy nik fi nan so wy spół ki
za 2010 r. to stra ta wy no szą ca po -
nad 700 tys. zł. Re ali zo wa ne dzia ła nia
– w tym m.in. po sze rze nie świad czo -
nych usług – po win ny do pro wa dzić
do zy sku, któ ry ją po kry je w br. 

W szpi ta lu w ra mach NFZ wy ko -
nać moż na ba da nia, na któ re w in nych
pla ców kach trze ba dłu go cze kać. Jed -
nym z nich jest USG – Dop pler Du -
plex. Skie ro wa nie na to ba da nie wy -
sta wia le karz z po rad ni spe cja li stycz -
nej. Dzię ki nie mu w nie in wa zyj ny
spo sób moż na spraw dzić prze pływ
krwi w tęt ni cach i ży łach. Ten typ
USG sta no wi obec nie pod sta wo wy
ele ment dia gno sty ki cho rób na czyń
krwio no śnych. Po zwa la m.in. na oce -
nę wy dol no ści ukła du żyl ne go, po ma -
ga w dia gno sty ce za wro tów gło wy,
szu mów w uszach, miaż dży cy na czyń,
oce nie ry zy ka uda ru mó zgu i in nych
cho rób ukła du ser co wo -na czy nio we -
go. Po prze dza le cze nie za rów no me to -
da mi ope ra cyj ny mi, jak i nie ope ra cyj -
ny mi. Do dat ko we in for ma cje pod nr.
tel. 32 331 92 56.

Rów nież w ra mach NFZ moż na tu
wy ko nać elek tro kar dio gra ficz ne te sty
wy sił ko we. Ba da nie to po le ga na oce -
nie pra cy ser ca w trak cie wy sił ku
i wzra sta ją ce go za po trze bo wa nia
na tlen. Je go ce lem jest m.in. wy ja -
śnie nie przy czyn bó lu w klat ce pier -
sio wej, spraw dze nie jak funk cjo nu je
ser ce po za wa le, spraw dze nie efek -
tyw ność prze pi sa nych le ków, zdia gno -
zo wa nie za bu rzeń ryt mu ser ca ujaw -
nia ją ce się po wy sił ku oraz usta le nie
pla nu re ha bi li ta cji u oso by po za wa le
ser ca al bo z cho ro bą ser ca. Do dat ko -
we in for ma cje pod nr. tel. 32 331-92-
72 i 32 331-92-71. (RG)
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No wo cze sne urzą dze nie USG – Dop pler Du plex cze ka
na pa cjen tów.
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PIERWSZY  ROK Szpi tal z tra dy cją

Od po cząt ku ist nie nia szpi ta la w Pil cho wi cach na fron cie bu dyn ku wid nie je fi -
gu ra je go pa tro na, św. Jó ze fa.
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Od pię ciu lat je den z naj pięk niej -
szych za kąt ków na sze go kra ju, czy li
Po wiat Puc ki jest po wia tem part ner -
skim Po wia tu Gli wic kie go. Na si
miesz kań cy żar tu ją cza sem, że za -
wsze chcie li do stę pu do Bał ty ku, i –
dzię ki współ pra cy z Puc kiem – ma ją
go! Dla te go chcie li by śmy wa ka cyj -
nie za pro sić na szych Czy tel ni ków
nad pol skie mo rze, w oko li ce Pół wy -
spu Hel skie go, gdzie bry za owie wa
tu ry stów, fa le szu mią naj pięk niej
i nie bra ku je plaż, nad któ ry mi uno -
si się nie za po mnia ny za pach so sen… 

Po dróż po tej czę ści Ka szub war to
roz po cząć od są sia du ją ce go z na szym
part ner skim po wia tem Trój mia sta.
Po zwie dze niu ma je sta tycz ne go sta re -
go Gdań ska, no wo cze snej i bar dzo
pięk nej Gdy ni oraz re kre acyj ne go, ma -

low ni cze go So po tu moż na udać się
tram wa jem wod nym (lub tra dy cyj nie
po cią giem) na Hel. War to za brać ze so -
bą ro wer, bo tra sy ro we ro we na Pół wy -
spie Hel skim są na praw dę wy god ne
i pro fe sjo nal nie przy go to wa ne. 

W He lu, uro czej miej sco wo ści, ko -
niecz nie trze ba od wie dzić fo ka rium,
dziś wiel ki obiekt z ba se na mi dla fok,
skle pi kiem i mnó stwem atrak cji. Przy -
po mnij my, że hi sto ria za czę ła się
od fo ki Bal bi ny, któ rą ura to wa li hel scy
ry ba cy. Bal bi na prze ży ła i „da ła po czą -
tek” ro do wi wszyst kich hel skich fo -
czek, któ re obec nie są wiel ką atrak cją
te go miej sca, cie sząc oko nie tyl ko naj -
młod szych od wie dza ją cych. W He lu
trze ba też ko niecz nie zwie dzić Mu -
zeum Ry bo łów stwa i jed ną z wie lu po -
pu lar nych sma żal ni ryb, któ re wła śnie

nad mo rzem sma ku ją prze -
cież naj le piej! 

Po obie dzie czas na ruch.
Je śli ma my ro wer, hop
na sio deł ko i w dro gę. Ścież -
ka ro we ro wa z He lu do Ja -
star ni to praw dzi wa re we la -
cja. Chy ba nie ma dru giej tak
uro kli wej w ca łym kra ju –
wie dzie przez las al bo wi je
się tuż nad sa mym brze giem

mo rza. War to za trzy mać się
w Ja star ni, chy ba naj pięk -
niej szej miej sco wo ści te go
po wia tu, gdzie wa ka cje
spę dza ją sław ni i bo ga ci,
prze cha dza jąc się po bia -
łym mo lo lub wy le gu jąc
na pięk nej, czy stej i zło ci -
sto pia sko wej pla ży od stro -
ny Bał ty ku. 

Ko lej ny przy sta nek pro -
po nu je my w Ja star ni
przy por cie, gdzie za wsze
cu mu je mnó stwo ło dzi, ża -
gló wek i ku trów, i gdzie
do dziś ro dzi na Struc ków
pro du ku je sta re ry bac kie ło -
dzie zwa ne po me ran ka mi.
Po dro dze mi ja my Cha łu py,
w któ rych wpraw dzie nie
ma już pla ży nu dy stów, ale
za to sta no wią mek kę dla
wind sur fin gow ców i ki te -
sur fe rów, śmi ga ją cych
po wo dach Za to ki Puc kiej.

W Cha łu pach moż na też spo tkać praw -
dzi we go Ka szu bę (nie jed ne go!), któ ry
po ka szub sku opo wie wspa nia łe hi sto -
rie… Pro blem je dy nie w tym, aby go
zro zu mieć. Dla od mia ny mo że my za -
gad nąć go po Ślą sku!

Z Cha łup bli sko już do Wła dy sła -
wo wa, naj po pu lar niej sze go miej sca
wy po czyn ku, gdzie gwar tu ry stów, ko -
lo ni stów, obo zo wi czów sły chać na uli -
cach nie tyl ko w se zo nie urlo po wym.
Atu tem Wła dy sła wo wa jest roz le gła,
sze ro ka i bar dzo pięk na pla ża. W po -
wie cie puc kim trze ba też ko niecz nie
od wie dzić la tar nię mor ską w Ro ze wiu,
uro kli wą Ja strzę bią Gó rę oraz Puck
z do stoj ną fa rą pw. św. Pio tra i Paw ła.
War te uwa gi są tak że za byt ki – pa łac
w Rzu ce wie i za mek w Kro ko wej.
O wa lo rach wy po czyn ku na Nor dzie
(na zy wa nej tak przez Ka szu bów) moż -
na by opo wia dać go dzi na mi. Po pro stu
trze ba tam po je chać po spo rą daw kę
jo du, wra żeń i wy po czyn ku!

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Wa ka cje są do sko na łą oka zją do zwie dze -
nia i po zna nia atrak cji na sze go po wia tu. Pięk -
ne zam ki, drew nia ne ko ściół ki, ma low ni cze
kra jo bra zy, je zio ra, la sy, mu zea – to tyl ko nie -
któ re z nich. O tym, jak wie le jest tu miejsc
war tych zo ba cze nia, prze ko na li się uczest ni -
cy XI edy cji Kon kur su Wie dzy o Po wie cie Gli -
wic kim.

Kon kurs, zor ga ni zo wa ny przez Po wiat Gli -
wic ki oraz Miej ską Szko łę Pod sta wo wą z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi nr 2 w Knu ro wie, od był
się pod ko niec ma ja w sa li se syj nej Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach. Prze zna czo ny był
dla uczniów star szych klas szkół pod sta wo wych.
Wzię ło w nim udział 9 szkół z te re nu po wia tu
gli wic kie go. Na gro dą dla wszyst kich uczest ni -
ków był wspól ny wy jazd ufun do wa ny przez sta -
ro stwo. 

Ucznio wie – wraz ze swy mi na uczy cie la mi
i or ga ni za to ra mi kon kur su – 2 czerw ca uda li się
na wy ciecz kę po po wie cie, pod czas któ rej za wi -
ta li do le śni czów ki w Smol ni cy, na Za mek
w Chu do wie oraz do chu dow skiej Izby łod Star -
ki. 

Pierw szym punk tem wy pra wy by ła le śni czów -
ka. Tu taj Piotr Kul czy na – le śni czy Le śnic -

twa Le bo szo wi ce, opo wie dział o la sach i zwie -
rzę tach, ja kie w nich za miesz ku ją, a tak że opro -
wa dził wszyst kich po le śnej ścież ce przy rod ni -
czo -edu ka cyj nej. Se zon wa ka cyj ny to oka zja, by
od po cząć na ło nie na tu ry. Piotr Kul czy na dba
o to, by każ dy, kto za wi ta do je go le śni czów ki,
mi ło spę dził tu czas – or ga ni zo wa ne są tu róż ne

za ba wy, ogni ska, prze jażdż ki kon ne, spa ce ry czy
bi wa ki. Chęt ni do jej od wie dze nia mo gą się kon -
tak to wać pod nr. tel.: 694 466 004. 

Na stęp nie wy ciecz ka uda ła się do Chu do wa,
gdzie zwie dzi ła za mek. To do sko na łe miej -

sce dla mi ło śni ków hi sto rii, sta rych bu dow li, ma -
low ni czych kra jo bra zów i im prez ple ne ro wych.
Wśród obiek tów, któ re moż na tam zwie dzić są
m.in. zam ko wa wie ża, re kon struk cja bo jo we go
wo zu hu syc kie go, la pi da rium czy re lik ty za byt -
ko wych mu rów. 

Za mek tęt ni tak że ży ciem kul tu ral nym i roz -
ryw ko wym. W ra mach XVI Spo tkań na Zam ku

w Chu do wie do wrze śnia co week end od by wa ją
się tu licz ne im pre zy. Do dat ko wą atrak cją jest La -
bi rynt Róż no ści. Je go wnę trze zło żo ne jest z 4
stref te ma tycz nych: Mia sto, Lo chy, Pa łac
i Ogród, po któ rych każ dy po ru sza się taj ny mi
przej ścia mi, szu ka jąc wyj ścia.

– W zam ku naj faj -
niej sze by ło to, że mo -
gli śmy przy mie rzyć
część zbroi. Cie ka wie
by ło też w la bi ryn cie.
Za sko czy ło nas to, że
wyj ście znaj do wa ło się
na po cząt ku, a nie
na koń cu – opo wia da ła
w cza sie tej wy pra wy
Je si ka Du da ze SP
w Ko zło wie. 

Za mek w Chu do wie jest udo stęp nia ny zwie -
dza ją cym od pon. do śr. w godz. 12.00-18.00,
czw.-pt. od godz. 14.00 do godz. 20.00, w sb.
i ndz. od 12.00 do 19.00. Wej ście na wie żę bez
prze wod ni ka kosz tu je 3 zł, zwie dza nie z prze -
wod ni kiem: bi let nor mal ny – 6 zł, ulgo wy – 4 zł.
Aby umó wić się na zwie dza nie La bi ryn tu, na le ży
dzwo nić pod nr. tel. 664 038 434, ce na bi le tu nor -
mal ne go to 7 zł, a ulgo we go – 5 zł.

Na za koń cze nie uczest ni cy zwie dzi li Izbę Re gio -
nal ną w Chu do wie – Izbę łod Star ki, gdzie zo -

sta li opro wa dze ni przez jej za ło ży ciel kę Mo ni kę
Or ga ni ściok. W Izbie moż na zo ba czyć m.in. jak
wy glą da ła daw na sy pial nia, wy po sa że nie za kła du
fry zjer skie go, eks po na ty z XIX wie ku oraz stro je re -
gio nal ne z te go okre su. Pa ni Mo ni ka pięk ną gwa rą
opo wia da o tym, jak daw niej wy glą da ło ży cie
na Ślą sku. 

Izba łod Star ki czyn na
bę dzie w lip cu jesz -

cze w dniach 17, 24, 31
o r a z  w s i e r p  n i u
w dniach 7, 14, 21, 28
( o d g o d z . 1 4 . 0 0
do 16.00), a mie ści się
przy ul. Szkol nej 54
w Chu do wie. 

Za rów no ucznio wie,
jak i ich opie ku no wie
z wy pra wy wró ci li bar -
dzo za do wo le ni i za de -
kla ro wa li udział w ko lej -
nych edy cjach kon kur su.
Za chę ca my do pój ścia
w ich śla dy i po zna wa nia
uro ków na szych naj bliż -

Pół wy sep Hel ski z lo tu pta ka. 

Nad Bał ty kiem nie bra ku je chęt nie od wie dza nych plaż… …i in nych atrak cji tu ry stycz nych. 

Fo
 to

 (3
): 

A
R

C

Wę drów ka po po wie cie

O le sie w oko li cy Smol ni cy z pa sją opo wia da le -
śni czy Piotr Kul czy na.

Więk szość eks po na tów zgro ma dzo nych w Izbie łod Star ki po cho dzi od Mo -
ni ki Or ga ni ściok, po zo sta łą część prze ka za li miesz kań cy Chu do wa.

PUC KI NA WA KA CJE
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Du że bra wa ze brał VOX. Po za tą gru pą na sce nie w bar dzo róż no rod nym pro -
gra mie ar ty stycz nym wy stą pi li Ka pe la Lat schan ka z Łą czy, Ze spół Folk lo ry -
stycz ny Wra zi dlo ki z Knu ro wa, Gru pa bre ak dan ce La Czu pa ka bra z Py sko wic,
Ka pe la Bie sia da, Ze spół Mu zycz ny Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej w Gli wi cach
i Ze spół Chrząsz cze.

Na II Po wia to wych Mi ni tar gach Tu ry stycz nych za pre zen to wa ło się kil ku na stu wy staw ców, m.in. cen tra i ośrod ki kul tu -
ry, gmi ny po wia tu gli wic kie go, go spo dar stwa agro tu ry stycz ne, ho te le, Mu zeum w Gli wi cach itd. Wy staw cy po ka za li nie -
zwy kle bo ga tą ofer tę kul tu ral no -tu ry stycz ną po wia tu gli wic kie go.

Na gro dy ode bra li zwy -
cięz cy kon kur su fo to gra -

ficz ne go po świę co ne go
atrak cjom tu ry stycz nym

po wia tu gli wic kie go.
Od le wej: w chwi lę

po ich wrę cze niu sta ro -
sta Mi chał Nie szpo rek
oraz lau re aci Grze gorz
Szy gu ła, Ra fał Pier ni -

kar czyk i Ni ko la Ka nia
w to wa rzy stwie pro wa -

dzą ce go im pre zę ze swa -
dą ak to ra Da riu sza Nie -
bud ka. Wy sta wę na gro -

dzo nych fo to gra fii bę dzie
moż na oglą dać do koń ca

grud nia w sta ro stwie.

Rów no le gle do pik ni ku
od by wa ło się nie od płat -
ne zwie dza nie Ze spo łu
Pa ła co wo -Par ko we go
w Pław nio wi cach. Chęt -
nych z pla ży do wo ził
dar mo wy au to bus.
Obiekt w tym dniu ra -
zem z po wia tem gli wic -
kim od wie dzi ło po -
nad 600 osób!

Ra tow ni cy gli wic kie -
go WOPR-u pod kie -

run kiem pre ze sa
Bog da na Ko złow -

skie go prze pro wa dzi li
licz ne kon kur sy oraz

da li pro fe sjo nal ny
po kaz ra tow nic twa

wod ne go.

Or ga ni za to rzy „Pik ni ku z po wia tem gli wic kim” dzię ku ją wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do wspól nej uda nej za -
ba wy: Fir mie Express Efekt z Woj skiej, Za kła do wi Bu dże to we mu Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Ru dziń -
cu, Nie pu blicz ne mu Za kła do wi Lecz ni cze mu – Wy jaz do wa Po moc Me dycz na Pak tor z Ru dy Ślą skiej, Wod ne mu Ochot -
ni cze mu Po go to wiu Ra tun ko we mu z Gli wic, Ze spo ło wi Pa ła co wo -Par ko we mu w Pław nio wi cach, Agen cji Ase ku ra cji
i Ochro ny CER TUM, Przed się bior stwu Re mon to we mu Dróg i Mo stów w Gli wi cach, Dzien ni ko wi Za chod nie mu, por -
ta lo wi in ter ne to we mu www.na sze mia sto.pl, No wi nom Gli wic kim, Ra diu CCM, Ra diu Fest, Ra diu Plus Śląsk, Fir mie
No vum In vest Sp. z o.o. oraz wszyst kim ar ty stom i wy staw com na II Mi ni tar gach Tu ry stycz nych Po wia tu Gli wic kie go.

Pik ni ko wo, tu ry stycz nie, mu zycz nie…
...ba wi li śmy się na „Pik ni ku z Po wia tem Gli wic kim”, zor ga ni zo wa -
nym przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach na pla ży w Nie wie -
szu 25 czerw ca. By ła to dru ga z im prez pro mu ją cych wa lo ry re kre -
acyj ne na sze go po wia tu – w ub. ro ku ba wi li śmy się na „Tu ry stycz -
nym bi wa ku z po wia to wym ma mu tem” nad Je zio rem Dzierż no,
w tym ro ku za pro si li śmy chęt nych nad je zio ro Pław nio wic kie.
Wszyst ko 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”. Po ni żej w fo to gra ficz nym
skró cie przy po mi na my nasz nie daw ny pik nik. 

Fo to: RO MA NA GOZ DEK, tekst (RG, MFR) 

Na bar dzo uda nej, rów nież po go do wo, im pre zie do no cy ba wi li się miesz kań cy
po wia tu i go ście z po bli skich miast – Gli wic, Za brza, Ru dy Ślą skiej i Strze lec
Opol skich.
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☺☺ 16 lip ca o godz. 15.00 w Sta ni cy (bo isko
LKS) od bę dzie się II Fe sti wal Żu ru.

☺☺ 14 sierp nia o godz. 16.00 w Wil czy na bo isku
LKS roz pocz nie się X Pik nik ogór ko wy.

☺☺ Od 13 do 15 sierp nia trwać bę dą XIV Dni
Wie low si na pla cu spor to wym, ul. Zam ko -

wa 24. Po czą tek 13 sierp nia o godz. 19.00. 

ZA MEK W CHU DO WIE

☺☺ 17 lip ca Hi sto ria chmie lu i pi wa – wy sta wa
o wy ko rzy sta niu chmie lu, wy sta wa daw nych

bu te lek od pi wa, de gu sta cja róż nych ga tun ków piw.
Start – godz. 15.00. 

☺☺ 24 lip ca Wy rwi dąb i Wa li gó ra – za wo dy
drwa li, po ka zy spraw no ścio we si ła czy. Po -

czą tek o godz. 15.00. 

☺☺ 31 lip ca Ta jem ni cza wy spa III – roz wiąż
za gad kę ta jem ni czej wy spy. Im pre za dla pu -

blicz no ści wy ma ga ją ca spry tu, re flek su i spraw no -
ści fi zycz nej. Za wo dy z na gro da mi. Po czą tek
godz. 15.00. 

☺☺ 7 sierp nia Tan go – po ka zy i kon kur sy tań -
ca to wa rzy skie go. Tan go, walc i in ne kla -

sycz ne oraz no wo cze sne tań ce. Po czą tek
o godz. 15.00. 

☺☺ 13-14 sierp nia XII Jar mark Śre dnio wiecz ny –
im pre za ry cer ska w uzbro je niu z XIV i XV w.

Tur nie je i bi twy ry ce rzy, po ka zy kon ne, pre zen ta cja
daw nych rze miosł, po kaz ogni sztucz nych. Start w so -
bo tę – godz. 14.00, w nie dzie lę o godz. 12.00. 

☺☺ 21 sierp nia IV Chu dow ski Ka ba re ton –
spo tka nie z hu mo rem na zam ku. Świet na za -

ba wa, cię te dow ci py. Po czą tek godz. 15.00. 

☺☺ 28 sierp nia o godz. 15.00 Kon cert ka me ral ny
– kla sycz ne utwo ry na skrzyp ce i wio lon cze lę. 

☺☺ 4 wrze śnia Dr Ho use – me dy cy na lu do wa
i zio ło lecz nic two na prze strze ni wie ków.

Wy sta wa i sprze daż ziół po łą czo na z moż li wo ścią
wy ko na nia dar mo wych ba dań pro fi lak tycz nych.
Po ra dy le kar skie. Pocz. o godz. 15.00. 

PA ŁA CO WE LA TO MU ZYCZ NE
W PŁAW NIO WI CACH

☺☺ 24 lip ca o godz. 20.00 „W kra inie ope ret ki
i mu si ca lu” – wy stą pią so li ści z or kie strą sa -

lo no wą pod dy rek cją prof. Hi la re go Droz da.

☺☺ 7 sierp nia o godz. 20.00 kon cert ze spo łu
„Chrząsz cze”.

☺☺ 21 sierp nia o godz. 20.00 re ci tal Jac ka Sil -
skie go pt.”Ser cem do serc”.

☺☺ 4 wrze śnia o godz. 18.00 – Opol ski Chór
Ka me ral ny pod dyr. Ma ria na Bi liń skie go

i „Re imann String Qu ar tet”. 
(Opr. SoG)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA WĘDRUJEMY!
Już po raz ko lej ny Sto wa rzy sze -

nie Gli wic kie Me ta mor fo zy,
przy wspar ciu Po wia tu Gli wic kie go,
pro wa dzi cie ka wą im pre zę, umoż li -
wia ją cą po zna nie Zie mi Gli wic kiej.

W każ dy week end or ga ni zo wa ne
są cie ka we wy ciecz ki po Gli wi cach
(pie sze) i ro we ro we po po wie cie.
Uczest ni cy, za li cza jąc ko lej ne eta py,
zdo być mo gą od zna kę „Wę dro wiec
Gli wic ki”. Te go la ta po znać już moż -
na by ło m.in. atrak cje w Ru dziń cu,
drew nia ne ko ściół ki na te re nie po -
wia tu oraz prze szłość i te raź niej szość
gli wic kiej pra sy. Przed na mi jesz cze
wie le cie ka wych wy praw, wio dą cych
np. tra są za byt ków kul tu ry ży dow -
skiej czy śla dem daw nej ko lei wą sko -
to ro wej lub też bro wa rów. 

28 sierp nia na bo isku LKS Vic to ria
w Pil cho wi cach na stą pi Ro we ro we Po -
że gna nie Wa ka cji – im pre za Tu ry stycz -
ne go Klu bu Ko lar skie go PTTK im. płk
Wł. Hu zy, współ pra cu ją ce go z Me ta -
mor fo za mi. Te go rocz ne La to z Me ta -
mor fo za mi za mknie Pik nik hi sto rycz ny,
zor ga ni zo wa ny 4 wrze śnia w Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą co -Eko no micz -
nych w Gli wi cach (ul. Sy riu sza 30). 

Bliż sze szcze gó ły ca łej im pre zy
oraz ma py tras zna leźć moż na na stro -
nie www.gli wi cza nie.pl. Ma py wy -
cie czek po po wie cie ma my tak że
do roz da nia w Biu rze Pra so wym
w sta ro stwie. (RG)

Ju da ika – za rów no gli wic kie, jak
i po wia to we – to je den z ce lów wy cie -
czek z Me ta mor fo za mi. 

Na pro gu wa ka cji do brą oka zję
do in te gra cyj nej za ba wy mie li śmy
w „Za mecz ku” i „Ostoi” – do mach
po mo cy spo łecz nej, któ ra za pro si ły
wszyst kich na swe fe sty ny. 

Miesz kan ki „Ostoi” w So śni co wi cach
oraz ich go ście we so ło ba wi li się na Fe sty -
nie In te gra cyj nym „Spo tka nie ra do ści”. Im -
pre zę roz po czął wy stęp gru py te atral nej
„Ar le kin”, po tem za gra ła gru pa roc ko wa
„Ra bar bar”, wy stą pił ka ba ret „Ba ba
z Chło pym” i ze spół „Im puls Band”. By ła
lo te ria fan to wa i au kcja prac miesz ka nek,
z któ rych do chód prze zna czo ny zo stał
na bu do wę in fra struk tu ry spor to wej wo kół
DPS -u. Moż na się by ło prze je chać brycz ką
i po gnać na mo to rze, dla go ści przy go to wa -
no też licz ne kon kur sy i za ba wy, a wie czo -
rem wszy scy tań czy li na wspól nej za ba wie.
Fe styn zor ga ni zo wa ła „Osto ja” oraz Sto wa -
rzy sze nie na Rzecz Osób z Upo śle dze niem
Umy sło wym „Na dzie ja”. 

Z ko lei w „Za mecz ku” od był się Ro -
dzin ny Pik nik In te gra cyj ny. Z pod opiecz -
ny mi tej pla ców ki ba wi li się ich ko le żan ki
i ko le dzy z in nych DPS -ów oraz miesz kań -
cy Kuź ni Nie bo row skiej i są sied nich miej -
sco wo ści. Pik nik zor ga ni zo wa ny zo stał
w ra mach czwar tej edy cji Me tro po li tal ne go
Świę ta Ro dzi ny. Po prze dzi ła go po lo wa
msza św. w in ten cji ro dzin, a po tem w par -
ku ota cza ją cym „Za me czek” trwa ły 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, a tak że wspól na za ba wa. Nie za bra kło
swoj skiej, ro dzin nej at mos fe ry, o któ rą za -
dba li 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. Ho no ro wy pa tro nat
nad pik ni kiem ob jął sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek. (RG)

Gminy naszego powiatu przy go to wa ły cie ka we
ofer ty wa ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży.

GOK w Gie rał to wi cach or ga ni zu je wy ciecz ki.
W lip cu moż na się wy brać do Ste ców ki w Wi śle
(21.07) i do Mu zeum Chle ba w Ra dzion ko wie
(28.07). W sierp niu – do Wie licz ki (4.08), Rud
Ra ci bor skich (11.08), do ZOO w Ostra wie
(18.08) oraz na Szyn dziel nię w Biel sku -Bia łej. 

MO KiS w Py sko wi cach za pra sza na Dzie -
cię ce Warsz ta ty Let nie. Za ję cia od by wa ją się co -
dzien nie, od pon. do pt. w godz. 9.00-14.00. Po -
trwa ją do 26 sierp nia. Za pi sy są przyj mo wa ne
pod nr. tel. 32 233 25 34. W ofer cie wa ka cyj nej
Py sko wic znaj du ją się tak że jed no dnio we wy -
ciecz ki. Za pi sy w UM, pok. 102, in for ma cje
pod nr. tel. 332 60 77. Szcze gó ły na stro nie in -
ter ne to wej: www.py sko wi ce.pl w za kład ce Co,
Gdzie, Kie dy? Wa ka cje. 

GOK w Ru dziń cu z sie dzi bą w Po ni szo wi -
cach w dniach od 25 do 27 lip ca za pla no wał
warsz ta ty dzien ni kar skie i te atral ne, z ko lei 29-
31 sierp nia warsz ta ty gi ta ro we. W sierp niu
w Łą czy zo sta ną prze pro wa dzo ne warsz ta ty pt. „Sia -
no two ry”. Z ko lei OPS w Ru dziń cu or ga ni zu je spo -
tka nia wa ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży. Har mo no -
gram za jęć na stro nie in ter ne to wej: www.opsru dzi -
niec.pl. 

Wie lo wieś. 17 lip ca od bę dą się fe sty ny lu do we
w Rad ni, Kie lecz ce, Sie ro tach, Za cha rzo wi cach

i Ga jo wi cach, a 24 i 31
lip ca w Dą brów ce, Czar -
ko wie i Bła że jo wi cach.

Pod czas fe sty nów prze pro wa dza ne bę dą za ba wy
i gry dla dzie ci i mło dzie ży. 

19 lip ca o godz. 17.00 w Wie low si od bę dzie się
let ni pik nik pt. „Na dzi kim Za cho dzie”, a 26 lip ca

o godz. 8.00 wy ru szy wy ciecz ka au to ka ro wa do In -
wał du – Par ku Di no zau rów i Mi nia tur. W okre sie
wa ka cji na bo iskach spor to wych Or lik w Wie low si
pro wa dzo ne są za ję cia spor to wo -re kre acyj ne i pół -
ko lo nie. 

Rów nież w gmi nie So śni co wi ce or ga ni zo wa ne są
prze róż ne wy ciecz ki i za ję cia świe tli co we. Wszy scy

za in te re so wa ni szcze gó łów do wie dzą się pod nr.
tel. 32 238 79 60 w Ze spo le Eko no mi ki Oświa ty
Zdro wia i Kul tu ry. 

Pil cho wi ce. Dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej i Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry in for mu je, że
w okre sie wa ka cyj nym or ga ni zo wa ne są pół ko lo nie
pt.: „Bo so przez świat”. W pro gra mie wy ciecz ki,

warsz ta ty or iga mi, za ba wy i kon kur sy, gry te re -
no we, kurs pierw szej po mo cy, pro jek cje fil mów,
za ję cia pla stycz ne, uczta Pię tasz ka. 

Knu rów. Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na
w Knu ro wie Fi lia nr 2 dla Dzie ci i Mło dzie ży
za pra sza od 8 do 12 sierp nia na za ję cia pla stycz -
ne. Za in te re so wa ni mo gą zgła szać się w sie dzi -
bie pla ców ki przy Alei Li po wej 12 lub te le fo -
nicz nie pod nr. 32 332-63-94. Od 1 do 12 sierp -
nia od by wać się bę dą warsz ta ty ar ty stycz ne dla
dzie ci z MOPS -u. 7, 14 i 27 sierp nia na Es tra -
dzie Ple ne ro wej przy ul. 1 Ma ja trwać bę dą Fe -
sty ny Ro dzin ne. Ki no Sce na Kul tu ra or ga ni zu je
Wa ka cyj ne Po ran ki Fil mo we – szcze gó ły:
www.cen trum -kul tu ry.pl. 

To szek. Od godz. 9.00 do 14.00 od pon.
do pt. Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” or -
ga ni zu je dla dzie ci „Zam ko we Wa ka cje”. Te go -

rocz na edy cja od by wa się pod ha słem:,, Wa ka cje jak
z baj ki”. Obej mu je wy ciecz ki pie sze, ro we ro we, wy -
jaz dy do ki na, do Kra ko wa, Ustro nia i do Ko pal ni
Lu iza w Za brzu. Dla mi ło śni ków kom pu te rów czyn -
na jest czy tel nia in ter ne to wa. Szcze gó ły na stro nie
www.za mek.to szek.pl.

(Opr. SoG)
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Kon cer ty w Ze spo le Pa ła co wo -Par ko wym w Pław -
nio wi cach każ de go la ta gro ma dzą wier ne gro no
słu cha czy. 
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In te gra cyj na za ba wa

Przed sce ną w „Za mecz ku” do późnego wieczoru
trwały tańce.

Du żym po wo dze niem cie szy ła się lo te ria na fe sty nie
w „Ostoi”.

Czas dla naj młod szych

W cza sie wa ka cji moż na np. zwie dzić Za mek w Tosz ku.
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Na Za cho dzie jest to już po pu lar -
na for ma po zy ski wa nia eko lo gicz nej
ener gii, u nas wciąż jesz cze jest ich
nie wie le. Bio ga zow nia, bo o niej mo -
wa, po wsta nie w naj bliż szym ro ku
w Rze czy cach (gmi na Ru dzi niec).

In we sty cja wła śnie otrzy ma ła
do fi nan so wa nie na po nad 12 mln
zł, przy zna ne przez Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ka to wi cach. Bio ga zow nia
wy twa rzać bę dzie rocz nie ok. 16 tys.
MWh ener gii elek trycz nej i 16 500
MWh ener gii ciepl nej. Cał ko wi ty koszt
tej in we sty cji wy nie sie po nad 26 mi lio -
nów 600 tys. zł. Bu du je ją spół ka Pol -

skie Bio ga zow nie „Ener gy Rze czy ce”.
Bio ga zow nia przyj mo wać bę dzie

ki szon kę zie lo ną (ku ku ry dzę), ro ślin ne
ole je od pa do we, młó to bro war nia ne itp.
oraz gno jow ni cę do star cza ną z są sia du -
ją cej fer my. Fer men ta cja tych sub stra -

tów na stę po wać bę dzie
w dwóch ol brzy mich zbior ni -
kach o po jem no ści 4 200 m3
każ dy. Pro jekt za kła da rów nież
bu do wę dwóch agre ga tów po -
zwa la ją cych na spa la nie wy pro -

du ko wa ne go w fer men ta to rach bio ga zu
i pro duk cję ener gii elek trycz nej oraz
ciepl nej. W osob nych zbior ni kach skła -
do wa ne bę dą po zo sta ło ści po fer men ta -
cji, któ re w for mie na wo zu tra fią na -
stęp nie na po la upraw ne. Pra ce już
trwa ją, a bio ga zow nia w Rze czy cach
ma być go to wa pod ko niec wrze -

śnia 2012 ro ku. 
Za kła dy ta kie ce nio ne są na Za cho -

dzie, gdyż przy czy nia ją się do ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go. Dzię ki nim
ogra ni cza na jest emi sja za nie czysz czeń
py ło wo -ga zo wych z elek trow ni opa la -
nych wę glem: przede wszyst kim py łu,
tlen ków wę gla, dwu tlen ku siar ki, a tak że
tlen ków azo tu. W kra jach Unii Eu ro pej -
skiej za kła dy prze twa rza ją ce od pa dy or -
ga nicz ne na bio gaz są już pręż nie roz wi -
ja ją cą się dzie dzi ną go spo dar ki. Naj wię -
cej bio ga zow ni du że go ty pu jest
w Szwe cji i w Niem czech. W Pol sce,
choć ilość bio ma sy na da ją cej się
do prze rób ki jest po rów ny wa lna, to
wciąż jest ona ma ło wy ko rzy sty wa na.
Dla te go bu do wa w kra ju róż ne go ro dza -
ju in sta la cji pro du ku ją cych bio gaz sta -
no wi je den z naj waż niej szych ce lów Po -
li ty ki Ener ge tycz nej Pol ski. Prze wi du je
ona wzrost do 15 pro cent udzia łu od na -
wial nych źró deł ener gii w fi nal nym zu -
ży ciu ener gii elek trycz nej do 2020 ro ku. 

Jak in for mu je Piotr Bier nat, rzecz -
nik pra so wy WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach, Bio ga zow nia w Rze czy cach bę -
dzie, po za kła dzie w Kost ko wi cach,
dru gą tak du żą in we sty cją te go ty pu
w wo je wódz twie ślą skim. (RG)

Wiąz z Po ni szo wic oraz
dwie li py – jed na z Przy -
szo wic, a dru ga ze Sta ni cy
– zna la zły się w ści słej czo -
łów ce ogól no pol skie go
kon kur su Drze wo Ro ku.

Kon kurs miał na ce lu
zna le zie nie drze wa „z du -
szą”, o naj cie kaw szej hi sto -
rii, ko cha ne go przez miesz -
kań ców. Zgło szo no do nie -
go 85 kan dy da tur z ca łe go
kra ju. Do fi na łu prze szło 16
drzew, w tym trzy z te re nu
po wia tu gli wic kie go. Ostat -
ni etap kon kur su prze pro wa -
dzo ny zo stał dro gą in ter ne -
to wą. In ter nau ci przez ca ły
czer wiec gło so wa li na wy -
bra ne przez sie bie drze wa. 

Zwy cię żył dąb o na zwie
Grot z Dę bli na – zwią za ny
z XIX -wiecz ną hi sto rią bu do wy dę -
bliń skiej twier dzy, pod czas któ rej wy -
cię to wie le po dob nych drzew, a on
oca lał. Przy pi su je się mu moc speł nia -
nia ma rzeń. Gło sy na nie go od da -
ło 3 170 in ter nau tów. Na czwar tej po -
zy cji zna lazł się wiąz z Po ni szo wic,
na któ ry gło so wa ło 1 031 osób. Ro śnie
on na te re nie za byt ko we go cmen ta rza
przy mo drze wio wym ko ście le z 1404
r. Tuż za nim upla so wa ła się li pa „Wi -
tu la” z Przy szo wic, ro sną ca na te re -
nach zde gra do wa nych przez eks plo -
ata cję gór ni czą i po wo dzie. Otrzy ma -

ła 1 005 gło sów. Na 12 miej scu za koń -
czy ła ry wa li za cję li pa ze Sta ni cy, za -
sa dzo na – jak gło si le gen da – przez Ja -
na III So bie skie go w cza sie prze mar -
szu wojsk pol skich idą cych z od sie czą
do Wied nia w 1683 r. Gło so wa ło
na nią 366 in ter na tów.

Kon kurs Drze wo Roku zor ga ni zo wa -
ło Sto wa rzy sze nie Eko lo gicz no -Kul tu -
ral ne Klub Ga ja z Biel ska -Bia łej. W ub.
ro ku uho no ro wa ne ono zo sta ło przez
WFO ŚiGW w Ka to wi cach na gro dą
„Zie lo ne Cze ki”, przy zna wa ną za waż ne
dzia ła nia pro eko lo gicz ne. (RG)

Ślą ska Izba Rol ni cza w Ka to wi cach roz po czę ła 20
czerw ca przyj mo wa nie wnio sków o wspar cie wap no wa -
nia re ge ne ra cyj ne go gleb. To cen na dla rol ni ków po moc,
któ rą umoż li wi ło pod pi sa nie przez Izbę umo wy z Wo je -
wódz kim Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ka to wi cach.

WFO ŚiGW do fi nan su je w ten spo sób wap no wa nie gleb
kwa śnych i ska żo nych me ta la mi cięż ki mi na te re nie wo je -
wódz twa ślą skie go. W umo wie usta lo no, że ŚIR otrzy ma
na ten cel 2 mln zł. Prze zna czy je na za kup i wy siew po -
nad 26 tys. ton wap na na wo zo we go, któ re zmniej szy za -
kwa sze nia gleb na ob sza rze 8 900 ha.

Pod sta wo wym kry te rium umoż li wia ją cym sko rzy sta nie
z tych środ ków przez rol ni ków jest po sia da nie na te re nie

woj. ślą skie go gleb użyt ko wa nych rol ni czo wy mie nio nych
w eks per ty zie na ukow ców z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Lu bli nie pt. „Opra co wa nie na uko wo -ba daw cze do ty czą -

ce kom plek so we go roz wią za nia pro ble mu za kwa sza nia
gleb woj. ślą skie go spo wo do wa ne go prze kształ ce nia mi an -
tro po ge nicz ny mi” oraz ak tu al ny do ku ment wy sta wio ny
przez Okrę go wą Sta cję Che micz no -Rol ni czą, po twier dza ją -
cy i usta la ją cy po trze by ilo ścio we i ja ko ścio we wap no wa nia
gleb w da nym go spo dar stwie. Rol ni cy uzy ska ją do fi nan so -
wa nie po pod pi sa niu umo wy z ŚIR w Ka to wi cach, któ ra po -
śred ni czy w wy pła cie kwo ty wspar cia za ku pu wap na na wo -
zo we go. Jed nost ko we do fi nan so wa nie wy no si 75,00 zł do 1
to ny czy ste go skład ni ka na wo zo we go w prze li cze niu
na CaO. 

– Do ma ja 2007 ro ku te go ro dza ju po moc by ła sys te ma -
tycz nie re ali zo wa na ze środ ków WFO ŚiGW, ale po wej ściu
Pol ski do Unii zo sta ła ogra ni czo na – in for mu je Ro man
Wło darz, pre zes ŚIR w Ka to wi cach. – Uzna no bo wiem, że
wap no wa nie jest ty po wym za bie giem agro tech nicz nym,
a nie zwią za nym z ochro ną śro do wi ska. Przez czte ry la ta
za bie ga li śmy o zmia nę te go punk tu wi dze nia.

Do pie ro nie daw no na wsku tek uzgod nień mi ni ste rial nych
stwier dzo no, że do fi nan so wa nie z fun du szy eko lo gicz nych
za ku pu na wo zów wap nio wych mo że być uza sad nio ne, o ile
dzia ła nie to słu ży ochro nie śro do wi ska (tzn. za kwa sze nie łą -
czy się z kwa śny mi desz cza mi lub emi sją za nie czysz czeń
do at mos fe ry) i zmie rza do przy wró ce nia sta nu gle by
do opty mal ne go po zio mu. Roz strzy gnię cie ta kie umoż li wi ła
eks per ty za na ukow ców z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Lu bli nie, któ ra wska za ła, że głów ną przy czy ny de gra da cji
che micz no–bio lo gicz nej gleb w woj. ślą skim są skut ki prze -
my sło wej dzia łal no ści czło wie ka. Sta ło się to pod sta wą
do pod ję cia przez WFO ŚiGW w Ka to wi cach de cy zji o po -
mo cy fi nan so wej na wap no wa nie gleb kwa śnych w re gio nie.
Re ali za cja te go za da nia za pla no wa na jest do koń ca 2012 r.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat pro gra mu wap no wa -
nia gleb udzie la ŚIR w Ka to wi cach – www.sir -ka to wi ce.pl,
nr tel. 32 25 80 445. (RG)

Przy by wa no wych drzew na Ślą -
sku. Po raz ko lej ny w tym ro ku sa -

dzi li je uczest ni cy ak cji „Drzew ko
szczę ścia”, or ga ni zo wa nej przez
Vat ten fall i Dzien nik Za chod ni.

By ła to już czwar ta edy cja te go eko -
lo gicz ne go przed się wzię cia. Do tej po -
ry dzię ki ak cji za sa dzo nych zo sta ło
już 400 ty się cy drzew na te re nie nad le -
śnictw Ru dzi niec, Świer kla niec i Ryb -
nik. W tym ro ku ło pa ty po -
szły w ruch 13 ma ja w ryb -
nic kim le sie nie da le ko po la -
ny Ka ne to wiec, gdzie sa dzo -
no mło de so sny – przy by ło
ich tam po nad sto ty się cy!

Drze wa na sa dzo no
w po bli żu miej sca, gdzie
pod bu do wę au to stra dy

trze ba by ło wy ciąć po nad 140 ha la su.
W sa dze niu so se nek wzię li udział

m.in. Adam
Zdzie bło –

wi ce mi ni -
ster roz wo ju
re gio nal ne -
go, wo je wo -
da Zyg -
munt Łu -
kasz  czyk ,
G a  b r i e  l a
L e  n a r  t o  -
wicz – pre -
zes Wo je -
wódz kie go
F u n  d u  s z u
O c h r o  n y
Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach,
Adam Fu da li – pre zy dent Ryb ni ka
i sze reg zna nych po sta ci ślą skie go
świa ta biz ne su, sztu ki, po li ty ki i me -
diów. W ra mach te go pro jek tu pla no -
wa ne jest po sa dze nie w na szym re gio -
nie w cią gu 10 lat pra wie mi lio na sa -
dzo nek. (RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
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Wiąz i lipy w czołówce
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Wiąz z Po ni szo wic był czwar ty w kon kur sie. 

400 ty się cy no wych drzew

Ro bo ta wre! – w ak cji wziął udział m.in. Sła wo mir Adam czyk
z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go (pierw szy z le wej). 
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BIO GAZ Z RZE CZYC

Po dob ne bio ga zow nie z po wo -
dze niem funk cjo nu ją już w Pol -
sce. Na zdję ciach za kład w Paw -
łów ku ko ło Człu cho wa. 

Cen ne wap no wa nie

Po ro zu mie nie w spra wie wap no wa nia gleb pod pi sa li Ga -
brie la Le nar to wicz – pre zes WFO ŚiGW oraz Ro man Wło -
darz, pre zes Ślą skiej Izby Rol ni czej.
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W na szym po wie cie funk cjo nu ją
dwa Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej.
Jed no mie ści się w Py sko wi cach,
dru gie – w Knu ro wie. Są to pla ców -
ki oświa to wo -wy cho waw cze wspo -
ma ga ją ce roz wój in te lek tu al ny, fi -
zycz ny i ar ty stycz ny dzie ci i mło dzie -
ży w wie ku szkol nym. Obie współ fi -
nan so wa ne są przez Po wiat Gli wic -
ki.

– Raz w ro ku or ga ni zu je my Dzień
Otwar ty OPP. Chce my się za pre zen to -
wać i po ka zać, co ro bi my dla sie bie
i lo kal nej spo łecz no ści – mó wi An na
Smyl, dy rek tor py sko wic kiej pla ców -
ki. 

Ostat nia ta ka im pre za od by ła się
w ma ju w MO KiS -ie.

OPP w Py sko wi cach pro wa dzi za -
ję cia po za lek cyj ne w 6 tam tej szych
szko łach: w pod sta wo wych dzia ła 10
sek cji, w gim na zjal nych – 4, a w li -
ceum – 3. Ucznio wie mo gą roz wi jać
za in te re so wa nia i umie jęt no ści w ko -
łach ar ty stycz nych, tech nicz nych oraz
na uko wych. 

A jest się czym po chwa lić. Pod czas
za jęć w sek cjach in for ma tycz nych
ucznio wie w mi nio nym ro ku szkol nym
do sko na li li się w za kre sie pra cy w śro -
do wi sku kom pu te rów Ma cin tosh, mo -

de lo wa li stu dyj ne oświe tle nie, kom po -
no wa li usta wie nie róż nych obiek tów
w ka drze. Po nad to Ko ło In for ma tycz -
ne dzia ła ją ce przy SP nr 4 współ pra cu -
je z Ogól no pol ską Ko ali cją na rzecz
Bez pie czeń stwa w In ter ne cie. 

Na za ję ciach z sek cji te atral nych
ucznio wie pra cu ją nad dyk cją, in to na -
cją, bar wą gło su i in ter pre ta cją utwo -
rów li te rac kich, ćwi czą przed tur nie ja -
mi re cy ta tor ski mi i prze glą da mi te -
atral ny mi.

W sek cjach pla stycz nych pod -
opiecz ni przy go to wu ją pra ce kon kur -
so we, ma lu ją ob ra zy w tech ni ce olej -
nej i pa ste la mi su chy mi.

Pa sjo na ci śpie wu ćwi czą w sek -
cjach ar ty stycz no -wo kal nych. Uczest -
ni cy za jęć ma ją oka zję za pre zen to wać
swój ta lent i wy stę po wać pod czas fe -
sty nów lo kal nych, im prez miej skich,
a tak że na fe sti wa lach wo je wódz kich,
po wia to wych i miej skich.

– Śpie wam od dziec ka, a do sek cji
uczęsz czam od 5 lat. Je stem bar dzo za -
do wo lo na, są tam świet ni na uczy cie le
i mi ła at mos fe ra – mó wi Na ta lia Go łą -
bek z sek cji śpie wu.

W sek cji eko lo gicz nej pra co wa no
nad al bu mem na Ogól no pol ski Kon -
kurs Eko lo gicz ny „Eko -pla ne ta”, po -

wsta ły al bu my o for mach ochro ny
przy ro dy i ga tun kach chro nio nych.

Uczest ni cy sek cji spor to wych z ko -
lei star to wa li w za wo dach po wia to -
wych w pił ce siat ko wej oraz pił ce ha -
lo wej. W ra mach ko ła hi sto rycz ne go
przy go to wy wa no m.in. pre zen ta cje
mul ti me dial ne o Py sko wi cach. 

Z ko lei sek cje dzia ła ją ce przy Ze -
spo le Szkół Spe cjal nych po ma ga ją bu -
do wać pra wi dło we re la cje mię dzy
ucznia mi. Są to za ję cia ar ty stycz no -
-kom pu te ro we i ta necz ne. Pod czas za -
jęć kół ka kom pu te ro we go ucznio wie
uczą się m.in. in sta lo wa nia opro gra -
mo wa nia, spo so bów za pi sy wa nia da -
nych. W ra mach sek cji ta necz nej ćwi -
czą ukła dy cho re ogra ficz ne, do sko na lą
po czu cie ryt mu.

OPP zaj mu je się rów nież or ga ni za -
cją XIX Fi na łu Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy w Py sko wi cach.
Po nad to or ga ni zu je lub współ or ga ni -
zu je m.in. Po wia to wy Kon kurs
na Kart kę Bo żo na ro dze nio wą i Ozdo -
bę Cho in ko wą, Miej ską Mi ni li stę
Prze bo jów oraz Kon cert Lau re atów,
Fe sti wal „Idol Miej ski czy li szan sa dla
wszyst kich”, Miej skie Tur nie je Pił ki
Siat ko wej dla Gim na zjum i Szkół Pod -
sta wo wych. 

W tym ro ku pod opiecz ni OPP mo gą
po chwa lić się ta ki mi osią gnię cia mi
jak: I miej sce i wy róż nie nie w Ogól no -
pol skiej Sty pen dia dzie Pla stycz -
nej, II i III miej sce in dy wi du al nie
oraz III ze spo ło wo w VIII Wo je wódz -
kim Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek
w Dą brów ce – Wie low si, I i II miej sca
w VIII Wo je wódz kim Fe sti wa lu Pio -
sen ki Mło dzie żo wej „Dro ga do gwiazd
przez gim na zjum”, III miej sce w Tur -
nie ju Pił ki Siat ko wej o mi strzo stwo
Po wia tu Gli wic kie go, V, VII i XI miej -

sca oraz wy róż nie nie w Ogól no pol -
skim Kon kur sie Przed mio to wym
„Mło dy Eu ro pej czyk”, III miej sce
w XII Wo je wódz kim Fe sti wa lu i Kon -
kur sie Wi do wisk Ko lęd ni czych im. Ja -
na Do rma na „He ro dy”. To tyl ko nie -
któ re z osią gnięć. 

Jak in for mu je dy rek tor py sko wic -
kiej pla ców ki, od wrze śnia za pla no wa -
no dzia łal ność tych sa mych sek cji, ja -
ko kon ty nu ację do tych cza so wych
osią gnięć. 

(SoG)

Pod su mo wa ny zo stał pierw szy rok
pra cy to szec kich szkół w pro jek cie
„Do bry start – do bra przy szłość – wy -
rów ny wa nie szans edu ka cyj nych
dzie ci i mło dzie ży Gmi ny To szek”
współ fi nan so wa nym przez Eu ro pej -
ski Fun dusz Spo łecz ny w ra mach pro -
gra mu ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.

Pod su mo wa nia do ko na no na I Fe -
sti wa lu Do bre go Star tu, zor ga ni zo wa -
nym 20 czerw ca na to szec kim zam ku.
Od pra wie ro ku gru pa po nad 500
uczniów szkół Gmi ny To szek bie rze
udział w sze re gu dzia łań pro jek to wych
ma ją cych na ce lu za rów no wy rów ny -
wa nie ich szans edu ka cyj nych, jak
i po głę bie nie za in te re so wań oraz pa sji.
Fe sti wal jest do słow nym pod su mo wa -

niem pra cy mło dzie ży w pro jek cie,
sta no wi swo istą pro mo cję do brych
prak tyk pro jek to wych. 

Pod czas trwa ją cej po nad 4 go dzi ny

im pre zy ple ne ro wej uczest ni cy z 5
szkół wzię li udział w 18 wy stę pach.
Za pre zen to wa no ca ło kształt do ko nań
grup ar ty stycz nych, po cząw szy
od przed sta wień o cha rak te rze re gio -
nal nym czy pro fi lak tycz nym, po przez
wy stę py ta necz ne i wo kal ne, aż po mi -

ni kon cert na key bo ar dach i in stru men -
tach dę tych. Przed sta wie nie osią gnięć
ar ty stycz nych sta no wi ło tyl ko je den
z ele men tów Fe sti wa lu. Ko lej ne to
pre zen ta cja do ko nań mło dych lu dzi
bio rą cych udział w pro jek cie w po sta -
ci sa mo dziel ne go pro wa dze nia „sta cji”
na uko wych dla resz ty uczest ni ków im -
pre zy. W tym ce lu otwar to 33 sta no wi -
ska, na któ rych mło dzi na ukow cy -pro -
jek to wi cze pro po no wa li resz cie mło -
dzie ży roz wią zy wa nie kon kret nych za -
dań, jak np. wy zna cza nie tra sy z uży -
ciem od bior ni ka GPS, roz po zna wa nie
ga tun ków pta ków i drzew, kon kur sy
ma te ma tycz ne, pla stycz ne, fo to gra -
ficz ne, aż po za ba wy i kon kur su o cha -
rak te rze spor to wym. Ra no po nad 800

uczest ni ków Fe sti wa lu uzbro jo nych
w kar ty za li cze nio we ru szy ło na „pod -
bój” roz miesz czo nych wo kół pla cu
zam ko we go sta no wisk. Fe sti wal za -
koń czy ło lo so wa nie 100 uczniów, któ -
rzy otrzy ma li na gro dy za za li cze nie
z suk ce sem co naj mniej 12 sta no wisk.

Na Fe sti wal zło ży ła się też pre zen -
ta cja na dzie dziń cu zam ku i w je go sa -
lach 22 wy staw prac pla stycz nych, fo -
to gra ficz nych i pre zen ta cji mul ti me -
dial nych, wy ko na nych przez uczest ni -
ków pro jek tu.

Po mi mo nie zbyt przy chyl nej au ry
im pre za spra wi ła uczest ni kom wie le
ra do ści wspar tej du żym ła dun kiem na -
uko wej wie dzy. Za rok ko lej na edy cja
Fe sti wa lu. (MP)

10 czerw ca na bo isku szkol nym przy ul.
Szpi tal nej w Knu ro wie od był się In te gra cyj ny
Pik nik Po wia to wy.

Wzię li w nim udział ucznio wie, ro dzi ce, dzie -
ci z Miej skie go Przed szko la z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi nr 13 oraz ucznio wie Miej skiej Szko -
ły Pod sta wo wej i Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie. Pod czas pik ni ku moż na by ło po dzi -
wiać ar ty stycz ne pra ce uczniów, za ku pić kar ty
oko licz no ścio we, ce ra mi kę oraz do mo we i szkol -
ne wy pie ki cu kier ni cze. Do chód z ich sprze da ży
prze zna czo no na Sa mo rząd Uczniow ski Ze spo łu
Szkól Spe cjal nych w Knu ro wie. 

Licz nie ob le ga no sto iska z ma lo wa niem twa -
rzy, ta tu aża mi oraz pro fe sjo nal nym sa lo nem fry -
zjer skim. Du żym za in te re so wa niem cie szy ła się
pra cow nia ce ra micz na. Od by ło się wie le kon ku -

ren cji spor to wych, zor -
ga ni zo wa no rów nież
Olim pia dę Zdro wia,
któ ra mia ła na ce lu
przy bli że nie pod sta wo -
wych za sad zwią za nych
z bez piecz nym spę dza -
niem wa ka cji. Prze rwy
w spor to wych zma ga -
niach umi la ły go ścin ny
wy stęp che er li de rek
oraz wy stę py wo kal ne
uczniów szko ły.

Pik nik Po wia to wy po raz ko lej ny oka zał się
waż nym miej scem in te gra cji. Za do wo le ni uczest -
ni cy pod kre śla li wy jąt ko wość im pre zy,
a uśmiech nię te twa rze dzie ci to po twier dza ły. 

Pik nik zo stał zor ga ni zo wa ny przez Starostwo
Powiatowe w Gliwicach oraz Ze spół Szkół Spe -
cjal nych w Knu ro wie i ob ję ty był pa tro na tem sta -
ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka. (SoG)

Na gro dze ni za suk ce sy
Tuż przed koń cem ro ku szkol ne go

w Miej skiej Szko le Pod sta wo wej nr 9
w Knu ro wie od by ła się Miej ska Aka de mia,
pod su mo wu ją ca suk ce sy dy dak tycz ne
i spor to we knu row skich szkół. 

Wśród wy róż nio nych nie za bra kło rów nież
na uczy cie li z Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie wraz z pod opiecz ny mi. Li sty Gra -
tu la cyj ne z rąk pre zy den ta Ada ma Ram sa ode -
bra li: Ry szard Mu sioł – na uczy ciel hi sto rii
oraz Se ba stian Wic kow ski i Ma riusz Łu kasz -
czuk – na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go.
Wśród na gro dzo nych był rów nież Sła wo mir
To karz, pro wa dzą cy za ję cia z sa mo obro ny
w kla sie mun du ro wej. 

Aka de mia zo sta ła zor ga ni zo wa na przez
Miej skie Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej w Knu -
ro wie. (KSz)

Pik nik z in te gra cją

Moż na by ło do brze się ba wić, rów nież na spor to wo. 

Fe sti wal Do bre go Star tu

Wy sta wy i sto iska po ka zy wa ły, że zdo by wa nie wie dzy mo że być pa sjo nu ją ce.

Z my ślą o dzie ciach i mło dzie ży

Na Dniu Otwar tym OPP w Py sko wi cach mo gła za pre zen to wać się każ da z sek -
cji. 
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100 lat – ty le do kład nie mi nę ło
od po świę ce nia bu dyn ku „Sta rej”
szko ły w Tosz ku. Z tej oka zji 11
czerw ca zor ga ni zo wa no spe cjal ną
uro czy stość, na któ rej przy po mnia -
no jej wie ko wą już hi sto rię. 

Pierw sza wzmian ka o szko le
w Tosz ku po cho dzi z XV wie ku, praw -
do po dob nie jed nak szko ła po wsta ła
wcze śniej przy ko ście le pw. św. Pio tra.
Przez ko lej ne stu le cia szkol nic two by -
ło zwią za ne z ko ścio łem. O bu do wie
no wej szko ły zde cy do wa no w 1909 ro -
ku. Pra ca mi kie ro wał mistrz bu dow la -
ny o na zwi sku Wi chu ra. Po świę ce nie
no we go bu dyn ku od by ło się 13 czerw -
ca 1911 ro ku. Szko ła po sia da ła wów -
czas 8 po miesz czeń kla so wych, po kój

na uczy ciel ski, miesz ka nie zło żo ne
z dwóch po koi. Jak od no to wu je „Kro -
ni ka Szko ły w Tosz ku”, wte dy w szko -
le pra co wa ło sied miu na uczy cie li: kie -
row nik szko ły Fe li cjan Bit t ner, Al -
bert Lan ger, Jó zef Lan ger, Au gu styn
Lan ger, Hen ryk Zin nic ki, Ri chard
Ko zu bek oraz Sey dlitz, kie ru ją cy
szko łą ewan ge lic ką.

Już w la tach 30. XX wie ku za czę to
roz bu do wy wać szko łę – do ist nie ją -
cych po miesz czeń do bu do wa no czte ry
ko lej ne kla sy. 

22 stycz nia 1945 ro ku do Tosz ka
wkro czy ły woj ska ra dziec kie. Sta no -
wi sko kie row ni cze w szko le ob jął
Igna cy Chmu ra. 

W 1964 ro ku zo sta ła otwar ta no wa

szko ła przy ul. Wil ko wic kiej – dziś
Szko ła Pod sta wo wa im. Gu sta wa Mor -
cin ka. Dzie ci po dzie lo no mię dzy dwie
szko ły pod sta wo we: nr 1 („Sta rą”
szko łę) i nr 2 (no wą). 

Ko lej nym mo men tem war tym od -
no to wa nia w hi sto rii szko ły jest prze -
kształ ce nie Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Zbior czą Szko łę Gmin ną w po ło wie
lat 80. Pierw szym dy rek to rem pla ców -
ki zo stał Zbi gniew Ogo rza łek. 

27 lu te go 1996 ro ku od by ło się uro -
czy ste od da nie do użyt ku no wej sa li
gim na stycz nej. W la tach 1996-1997
szko ła prze szła grun tow ną mo der ni za -
cję – wy ko na no we wnętrz ne ocie ple -
nie, wy mia nę in sta la cji grzew czych
i elek trycz nych, scho dów. Wy ko na no
we wnętrz ny ko ry tarz łą czą cy obie czę -
ści szko ły. 

W związ ku z re for mą szkol nic twa,
SP nr 1 by ła stop nio wo li kwi do wa na.
Od wrze śnia 1999 r. w bu dyn ku szkol -
nym mie ści ły się dwie szko ły: SP nr 1
i Gim na zjum. W la tach 1999-2002 dy -
rek to rem SP był Ma riusz Pod broż ny,
a Gim na zjum kie ro wa ła Ma ria Bu -
kow ska. SP za koń czy ła swą dzia łal -
ność 21 czerw ca 2002 ro ku. Po przej -
ściu Ma rii Bu kow skiej na eme ry tu rę
dy rek to rem Gim na zjum zo stał Ma -
riusz Pod broż ny.

W 2003 szko ła pod da na zo sta ła dal -
szej roz bu do wie – do sta wio no dwa
kon te ne ry, któ re obec nie peł nią tak że
funk cję sal lek cyj nych. Obec nie pla -
ców ka po sia da 17 klas, w tym dwie
pra cow nie kom pu te ro we, bi blio te kę

z ICIM, kuch nię ze sto łów ką oraz sa lę
gim na stycz ną z za ple czem spor to wym.

Waż nym mo men tem w dzia łal no ści
Gim na zjum by ło nada nie pla ców ce
imie nia Ire ny Sen dler, dzia łacz ki spo -
łecz nej, któ ra oca li ła z Ho lo cau stu
ok. 2,5 tys. ży dow skich dzie ci. Uro -
czy stość ta od by ła się 29 ma ja 2008 ro -
ku.

W naj now szej hi sto rii (rok szkol -
ny 2010/2011) szko ła mo że po szczy cić
się ta ki mi osią gnię cia mi jak np. re ali -
za cja pro jek tu EFS POKL 9.1.2 „Do -
bry start – do bra przy szłość – wy rów -
ny wa nie szans edu ka cyj nych dzie ci
i mło dzie ży Gmi ny To szek”. Pro jekt
ten jest jed nym z naj więk szych te go
ty pu w wo je wódz twie ślą skim. Bie rze
w nim udział pra wie 200 uczniów
szko ły, a w ca łej gmi nie To szek – 555.
Jak pod kre śla dy rek tor Ma riusz Pod -
broż ny, jest to pierw sza w hi sto rii
szko ły tak sze ro ka ofer ta za jęć po za -

lek cyj nych i spe cja li stycz nych dla
mło dzie ży (o pro jek cie pi sze my na są -
sied niej stro nie). 

Uro czy stość 100-le cia szko ły by ła
ob ję ta pa tro na tem Par la men tu Eu ro -
pej skie go, Kry sty ny Szu mi las – wi ce -
mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej i po seł
na Sejm RP, Mi cha ła Nie szpor ka –
sta ro sty gli wic kie go oraz Grze go rza
Kup czy ka – bur mi strza Tosz ka. Wzię -
li w niej udział bar dzo licz nie ab sol -
wen ci szko ły z róż nych rocz ni ków,
wśród któ rych był m.in. Piotr Du da,
nie gdyś jej uczeń, a obec nie prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Kra jo wej NSSZ So li -
dar ność. (SoG)

PS In for ma cje o hi sto rii szko ły
i sta re zdję cie po cho dzą z książ ki Do -
na ty Pod ko wy: Z dzie jów to szec kiej
szko ły. Pu bli ka cja z oka zji 100-le cia
„sta rej” szkoły oraz z Kro ni ki Szko ły
w Tosz ku (gim na zjum -to szek.edu pa ge.
org).

9 czerw ca w Szkół ce Le śnej w Ra cho -
wi cach spo tka li się lau re aci te go rocz nej
edy cji kon kur su pla stycz ne go pt. „Czło -
wiek -Las -Śro do wi sko” z oka zji Mię dzy -
na ro do we go Ro ku La sów dla szkół
i przed szko li z te re nu mia sta Gli wi ce i po -
wia tu gli wic kie go, by ode brać wy wal czo -
ne na gro dy.

– Kon kurs z ro ku na rok pod no si po ziom.
Przy by wa na praw dę pięk nych prac wy ko na -
nych w róż nych tech ni kach. Cie szę się, że
dzie ci i mło dzież po tra fią tak cie ka wie łą -
czyć wie dzę przy rod ni czą z do świad cze -
niem ar ty stycz nym – mó wi Adam Gło wac -
ki, le śni czy -szkół karz z le śnic twa Ra cho wi -
ce, czło nek ko mi sji kon kur so wej.

Ta ką sil ną gru pę sta no wi ła w bie żą cym
ro ku re pre zen ta cja Py sko wic. Za rów no gim -
na zja li ści, jak i ucznio wie szkół pod sta wo -
wych oraz uczest ni cy za jęć w Ogni sku Pra -
cy Po zasz kol nej upla so wa li się na wy so kich
po zy cjach.

– My ślę, że do suk ce su przy czy ni ła się
róż no rod ność tech nik wy ko na nych prac –
by ły to za rów no ma lun ki, ry sun ki, gra fi ki,
jak i dość cie ka wa tech ni ka wy kle ja nek.
W po łą cze niu z po my sło wo ścią na szych
uczniów, ich wie dzą i sta ran no ścią wy ko na -
nia da ło to tak do bry efekt pla stycz ny – cie -
szy się An na Smyl, dy rek tor OPP w Py sko -

wi cach, opie kun ka trium -
fa to rów te go rocz ne go
kon kur su z te go mia sta.

Bo cze góż w tych pra -
cach nie by ło – uro da la -
su w róż nych po rach ro -
ku, grzy bia rze, zwie rzę ta
le śne przy pa śni kach,
róż no rod ność flo ry i fau -
ny na szych la sów.
Wszyst ko rze czy wi ście
wy ko na ne ze zna jo mo -
ścią róż no rod nych tech -
nik pla stycz nych. Młod si
ucznio wie, jak np. Szy -
mon Brzo za ze Szko ły
Pod sta wo wej w Rud nie na ma lo wał swo ją
pra cę far ba mi pla ka to wy mi, przed sta wia jąc
grzy bo bra nie ni czym z „Pa na Ta de usza”.

Ko mi sja kon kur so wa mia ła trud ny
orzech do zgry zie nia, wy bie ra jąc z gru bo
po nad set ki prac te naj lep sze, któ re zo sta -
ły na gro dzo ne. W po szcze gól nych ka te go -
riach naj wyż sze lo ka ty wśród uczest ni -
ków z te re nu po wia tu za ję li: Łu cja Do rh -
mann (opie kun Mo ni ka Do rh mann) –
Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Wie low -
si, Wik to ria Kac przak (opie kun Mi ro -
sła wa Mi rań ska -Ba rań czuk) – Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry w Gie rał to wi cach, Ju lia

Pie trzik (opie kun Bar ba ra Zy dek) –
Szko ła Pod sta wo wa w Rud nie, Mo ni ka
Ja sik (opie kun Mi ro sław Go li szew ski) –
Szko ła Pod sta wo wa nr 6 w Py sko wi cach,
Mi chał Go li szew ski (opie kun Mi ro sław
Go li szew ski) – Ze spół Szkół w Py sko wi -
cach Gim na zjum Nr 2 w Py sko wi cach
oraz Pa try cja Po cie cha (opie kun: An na
Śmie szek) – III Li ceum Ogól no kształ cą ce
w Gli wi cach. 

Lau re aci mie li też oka zję oso bi ście po -
roz ma wiać z le śni ka mi o przy ro dzie oraz
zjeść pysz ną pie czo ną kieł ba skę. 

(MFR)

Wie le po tra fią!
17 czerw ca w Ze spo le Szkół w Pil cho wi cach od był

się II Po wia to wy Prze gląd Ta len tów „Po każ, co po tra fisz!”.
Zor ga ni zo wa ny zo stał w ra mach mi ni ste rial ne go pro gra mu
„Rok Od kry wa nia Ta len tów”.

W fi na le prze glą du wzię ło udział 30 dzie ci z 10 szkół. Ju ry
w skła dzie: Ar ka diusz Trze bu niak (po my sło daw ca i or ga ni za -
tor kon kur su) oraz Mag da le na Pa low ska -Trze bu niak
i Agniesz ka Czech mann (współ or ga ni za to rzy) zde cy do wa ło,
że pierw sze miej sce na le ży się wo ka li st ce Na ta lii Go łą bek, re -
pre zen tu ją cej Gim na zjum nr 1 w Py sko wi cach i Ogni sko Pra cy
Po zasz kol nej w Py sko wi cach (opie kun: An na Smyl), któ ra bra -
wu ro wo wy ko na ła pio sen kę „You lost me”. Tuż za nią upla so -
wa ła się So nia Bie drow ska z Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej
nr 4 w Knu ro wie (opie kun: Be ata Ma zu rek), któ ra ocza ro wa -
ła pu blicz ność swo ją in ter pre ta cją utwo ru „Chcę do Bo dzia”
z re per tu aru Ewy Far ny. Trze cie miej sce za ję ła Agniesz ka
Bart ni czek ze Szko ły Pod sta wo wej nr 6 w Py sko wi cach, któ ra
za tań czy ła do prze bo ju La dy Ga ga „Born this way” (opie kun:
Ali cja Sty bliń ska). Dzie dzi ny, w któ rych ry wa li zo wa li ze so bą
fi na li ści to m.in. śpiew, ta niec, gra na in stru men tach, ori ga mi,
ma lar stwo, ka ba ret, re cy ta cja czy sztu ka two rze nia bi żu te rii
z mo de li ny. 

Na wi dow ni w ha li spor to wej ZS w Pil cho wi cach za sia dło
bli sko 400 osób – przed sta wi cie li władz pań stwo wych i lo kal -
nych, przed sta wi cie li pra sy i ra dia, na uczy cie li, ro dzi ców,
uczniów i miesz kań ców pil cho wic kiej spo łecz no ści. W przy -
szłym ro ku kon kurs ma mieć już cha rak ter wo je wódz ki. 

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob ję ła se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej, po seł Kry sty na Szu mi -
las, któ ra oso bi ście gra tu lo wa ła suk ce sów mło dym wy ko naw -
com. (AT)

Lau re aci od bie ra li na gro dy m.in. z rąk Ta de usza Ma mo ka,
nad le śni cze go Nad le śnic twa Ru dzi niec i Mi cha ła Nie szpor ka,
sta ro sty gli wic kie go.
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Las w pla sty ce

WIE KO WA SZKO ŁA

Bu dy nek obec ne go gim na zjum na sta rym zdję ciu z lat 60. XX wie ku.

Pod czas ju bi le uszo wej uro czy sto ści od sło nię te zo sta ły dwie ta bli ce pa miąt ko we.
Jed na z nich w po sta ci ze ga ra i ka len da rza sło necz ne go ufun do wa na zo sta ła
przez Ko mi sję Kra jo wą NSSZ So li dar ność. Dru ga (na zdję ciu w chwi lę po od -
sło nię ciu) upa mięt nia dwóch na uczy cie li „Sta rej” szko ły: Fe li cja na Bit t ne ra
oraz Al ber ta Lan ge ra. 
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Ucznio wie Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie w mi nio nym ro -
ku szkol nym 2010/2011 od nie śli wie le
spor to wych suk ce sów.

W szko le pręż nie dzia ła ze spół pił ki
noż nej, któ ry ma na swo im kon cie licz ne
zwy cię stwa za rów no na bo iskach miej -
skich, jak i wo je wódz kich. Dru ży na Ze -
spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 wy gra ła
m.in. tur niej o Pu char Sta ro sty Gli wic kie -
go, któ ry był or ga ni zo wa ny w Py sko wi -
cach i X Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char
Dy rek to ra Miej skie go Ogni ska Pra cy Po -
zasz kol nej. Ko lej ne osią gnię cie to wy gra -
ne za wo dy re jo no we w Wo je wódz kiej Li -
ce alia dzie Mło dzie ży Szkol nej w Pił ce
Noż nej, któ re od by ły się na bo isku Or lik
w Gli wi cach. Re pre zen ta cja szko ły za gra -
ła tak że na ma ło pol skich bo iskach, gdyż
co rocz nie bie rze udział w Tur nie ju Szkół
Gór ni czych w Brzesz czach. 

Po przej ściu ko lej nych kla sy fi ka cji
ZSZ nr 2 do stał się do Pół fi na łu Wo je -
wódz kiej Li ce alia dy Mło dzie ży Szkol nej
w Pił ce Noż nej, któ ra od by ła się na bo isku
KS Spo łem w Za brzu. Spo tka li się tu fi na -

li ści za wo dów re jo no wych z Knu ro wa,
Za brza, By to mia oraz Lu bliń ca. Pierw sze
miej sce wy wal czy li ucznio wie knu row -
skiej szko ły.

Wy so kie wy ni ki uzy ski wa ne są tak że
w pił ce siat ko wej. W paź dzier ni ku na sa li
gim na stycz nej ZSZ nr 2 od był się Tur niej
Pił ki Siat ko wej o Pu char Dy rek to ra Miej -
skie go Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej,
w któ rym dru ży na chłop ców za ję ła pierw -
sze miej sce. W li sto pa dzie szkol na dru ży -
na uzy ska ła ty tuł Mi strza Po wia tu Ziem -
skie go, zwy cię ża jąc w za wo dach re jo no -
wych roz gry wa nych w ha li Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.

Szko ła bie rze udział rów nież w bie -
gach szta fe to wych w za przy jaź nio nym
po wie cie Mit tel sach sen. Dru ży na po wia -
tu gli wic kie go, w skład któ rej wcho dzi li
ucznio wie ZSZ nr 2 w Knu ro wie, za ję ła
w nich pierw sze miej sce w ka te go rii go -
ści, na to miast ósme w ka te go rii open. 

Opie ku no wie dru żyn to: Ma riusz Łu -
kasz czyk – pił ka siat ko wa, Se ba stian
Wic kow ski – pił ka noż na oraz Mo ni ka
Wró bel – bie gi. (KSz)

Uda na run da 
Wie le do brych wy ni ków uda ło się

osią gnąć w run dzie wio sen nej spor -
tow com LKS „Vic to ria” Pil cho wi ce.

Naj więk szy suk ces klu bu od no to wa -
no w sek cji siat ków ki. Siat ka rze gra ją cy
w dru ży nie Dach Dec ker „Vic to ria” Pil -
cho wi ce awan so wa li do I li gi. Du ża jest
w tym za słu ga jej tre ne ra (za ra zem gra ją -
ce go w dru ży nie) Ma te usza Siw ca. Spe -
cjal ne po dzię ko wa nia na le żą się spon so -
ro wi dru ży ny, Pio tro wi Ciup ke
za wspie ra nie sek cji już nie pierw szy rok.

W sek cji te ni sa sto ło we go po raz
trze ci za wod nicz ki te go klu bu, gra ją ce
w III li dze, za ję ły wy so kie miej sca
w ka te go rii ju nio rek na Mi strzo stwach
Ślą ska Zrze sze nia LZS. Ad rian na Kot
zdo by ła I miej sce i ty tuł Mi strzy ni Ślą -
ska, a Klau dia Grze lak – II miej sce
i ty tuł Wi ce mi strzy ni Ślą ska. Obie te
za wod nicz ki w czerw cu re pre zen to wa -
ły nasz re gion w Mi strzo stwach Pol ski.

W sek cji pił ki noż nej tre nu ją se nio rzy
i ju nio rzy. Dru ży ny te wal czy ły w „B”
kla sie z wie lo ma suk ce sa mi. Do pro wa -
dze nie do nich to du ża za słu ga od da nia
i wy so kich wy ma gań, ja kie za wod ni kom
sta wia tre ner Fran ci szek Szolc. Rów nież
tramp ka rzy pro wa dzi bar dzo do bry tre -
ner Hen ryk Raj ca. Pil cho wic ki klub
po trzech la tach cięż kiej pra cy swo ich
tre ne rów do cze kał się już cią gło ści
w wy cho wa niu pił ka rzy – od tramp ka rzy
przez ju nio rów do se nio rów.

– Klub nasz w bie żą cym ro ku pro wa -
dzi Gmin ną Li gę Tramp ka rzy i jest or ga -
ni za to rem obo zu re kre acyj no -spor to we -
go – in for mu je pre zes Za rzą du LKS
„Vic to ria” Pil cho wi ce Ewa Kul czy na.

W run dzie wio sen nej Gmin nej Li gi
Tramp ka rzy I miej sce zdo był LKS „Vic -
to ria” Pil cho wi ce, II – LKS „Na przód”
Żer ni ca, III – LKS „Orzeł” Sta ni ca i IV –
LKS „Wil ki” Wil cza. Naj lep si strzel cy to:
Da rek Tu łak (Pil cho wi ce), Ra fał Ko -
ściu łek (Żer ni ca) i Mi chał Ży ła (Sta ni ca).

Obóz re kre acyj no -spor to wy zor -
ga ni zo wa ny zo stał w Ko ło brze gu.
Na 14 dni w sierp niu do Ko ło brze gu
wy je dzie 41 uczest ni ków. Obóz kwo -
tą 5 tys. zł do fi nan so wa ła Gmi na Pil -
cho wi ce. Obóz po pro wa dzi Sa bi na
Kot, tre ne ra mi bę dą Fran ci szek
Szolc oraz Ewa Kul czy na, a wy cho -
waw cą Gra ży na Jań czak. (EK)

Na kor ty!
MO KiS Py sko wi ce ser decz nie

za pra sza wszyst kich chęt nych
do od wie dze nia kor tów te ni so wych,
któ re znaj du ją się w Ośrod ku Spor -
to wo -Re kre acyj nym przy ul. Wy -
szyń skie go. 

W Ośrod ku jest moż li wość gry
wie czo rem przy sztucz nym oświe tle -
niu, są kar ne ty, pro wa dzo na jest na -
uka gry z tre ne rem lub in struk to rem.
Uru cho mio no wy po ży czal nię sprzę tu
spor to we go (ra kie ty te ni so we i pi -
łecz ki). W ra mach ak cji „La to w Mie -
ście”, w przy pad ku chęt nych, zo sta -
nie utwo rzo na Wa ka cyj na Szkół ka
Te ni sa Ziem ne go, gdzie za ję cia bę dą
pro wa dzo ne bez płat nie przez wy kwa -
li fi ko wa ną ka drę szko le nio wą. (BM)

Trwa do bra pas sa Sa bi ny Wi de -
ry i Pau li ny Woj tu lek – mło dych
za wod ni czek upra wia ją cych jeź -
dziec two w sty lu we stern i ro deo.
Dziew czę ta, re pre zen tu ją ce Ran -
cho u Mar ka w Bar głów ce, zdo by -
wa ją ko lej ne lau ry na za wo dach
tej nie zwy kle po ka zo wej, ale
i trud nej dys cy pli ny spor tu.

Tak by ło za rów no na pierw szej
edy cji Mię dzy na ro do we go Pu cha ru
Pol ski w kon ku ren cjach szyb ko ścio -
wych Ad re na li na CUP 2011, od by -
wa ją cej się pod ko niec ma ja
w Kłodz ku, na za wo dach jeź dziec -
kich o Pu char Ślą ska w kon ku ren -
cjach we stern i ro deo, zor ga ni zo wa -
nych 11 czerw ca na Ran cho Bra vo
w Gli wi cach, jak i na dru giej edy cji
Ad re na li na CUP 2011, ro ze gra nej
ty dzień póź niej w Kar pa czu.

W Kłodz ku dziew czę ta z Bar -
głów ki do brze wy pa dły w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej, w któ rej li czą się
osią gnię cia uzy ska ne w trzech kon -

ku ren cjach szyb ko ścio wych, tj. po le
ben ding (sla lom mię dzy 6 tycz ka -
mi), bar rel ra cing (sla lom wo kół 3
be czek) oraz ad re na li na mix (sla lom
wo kół 2 be czek oraz po mię dzy 3
tycz ka mi). 18-let nia Sa bi na na ko niu
Dra gon wy wal czy ła III miej sce, zdo -
by wa jąc brą zo wy me dal, zaś o dwa
la ta młod sza Pau li na na ko niu Ar go -
nas za ję ła VI miej sce.

Na za wo dach o Pu char Ślą ska Sa -
bi na udo wod ni ła, że nie ma so bie
rów nych. Ry wa li za cja prze bie ga ła
w pię ciu kon ku ren cjach, a za wod -
nicz ka z Bar głów ki, ja dąc na ko -
niach Bat man oraz Dra gon zdo by ła
zło te me da le we wszyst kich z nich!
Z przy jem no ścią moż na by ło oglą -
dać jej prze jaz dy tak w kon ku ren -
cjach tech nicz nych (we stern ple asu -
re, we stern hor se man ship oraz
trawl), jak i szyb ko ścio wych. 

Z ko lei w Kar pa czu Pau li na, star -
tu jąc na Ar go na sie, wy wal czy ła
czwar te miej sce w kla sy fi ka cji ge ne -

ral nej, a Sa bi na
na Dra go nie dru -
gie. Jest to du ży
suk ces spor to wy
obu za wod ni czek
w y  w a l  c z o  n y
w zna ko mi tym
gro nie po nad
dwu dzie stu naj -
lep szych jeźdź -
ców z Pol ski
i Cze skiej Re pu -
bli ki.

W naj bliż -
szym cza sie bę -
dzie moż na zo ba -
czyć Sa bi nę
i Pau li nę w za wo -
dach roz gry wa -
nych na na szym
te re nie. Star tu ją
one bo wiem
w trze ciej edy cji Ad re na li na
CUP 2011, któ ra od bę dzie się 16-17
lip ca w Gli wi cach -Cze cho wi cach

na te re nie ośrod ka jeź dziec kie go
Staj nia nad Je zio rem.

(RG)

Mło dych bie ga czy po dzie lo no
na ka te go rie od przed szko la ków
do gim na zja li stów, a osob ną ka te -
go rię two rzy li mi ło śni cy nor dic
wal kin gu. Uczest ni cy każ dej z ka -
te go rii mie li do po ko na nia in ny dy -
stans – przed szko la ki za czy na ły
od 100 m, a naj star si gim na zja li ści
mu sie li prze biec 700 m. Dla star tu -
ją cych w nor dic wal kin gu przy go -
to wa no tra sę li czą ca 2 km. 

Bie gi Mło do ści od lat or ga ni zu -
je i pro wa dzi bie gacz z Knu ro wa
Cze sław No wak przy po mo cy knu -
row skie go MO SiR -u oraz Ama tor -
skie go Klu bu Bie ga cza w Knu ro -
wie. Bieg od by wał się pod pa tro na -
tem pre zy den ta Knu ro wa Ada ma
Ram sa, a je go współ or ga ni za to rem

był m.in. Po wiat Gli wic ki, re pre -
zen to wa ny pod czas im pre zy przez
wi ce sta ro stę gli wic kie go Wal de -
ma ra Do mb ka.

Pierw sze miej sca w po szcze gól -
nych ka te go riach zdo by li: Maj ka
Ko nop ka, Do mi nik Wa gner,
Alek san dra Sim lat, Łu kasz Szy -
ma nek, Pa try cja Tro cha, Ma ciek
Dzie no kiel, Alek san dra Po ta czek,
Szy mon Wilk, Pa try cja Psip siń -
ska, Da niel Pe lusz ka, Au re lia
Chru pek, Ka mil Da now ski, Pau -
li na Bie niek, Mi łosz Stań czyk,
Oli wia Kiełb, Ma te usz Szy dło,
Da na Ryb ka, Ka ro li na Nie miec,
Mar cin Brzóz ka, Da wid Mi łek
oraz Te re sa i Ze non Sznaj de ro -
wie. (RG)

Ma so wy Bieg Mło do ści
Bli sko 400 za wod ni ków wzię ło udział w XX Otwar tym Bie gu Mło -

do ści. Im pre za, or ga ni zo wa na już tra dy cyj nie na po cząt ku czerw ca
w Knu ro wie, zgro ma dzi ła też wie lu opie ku nów i przy ja ciół mło dych
bie ga czy, tak więc Park NOT -u w Szczy gło wi cach był w dniu za wo dów
pe łen ener gii i en tu zja zmu, pły ną cych ze spor tu. 

Im pre za gro ma dzi mło dych mi ło śni ków spor tu, któ rzy lu bią bie gać.
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Uspor to wio na szko ła

Zwy cię ska dru ży na pił ka rzy z Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie.
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Suk ce sy 
w sty lu we stern

Pau li na i Sa bi na na za wo dach w Kar pa czu.
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Wie le pro ble mów – a w ich na -
stęp stwie kon se kwen cji praw nych
– po wsta je wsku tek nie prze czy ta -
nia bądź nie do czy ta nia ko re spon -
den cji, któ ra jest kie ro wa na
do nas z są dów, urzę dów bądź
firm. W tym pi smach waż ne jest
każ de sło wo, dla te go nie war to
oszczę dzać cza su, by się z ni mi
uważ nie za po znać.

– Od dłuż sze go cza su wie lu Po -
la ków, w tym miesz kań ców po wia -
tu gli wic kie go, zo sta ło „oszu ka -
nych” przez fir mę Deut scher Ad -
ress dienst GmbH DAD, wy daw cę
Pol skie go Re je stru In ter ne to we go
(PRI) użyt kow ni ków ko mer cyj -
nych. Hi sto ria fir my DAD w ostat -
nim cza sie zo sta ła szcze gó ło wo
opi sa na w Ga ze cie Wy bor czej,
w nu me rze z da tą 2-3 ma ja br. –
mó wi Mał go rza ta Su piń ska, do -

rad ca z Biu ra Po rad Oby wa tel -
skich, któ re mie ści się w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach. 

Wta kiej sy tu acji zna lazł się
tak że pan An drzej No -
wak, wła ści ciel ma łej fir -

my, któ ry otrzy mał z koń cem 2010
ro ku ko re spon den cję fir mo wa ną na -
głów kiem Pol ski Re jestr In ter ne to -
wy. Z ko re spon den cji wy ni ka ło, że
wy daw ca zwra ca się z proś bą o ak tu -
ali za cję da nych fir my, któ re są już
umiesz czo ne w PRI. Da lej w tre ści
pi sma zo sta ły umiesz czo ne in for ma -
cje, iż da ne te są pu bli ko wa ne
w spo sób bez płat ny (są umiesz cza ne
na ser we rze) oraz, że ist nie je tak że
moż li wość zle ce nia wy daw cy od -
płat nej usłu gi na ich pu bli ka cję.
Do ko re spon den cji zo stał do łą czo ny
for mu larz, któ ry za wie rał da ne fir -
my, ta bel kę na ewen tu al ne po pra -
wie nie da nych oraz miej sce na pod -
pis i pie cząt kę fir my.

Po nad to, na tym for mu la rzu –
u do łu (po mię dzy miej scem

na wnie sie nie po pra wek a miej scem
na pod pis) – znaj do wał się za pis
o zle ce niu usłu gi od płat nej dla wy -
daw nic twa. Koszt usłu gi zo stał okre -
ślo ny na kwo tę 958 eu ro + VAT, co
da je w su mie 1 140 eu ro rocz nie,
a czas na któ ry umo wa zo sta je za -
war ta to okres 3 lat. Pan No wak
prze czy tał pi smo dość po bież nie,
uznał, że spraw dzi da ne swo jej fir -
my, a po nie waż coś się nie zga dza ło,
do ko nał po pra wek. Pod pi sał i ode -
słał.

Ja kież by ło zdzi wie nie pa na No -
wa ka, gdy w stycz niu 2011 ro ku
otrzy mał pierw szą z fak tur

na kwo tę 1 140 eu ro. Za re ago wał
bły ska wicz nie i zło żył do fir my, któ -
ra jak się oka za ło ma sie dzi bę
w Ham bur gu, pi smo wy ja śnia ją ce,
że nie za wie rał żad nej umo wy, wo -
bec cze go fak tu ra to praw do po dob -
nie po mył ka. Otrzy mał od po wiedź,
z któ rej wy ni ka ło, że fak tu ra nie zo -
sta ła wy sła na omył ko wo, a on – pod -
pi su jąc for mu larz, na któ rym do ko -
nał ko rek ty da nych fir my – za warł
jed no cze śnie umo wę zle ce nie. 

Gdy by pan No wak uważ nie prze -
czy tał pi smo, a przede wszyst kim
przyj rzał się for mu la rzo wi, do -
strzegł by sub tel ny pod stęp fir my
DAD. 

Ła two by ło, choć by nie świa do -
mie, za wrzeć umo wę z fir mą,
trud niej jest jed nak ją roz wią -

zać. Po ja wia ją się su ge stie o nie re -
gu lo wa niu fak tur i cze ka niu na dal -
sze kro ki fir my bądź wy sła niu
oświad cze nia o od stą pie niu od umo -

wy z po wo ła niem się na wa dę
oświad cze nia wo li i we zwa niem
o po twier dze nie przez fir mę DAD
nie sku tecz no ści umo wy. Nie ma jed -
nak gwa ran cji, że te kro ki oka żą się
wy star cza ją ce. Tym bar dziej, że
pod pi su jąc (na wet nie świa do mie)
klau zu lę o zle ce niu pod da je my się
dzia ła niu pra wa nie miec kie go. 

– Gdy do sta nie cie Pań stwo ko re -
spon den cję opa trzo ną na głów kiem
Pol skie go Re je stru In ter ne to we go,
a w tre ści znaj dzie cie na zwę fir my
DAD, bar dzo uważ nie ją prze czy taj -
cie i po dej mij cie świa do mą de cy zję
– pod kre śla Mał go rza ta Su piń ska.

Z nie uważ nym czy ta niem pism
i do ku men tów zwią za ne są tak że
kło po ty, któ re wy ni ka ją np. ze spraw
roz po zna wa nych w tzw. try bie
uprosz czo nym (bez po sie dze nia są -
du i wzy wa nia stron na roz pra wę). 

Spra wy w try bie uprosz czo nym
koń czą się przy sła niem do oso by po -
zwa nej (tryb po stę po wa nia cy wil ne -
go) na ka zu za pła ty wraz ze wszyst -
ki mi do ku men ta mi, tj. po zwem i za -
łącz ni kiem skła da nym przez po wo -
da. Po zwa ny, otrzy mu jąc na kaz za -
pła ty, zo sta je po uczo ny (po ucze nie
wy ni ka z tre ści na ka zu), iż ma w ter -
mi nie 14 dni za pła cić kwo tę wy ni ka -
ją cą z na ka zu bądź wnieść w tym że
ter mi nie sprze ciw.

Ter min 14-dnio wy jest ter mi nem
osta tecz nym, po je go prze kro cze niu
nie mo że my bro nić się przed na ka -
zem, na wet gdy by oka zał się nie -
słusz ny. Oczy wi ście w uza sad nio -
nych przy pad kach ist nie je moż li -

wość przy -
wró ce nia te -
go ter mi nu,
ale mu si my
to zro bić
w cią gu 7 dni od da ty po wsta nia
przy czy ny, dla któ rej nie zmie ści li -
śmy się w wy zna czo nych 14 dniach
(klę ska ży wio ło wa, wy pa dek, cho ro -
ba).

Wie le osób otrzy maw szy
na kaz za pła ty jest zdzi -
wio nych tre ścią żą da nia

i sko ro nie przy po mi na ją so bie, by
by li coś ko muś win ni, lek ce wa żą na -
kaz, za po mi na jąc, że po upły wie 14
dni od do rę cze nia, gdy nie po dej mą
żad nych kro ków, na kaz się upra wo -
moc ni, a w kon se kwen cji po wód sta -
je się wie rzy cie lem i mo że żą dać za -
pła ty. 

Je że li otrzy ma my na kaz za pła ty
wraz z do ku men ta mi i wy ni ka
z nich, że żą da nie jest nie uza sad nio -
ne, to nie lek ce waż my 14-dnio we go
ter mi nu, tyl ko wnie śmy sprze ciw,
któ ry spo wo du je, że na kaz się nie
upra wo moc ni, a na sza spra wa bę dzie
roz po zna na w try bie po stę po wa nia
przed są dem.

Na sza ra da: Przy to czo ne
przy kła dy są tyl ko opi sem
kil ku z licz nych sy tu acji,

w któ rych du że zna cze nie od gry wa
za po zna nie się z ko re spon den cją. Je -
że li nie ro zu mie my jej tre ści, nie
bój my się pro sić o po moc fa chow ca,
zna jo me go czy np. pra cow ni ka so -
cjal ne go. Gdy je ste śmy na sa li roz -
praw, a nie ro zu mie my te go, co da
nas mó wi sę dzia, rów nież nie oba -
wiaj my się go za py tać, czy też do py -
tać pra cow ni ka se kre ta ria tu. Gdy
ma my pro blem ze słu chem po in for -
muj my o tym fak cie, z ca łą pew no -
ścią sę dzia pro wa dzą cy po stę po wa -
nie to uwzględ ni. 

(Opr. SG)

Czy opła ta za par king gwa ran tu -
je bez pie czeń stwo po jaz du?

By za po biec szko dzie, ja ka mo że
po wstać w cza sie par ko wa nia, war to
znać róż ni ce po mię dzy par kin giem
strze żo nym i nie strze żo nym, a tak że
te go praw ne kon se kwen cje. 

Pro wa dzą cy par kin gi strze żo ne za -
wie ra ją z po sia da czem sa mo cho du
umo wę prze cho wa nia (art. 835 Ko dek su
cy wil ne go). Pod sta wo wym obo wiąz -
kiem prze cho waw cy jest ta kie po stę po -
wa nie, któ re nie po gor szy sta nu rze czy
od da nej na prze cho wa nie. Ta ka oso ba

jest zo bo wią za na do za cho wa nia na le -
ży tej sta ran no ści spra wu jąc pie czę
nad po jaz dem, któ ra to sta ran ność nie
za le ży od te go, czy umo wa ma cha rak -
ter od płat ny czy nie. Po no si ona rów nież
od po wie dzial ność od szko do waw czą. 

O tym jed nak, czy par king jest
strze żo ny czy też nie, nie prze są dza sa -
ma wy wiesz ka nas o tym in for mu ją ca,
czy też wpis do ewi den cji go spo dar -
czej. Mu szą być ulo ko wa ne na te re nie
par kin gu urzą dze nia, któ re po zwa la ją
wy ro bić u kie row cy prze ko na nie, że
sa mo chód jest ca ły czas pil no wa ny
przez ob słu gę par kin gu, chro nio ny

przed uszko dze niem lub kra dzie żą. 
Ta ki mi urzą dze nia mi mo gą być: 

-  ogro dze nie par kin gu ze wszyst kich
stron,
- bra ma ze szla ba nem i kol czat ki
na jezd ni przy wy jeź dzie,
- bud ka straż ni cza,
- in ne za bez pie cze nia me cha nicz ne
bądź elek tro nicz ne.

Po nad to mu szą być wy raź nie ozna -
cze ni pra cow ni cy pil nu ją cy sa mo cho -
dów i spraw dza ją cy, czy oso ba wy pro -
wa dza ją ca sa mo chód z par kin gu jest
do te go le gi ty mo wa na. 

Na le ży za dbać o otrzy ma nie zna ku
le gi ty ma cyj ne go (po twier dze nia pi sem -
ne go) przy przyj mo wa niu sa mo cho du
na par king. Po wi nien on za wie rać na -
zwę fir my pro wa dzą cej par king, in for -
ma cje o mar ce, nu me rach re je stra cyj -
nych sa mo cho du, da tę, okre śle nie ad re -

su fir my (par -
kin gu) i oczy -
wi ście za pis
stwier dza ją cy,
że po zo sta wi -
li śmy sa mo -
chód na par -
kin gu strze żo -
nym. „Po -
twier dze nia”
te go oczy wi ście nie wol no po zo sta wić
w sa mo cho dzie. Do pie ro wów czas ma -
my pew ność, że sku tecz nie za bez pie -
czy li śmy na sze mie nie. 

Je że li te ren, na któ rym po zo sta wia my
sa mo chód jest ta kich urzą dzeń po zba -
wio ny, to po zo sta wia my sa mo chód
na wła sne ry zy ko, nie za bez pie cza jąc się
przed skut ka mi kra dzie ży, po nie waż za -
war li śmy je dy nie umo wę naj mu miej sca
po sto jo we go. Opr. Ry szard Kow ry go

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

Par king (nie)strze żo ny

Z po wia to wym rzecz ni kiem kon su men tów moż na skon tak to wać się
pod nr tel. 32 331 69 26, ad re sem e -ma il: rzecz nik.kon su men tow@sta -
ro stwo.gli wi ce.pl lub oso bi ście w dniach: po nie dzia łek – śro da
od godz. 7.30 do 14.30, czwar tek w godz. 7.30 – 16.30, pią tek
w godz. 7.30 – 12.30 w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach, ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17, po kój 218.

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Kto czy ta, nie błą dzi

Biu ro Po rad Oby wa tel skich mie ści się w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach (po kój 359). Udzie la bez płat nej po mo cy praw nej. Jest czyn ne
w każ dy po nie dzia łek od godz. 13.00 do 15.00, a do dat ko we in for ma cje
moż na uzy skać po nu me ra mi tel.: 601 915 900 lub 781 130 900, ad re sem
e -ma il: bpo gli wi ce@free.ngo.pl al bo na stro nie in ter ne to wej: www.bpo -
gli wi ce.free.ngo.pl.

Ry szar d Kow ry go

Mał go rza ta Su piń ska

Od 1 lip ca na stro nie in ter ne to -
wej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach moż na ko rzy stać z Po wia to -
we go Sys te mu In for ma cji o Te re nie.

Geo por tal Po wia to we go Sys te mu
In for ma cji o Te re nie to wi try na in -
for ma cyj na, któ ra umoż li wia za po -
zna nie się z da ny mi do ty czą cy mi
ewi den cji grun tów i bu dyn ków. Za -
in te re so wa ni ty mi da ny mi mo gą uzy -
skać in for ma cje m.in. o nu me rze
dział ki, jej gra ni cach, o ro dza ju użyt -
ków na dział ce. Mo gą rów nież prze -
glą dać ma py ewi den cyj ne oraz zo ba -
czyć or to fo to ma py, czy li zdję cia lot -
ni cze prze ska lo wa ne do po sta ci ma -
py. Geo por tal, dzię ki opra gro mo wa -
niu We bE WID, umoż li wia tak że wy -
szu ki wa nie po nu me rze dzia łek

na ma pie oraz in for ma cji o wska za -
nym na ma pie obiek cie.

W naj bliż szym cza sie ak tu ali zo -
wa ne bę dą ko lej ne funk cje sys te mu
in for ma cji o te re nie po wia tu gli wic -
kie go, któ re po zwo lą m.in. na in ter ne -
to we zgła sza nie ro bót geo de zyj nych
przez jed nost ki wy ko naw stwa geo de -
zyj ne go. Uru cho mio na zo sta nie tak że
moż li wość prze glą da nia da nych ma -
py za sad ni czej z po wia tu gli wic kie go.
Peł ną li stę funk cji moż na zo ba czyć
na http://geo ma ty ka -kra kow.pl/por -
tal/we be wid. 

Chęt nych do sko rzy sta nia z Po -
wia to we go Sys te mu In for ma cji o Te -
re nie na sze go po wia tu od sy ła my
na stro nę in ter ne to wą: www.po wiat -
gli wic ki.pl. (SoG)

Klik nij, 
wy sko czy
ma pa

Kli ka jąc w ta ką ikon kę na stro nie in -
ter ne to wej po wia tu, wcho dzi my
na geo por tal Po wia to we go Sys te mu
In for ma cji o Te re nie. 



D z i ę  k u  j e  m y
za wszyst kie na de sła -
ne od po wie dzi. Po -
praw ne roz wią za nia
Roz ryw ko we go Ką -
ci ka z po przed nie go
nu me ru wy glą da ją
na stę pu ją co: ha sło
krzy żów ki Dzień Oj -
ca, z ko lei zdję cie
przed sta wia ło Urząd
Miej ski w Py sko wi -
cach. Na gro dy książ -
ko we ufun do wa ne
przez Mał go rza tę
Handz lik, po seł
do Par la men tu Eu ro -
pej skie go oraz ma te -
ria ły pro mo cyj ne Po -
wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Ali cja Pi wo war, Mo ni ka
Do hr mann oraz Se ba stian Le wan dow ski. 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 tra dy cyj nie zo sta ło zro bio ne w na -
szym po wie cie. Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 15 sierp -
nia na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub
pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG)
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Ślą ska frasz ka

Już mi sie pla ża
zło ci sto ma rzy
Kla ra co grze je cho cia niy pa rzy
Ło le cie my śla – tym nad Bał ty kym
Kaj sie co ro ku jeż dża ze smy kym
Tasz cza ze so bom tyż fa mi li jo
Urlop tam prze ca szczyń śli wie mi jo
Baj tle ze oł mom wa ka cje ma jom
Przed ro kym szkol nym łod po czy wa jom.
Po tym je ko niec jak ucioł no żym
W zi ma zaś my śli mom nad tym mo rzym.

Bro ni sław Wą tro ba

Kie dy Bóg po sta no wił stwo rzyć świat, za -
czął od ufor mo wa nia ku li ziem skiej. W swym
kształ cie do sko na ła, by ła jed nak cał kiem pu -
sta. Wów czas wziął wiel ki wo rek, w któ rym
by ło peł no gór, do lin i la sów, pól, je zior, rzek,
mórz i in nych rze czy. Po chy liw szy się nad zie -
mią, two rzył róż ne kra iny. Tak po wsta ły wiel -
kie oce any i wy so kie gó ry, ogrom ne la sy, zie lo -
ne rów ni ny i na gie pu sty nie.

Kie dy wszyst ko już by ło go to we, Bóg z gli ny
ule pił czło wie ka i tchnął w nie go ży cie. Po tem
stwo rzył anio łów, aby opie ko wa li się ludź mi.
Wresz cie nie co zmę czo ny, spo czął na nie bie skim
tro nie i po pa trzył na swo je dzie ło.

– Tak – po wie dział za do wo lo ny – to wszyst ko
jest bar dzo do bre. Spójrz cie moi anio ło wie, czyż
świat nie jest pięk ny?

Anio ło wie z uzna niem  ki wa li gło wa mi, po -
trzą sa jąc zło ty mi lo ka mi. Bóg na praw dę się cie -
szył. Wte dy wła śnie do strzegł, że w ką cie stoi

ktoś smut ny. Szyb ko ze rwał się ze swo je go miej -
sca, pod biegł do anio ła, przy tu lił go i za py tał: –
Co się sta ło? Dla cze go nie cie szysz się ra zem
z in ny mi?

Był to anioł, któ ry miał opie ko wać się Ka szu -
ba mi. Za wsty dzo ny czu ło ścią Bo ga, nie śmia ło
od po wie dział: – Oj cze, po patrz na ten bied ny
kraj. Ka szu bi są smut ni. Zo sta wi łeś tam tyl ko ja -
ło we, piasz czy ste po la. Czy na praw dę nie mo głeś
im dać nic wię cej? Nie szko da Ci te go lu du?

Te sło wa głę bo ko po ru szy ły Bo ga. Chwi lę się
za sta na wiał, po czym rzekł: – Nie martw się,
chodź ze mną. Zo ba czy my, chy ba coś się jesz cze
znaj dzie.

Chwi lę póź niej Stwór ca wy trzą sał swój wo rek
nad Ka szu ba mi. Oka za ło się, że na dnie po zo sta -
ły jesz cze róż ne okru chy: pa gór ki, rze ki  i stru -
mie nie, je zio ra, la sy, po la, łą ki. Spa da ły one te raz
na ka szub skie pia ski, two rząc prze pięk ną mo zai -
kę. Bóg był za sko czo ny. Nie spo dzie wał się, że

z resz tek mo że po wstać ta -
ka pięk na kra ina.

Wszy scy po chy li li się
nad Ka szu ba mi i z za chwy -
tem spo glą da li na oczka
wod ne, na sza chow ni ce
pól, na krę te rze ki i stru -
mie nie, ob fi tość zwie rzy ny,
grzy bów, ja gód i in nych le -
śnych owo ców, na bo gac -
two ryb w je zio rach
i na cud ne pa gór ki. A Pan
Bóg zwró cił się do anio ła
Ka szub: – Te raz masz
pod swą opie ką kraj pięk -
niej szy od in nych. Strzeż
go do brze i troszcz się
o nie go.

Anioł rzu cił się do stóp i go rą co dzię ko wał.
– A tu masz wiel ki bursz tyn – mó wił da lej

Bóg. – Jest cen niej szy niż zie mia, któ rą się opie -
ku jesz. Wrzuć go do jed ne go z ka szub skich je -
zior. Gdy by tej kra inie za gra ża ło kie dyś śmier tel -
ne nie bez pie czeń stwo, wy pły nie na po wierzch nię
i przy nie sie ra tu nek. 

Anioł znów ca łym ser cem dzię ko wał Bo gu.
Po tem Gryf – skrzy dla ty lew z gło wą or ła –

chwy cił w swe szpo ny ten naj więk szy ka szub ski
skarb i wrzu cił go do wo dy w miej scu, gdzie
obec nie znaj du ją się Kar tu zy. Na pa miąt kę te go
wy da rze nia do dziś w her bie Ka szub wid nie je
Czar ny Gryf.

(Źró dło: książ ka Ja nu sza Ma mel skie go „Le -
gen dy ka szub skie”, wy da na przez wy daw nic two

RE GION – www.re gion.jerk.pl).
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Py ta nia do krzy żów ki:
1. „… dla miesz kań ców zie mi gli wic kiej” –
na zwa pro jek tu re ali zo wa ne go przez Po wiat
Gli wic ki wspól nie z gmi na mi wcho dzą cy mi
w je go skład. 
2. Na zwi sko pa tron ki Gim na zjum w Tosz ku.
3. Wy jazd pod na miot. 

4. Przy smak przy rzą dza ny pod czas fe sti wa lu
w Sta ni cy.
5. Na zwa pik ni ku or ga ni zo wa ne go w Wil czy.
6. Gdzie od był się czerw co wy Pik nik z Po wia -
tem Gli wic kim?
7. W ja kim mie sią cu swo je świę to ob cho dzi
Woj sko Pol skie?

8. W ja kiej gmi nie od bę dą się te go rocz ne Do -
żyn ki Po wia tu Gli wic kie go?
9. Pa ła co we La to… – cykl im prez w pław nio -
wic kim Pa ła cu.
10. Czym zaj mu je się Ilo na Ziok, ar tyst ka, któ -
ra nie daw no go ści ła w Sta ro stwie Po wia to -
wym? 

Fun da tor
na gród –

Mał go rza -
ta Handz -
lik, po seł
do Par la -

men tu 
Eu ro pej -

skie go 
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W kręgu legend
Tym ra zem – w wa ka cyj nym kli ma cie – za miesz cza my w WPG le gen dę po -
cho dzą cą z na sze go part ner skie go Po wia tu Puc kie go. 

Stwo rze nie Ka szub

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�

Skład ni ki na cia sto: 20 dkg cu kru, 3 jaj ka, 3/4 szk.
ole ju, 1 szk. mle ka, 45 dkg mą ki, 1 ma ły pro szek do pie -
cze nia. Do te go 1 kg ra bar ba ru, 1-2 łyż ki cu kru, 1/2 ły -
żecz ki cy na mo nu.

Wy ko na nie: Z po da nych skład ni ków wy ro bić cia sto
i wy ło żyć je na bla chę wy ło żo ną per ga mi nem lub na -
tłusz czo ną i wy sy pa ną tar tą buł ką. Ra bar bar po kro ić
w kost kę, wy mie szać z cu krem i cy na mo nem, wy ło żyć
na cia sto. Bla chę wsta wić do na grza ne go pie kar ni ka,
piec ok. 45 min. w temp. 180 stopni C. 

Prze pis Ze spo łu Folk lo ry stycz ne go „Fa mi li jo” ze
Skrzy szo wa, zdo byw cy Brą zo we go Dursz la ka na VI Fe -
sti wa lu „Ślą skie sma ki” w Gli wi cach.
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Ta kie pięk ne wi do ki po dzi wiać moż na w oko li cach Puc ka. 

Cia sto 
z ra bar ba rem
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