
MMIIEESSIIĘĘCCZZNNIIKK  BBEEZZPPŁŁAATTNNYY

www.powiatgliwicki.pl

W TYM NU ME RZE
WIADOMOŚCI:
��  ��  Bene Meritus

dla najlepiej
zasłużonych

– str. 3
��  ��  Wiceminister

Błaszczyk
wyjaśnia sposób
na śmieci 

– str. 5
��  ��  Plon niesiemy,

plon…

– str. 7
��  ��  Żyją we

wspomnieniach

– str. 8
��  ��  Rodzice

zastępczy
potrzebni od
zaraz

– str. 9

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

GGmmiinnyy:: Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

N r  9 ( 5 4 )  �� W r z e s i e ń  2 0 11

www.powiatgliwicki.pl
www.bip.powiatgliwicki.pl

ISSN 1895-9989

Na szla ku drew nia nych świą tyń
W po wie cie gli wic kim go ścił ar cy -

bi skup me tro po li ta ka to wic ki Da -
mian Zi moń. Tra sa wi zy ty wio dła
szla kiem cen nych obiek tów sa kral -
nych, szcze gól nie drew nia nych ko -
ściół ków na na szym te re nie. W wi zy -
cie, któ ra od by ła się 29 sierp nia,
uczest ni czył także bi skup gli wic ki
Jan Wie czo rek. 

Go ściom to wa rzy szyli sta ro sta Mi -
chał Nie szpo rek, na za pro sze nie któ -
re go od by ła się ta nie co dzien na wy -
ciecz ka oraz ks. pro boszcz Bog dan
Re der z pa ra fii pw. św. Mi ko ła ja
w Wil czy. W ko lej nych miej sco wo -
ściach ja ko go spo da rze te re nu do łą cza -
li wło da rze po szcze gól nych miast
i gmin oraz pro bosz czo wie od wie dza -
nych pa ra fii, zaś w Ru dziń cu rów nież
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go Ta de usz Ma mok.

Wi zy ta roz po czę ła się od ka plicz ki
św. Ja na Ne po mu ce na w Knu ro wie,
a na stęp nie ar cy bi skup od wie dził tam -
tej szy sta ry cmen tarz ka to lic ki przy ul.
Ko zieł ka. Ko lej no na tra sie wi zy ty
znaj do wa ły się drew nia ne za byt ko we
ko ścio ły: św. Mi cha ła Ar cha nio ła
w Żer ni cy, św. Bar tło mie ja w Smol ni -
cy, św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej
w Sie ra ko wi cach, Trój cy Świę tej
w Ra cho wi cach oraz św. Mi cha ła Ar -
cha nio ła w Ru dziń cu. Wi zy ta za koń -
czy ła się w Ze spo le Pa ła co wo -Par ko -

wym w Pław nio wi cach, peł nią cym
obec nie funk cję Ośrod ka Edu ka cyj no -
-For ma cyj ne go Die ce zji Gli wic kiej. 

– Je stem za uro czo ny sta ry mi drew -
nia ny mi ko ściół ka mi, któ re zo ba czy łem
– mó wił ar cy bi skup Zi moń. – Nie
wszy scy wie dzą, że me tro po lia ka to -
wic ka po sia da tak dro go cen ne pa miąt ki
chrze ści jań skiej wia ry na szej zie mi
w daw nych wie kach. Cie szę się, że te
za byt ko we świą ty nie są w tak świet nym

sta nie. Przy czy nia ją się do te go za rów -
no wła dze lo kal ne i ko ściel ne, wspól nie
ło żąc środ ki na ich kon ser wa cję.

Bi skup Wie czo rek do dał, iż szcze -
gól nie cen ne jest to, iż świą ty nie te
wciąż ży ją – są w nich od pra wia ne
msze, słu żą ja ko ko ścio ły pa ra fial ne,
są od wie dza ne przez wier nych. Mi mo
upły wu lat nie sta ły się je dy nie za byt -
ka mi, ale na dal peł nią funk cję, dla ja -
kiej przed wie ka mi z ta ką pie czo ło wi -

to ścią wy bu do wa ły je lo kal ne wspól -
no ty pa ra fial ne.

Drew nia ne świą ty nie na le żą
do głów nych atrak cji hi sto rycz nych i sa -
kral nych po wia tu gli wic kie go. Jest ich
w po wie cie w su mie 10. Wpi su ją się
w Szlak Ar chi tek tu ry Drew nia nej, obej -
mu ją cy 93 za byt ko we obiek ty w wo je -
wódz twie ślą skim. Naj star szy na na szym
te re nie jest po cho dzą cy z koń ca XV w.
ko ściół w Po ni szo wi cach. (RG)

Przed ko ściół kiem w Sie ra ko wi cach. Od le wej: ks. Je rzy Pu deł ko, bp Jan Wie czo rek, abp Da mian Zi moń, ks. Bog dan
Re der, sta ro sta Mi chał Nie szpo rek.
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Po wa ka cyj nej prze rwie, 1 wrze -

śnia ucznio wie wró ci li do szkół.
Naj bar dziej uro czy sty cha rak ter
w na szym po wie cie mia ło roz po czę -
cie ro ku szkol ne go w Szko le Pod sta -
wo wej w Chu do wie, gdzie uczniom
to wa rzy szy ła m.in. wi ce mi ni ster
edu ka cji Kry sty na Szu mi las.

Pierw szo kla si ści przy by li
na roz po czę cie ro ku szkol ne go
z pięk ny mi ty ta mi. Uro czy stość
uświet nił wy stęp ar ty stycz ny. Po -
dob nie by ło w in nych pla ców kach,
gdzie ucznio wie po wa ka cjach po -
wró ci li do szkol nych ław. W pla -
ców kach oświa to wych, któ rych or -
ga nem pro wa dzą cym jest Po wiat
Gli wic ki, no wy rok szkol ny roz po -
czę ło po nad dwa ty sią ce uczniów. 

W I Li ceum Ogól no kształ cą -
cym Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -

rew skie go w Knu ro wie w szkol -
nych ław kach za sia dło 392
uczniów w 15 od dzia łach, zaś
w Tech ni kum nr 1 – 237 uczniów
w 9 od dzia łach. Łącz nie w tym Ze -
spo le Szkół kształ cić się bę dzie 629
uczniów. Z ko lei w Ze spo le Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie
mu ry szkol ne prze kro czy ło 206
pierw szo kla si stów, a w ca łej pla -
ców ce jest ok. 700 uczniów. W Ze -
spo le Szkół Spe cjal nych w Knu ro -
wie w po rów na niu z ubie głym ro -
kiem przy był je den od dział. Te raz
uczy się tu taj 84 pod opiecz nych.
Do Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop -
nic kiej w Py sko wi cach uczęsz czać
bę dzie ok. 440 uczniów, a w Ze spo -
le Szkół Spe cjal nych w tam tej szym
mie ście uczyć się bę dzie 162
dziew cząt i chłop ców. 

We wszyst kich po wia to wych
szko łach w trak cie wa ka cji prze pro -
wa dzo no re mon ty i mo der ni za cje. 

Dokończenie na str. 12
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Już w szkol nych ław kach

Pierw szo kla si stom w Chu do wie w pierw szym dniu no we go ro ku szkol ne go od wa gi do -
da wa li wi ce mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las, ślą ski wi ce ku ra tor oświa ty Ta de usz
Że sław ski, dy rek tor gli wic kiej de le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty Zdzi sła wa Wa niek oraz
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny w Gie rał to wi cach Ma rek Błasz czyk.
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Za na mi je de na sta w tej ka den cji se sja
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Od by ła się 31
sierp nia i skła da ła się z dwóch czę ści. Pierw -
sza z nich prze bie ga ła w sa li se syj nej Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach, a dru ga
mia ła cha rak ter wy jaz do wy.

Naj waż niej szym punk tem pierw szej czę ści
se sji by ło wrę cze nie na gro dy „Be ne Me ri tus”.
Mi ło by ło mi wrę czyć sta tu et ki tej na gro dy
na praw dę wspa nia łym po sta ciom: ks. se nio ro -
wi Ste fa no wi Grusz ce z Knu ro wa, Iwo nie
Ewer tow skiej -Me ner – wiel kiej pro pa ga tor -
ce śpie wu chó ral ne go i daw ne go, przed sta wi -
cie lom Mło dzie żo we go Te atru Car pe Diem
z Py sko wic na cze le z je go za ło ży ciel ką
Agniesz ką Na lep ką oraz Ko ła Związ ku Gór -
no ślą skie go z Gie rał to wic, któ re re pre zen to -
wa ła pre zes Ja ni na Ci cha -Ro żek. Lau re aci
z rąk sta ro sty Mi cha ła Nie szpor ka ode bra li
też pa miąt ko we dy plo my, a po tem nie by ło
koń ca ży cze niom i gra tu la cjom. Na gro dzo -
nym zło ży li je m.in. bur mi strzo wie gmin Py -
sko wi ce i To szek Wa cław Kę ska i Grze gorz
Kup czyk, wójt gmi ny Wie lo wieś Gin ter
Skow ro nek oraz se kre tarz mia sta Knu rów
Piotr Du dło. 

Po tej wzru sza ją cej uro czy sto ści, w dal szej
czę ści ob rad rad ni za po zna li się z in for ma cja mi
o prze bie gu wy ko na nia pla nów fi nan so wych
za I pół ro cze 2011 r. przez czte ry in sty tu cje: SP
ZOZ Szpi tal Po wia to wy z sie dzi bą w Py sko wi -
cach, ZOZ w Knu ro wie, spół kę Szpi tal w Knu -
ro wie oraz Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną
w Gli wi cach. Po ich przed sta wie niu rad nych
szcze gól nie in te re so wa ła sy tu acja szpi ta li
w Knu ro wie i w Py sko wi cach, któ re jak
wszyst kie pla ców ki lecz nic twa w Pol sce bo ry -
ka ją się z wie lo ma pro ble ma mi. 

Na se sję przy go to wa nych zo sta ło 9 pro jek -
tów uchwał. Rad ni w ko lej nych gło so wa niach
pod ję li wszyst kie z nich. Mo cą pierw szej
uchwa ły przy ję ty zo stał no wy Re gu la min Or -
ga ni za cyj ny Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach. Dru ga uchwa ła do ty czy udzie le nia do ta -
cji z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go na pra ce

kon ser wa tor -
skie, re stau ra -
tor skie i ro bo ty
b u  d o w  l a  n e
przy za byt kach
w p i  s a  n y c h
do re je stru za -
byt ków. Zgod -
nie z nią trzy
pa ra fie na te re nie po wia tu otrzy ma ją na ten cel
po 10 tys. zł. Są to: pa ra fia pw. Wszyst kich
Świę tych w Sie ro tach (na pra ce w ko ście le
w Za cha rzo wi cach), pa ra fia pw. świę te go Ja na
Chrzci cie la w Po ni szo wi cach oraz pa ra fia pw.
św. Mi ko ła ja w Py sko wi cach. Ko lej na przy ję ta
uchwa ła uchy li ła uchwa łę z czerw ca 2009 r.
w spra wie utwo rze nia spół ki Szpi tal w Py sko -
wi cach, gdyż zmie nił się stan praw ny. Na stęp -
na do ty czy wpro wa dze nia zmian w sta tu cie
ZOZ -u w Knu ro wie. Po zo sta łe uchwa ły zwią -
za ne są z nie ru cho mo ścia mi sta no wią cy mi wła -
sność po wia tu, opła ta mi za usu nię cie po jaz dów
z dróg oraz ze spra wa mi bu dże tu Po wia tu Gli -
wic kie go. Peł na treść wszyst kich tych uchwał
za miesz czo na jest na stro nie in ter ne to wej po -
wia tu w za kład ce Po wiat Gli wic ki/In for ma tor
Ra dy Po wia tu. 

Wy jaz do wa część se sji zor ga ni zo wa na zo -
sta ła wspól nie z rad ny mi mia sta Py sko wi ce
oraz gmi ny Pil cho wi ce. Jej przed mio tem by ły
za gad nie nia zwią za ne z ob cho da mi Mię dzy na -
ro do we go Ro ku La sów, któ re go ha sło prze -
wod nie brzmi „La sy dla lu dzi”, znaj du ją ce od -
bi cie w na stę pu ją cych za gad nie niach: wpływ
prze my słu na kon dy cję la sów, pro ble ma ty ka la -
sów na te re nie mia sta oraz go spo dar ka w La -
sach Pań stwo wych na przy kła dzie Nad le śnic -
twa Kę dzie rzyn. Rad ni uda li się w oko li ce Kę -
dzie rzy na -Koź la, gdzie la sy bar dzo ucier pia ły
wsku tek dłu go let nie go od dzia ły wa nia po bli -
skich za kła dów che micz nych. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
od bę dzie się 22 wrze śnia. 

TA DE USZ MA MOK
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
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W okre sie mię dzy dwo ma ostat ni mi se sja mi
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od by ło się 10 po sie -
dzeń Za rzą du Po wia tu. Mi mo wa ka cji by ły bar -
dzo pra co wi te. Nie spo sób tu wy mie nić wszyst -
kich spraw, któ re roz pa try wa ne by ły w tym cza -
sie na je go po sie dze niach, dla te go wy mie nię tyl -
ko naj waż niej sze z nich, wspo ma ga jąc się
przy tym nie zbęd ny mi licz ba mi. 

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go pod jął w tym cza -
sie 36 uchwał, w tym 19 do ty czą cych spraw bu dże -
to wych. Za rząd za ak cep to wał sze reg do ku men tów,
w tym np. treść umo wy za wie ra nej z Wo je wo dą
Ślą skim o do fi nan so wa nie z bu dże tu pań stwa w ra -
mach Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych 2008-2011 pro jek tu pn.: ,,Prze bu do wa
dro gi po wia to wej Nr 2991S – etap II (gmi na So śni -
co wi ce, po wiat gli wic ki)”. Za rząd przy jął za ło że nia
do pro jek tu bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go na 2012
r. Wy ra ził zgo dę m.in. na: do ko na nie ro bót ada pta -
cyj nych po miesz czeń Od dzia łu Chi rur gii na par te -
rze Bu dyn ku Dia gno sty ki Szpi ta la w Knu ro wie
na po trze by two rzo ne go Od dzia łu On ko lo gicz ne go
oraz mon taż plat for my przy scho do wej dla osób
nie peł no spraw nych na par te rze bu dyn ku sta ro stwa.

Za rząd za po znał się m.in. ze: spra woz da nia mi
bu dże to wy mi za okres od stycz nia do lip ca 2011 r.
oraz in for ma cją do ty czą cą skut ków zwią za nych
z wej ściem w ży cie z dniem 1 stycz nia 2012 r.
usta wy o wspie ra niu ro dzi ny i sys te mie pie czy za -
stęp czej. W związ ku z re ali za cją za da nia pn. ,,Mo -
der ni za cja in fra struk tu ry spor to wej przy Ze spo le
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go przy ul. 1 Ma ja
w Knu ro wie” Za rząd po sta no wił o nie zwłocz nym
roz po czę ciu dzia łań w ce lu uzy ska nia z Urzę du
Mar szał kow skie go oraz Mi ni ster stwa Spor tu do fi -
nan so wa nia do bu do wy kom plek su bo isk i bu dyn -
ku so cjal ne go w ra mach Pro gra mu Na ro do we go
,,Or lik 2012”. Wie le uwa gi po świę ci li śmy spra -
wom nie ru cho mo ści Skar bu Pań stwa, bę dą cych
w za rzą dza niu po wia tu. 

Pod czas ostat nich po sie dzeń Za rzą du pod ob -
ra dy czę sto po wra ca ły spra wy zwią za ne z ba zą

spor to wą ze spo -
łów szkół, dla któ -
rych or ga nem pro -
wa dzą cym jest
Po wiat Gli wic ki.
War to przy po -
mnieć, że w po przed nich la tach wszyst kie na sze
bu dyn ki szkol ne zo sta ły pod da ne grun tow nym
re mon tom i mo der ni za cjom, a te raz przy szedł
czas na za ple cze spor to we. I tak pod ko niec lip ca
pod pi sa na zo sta ła umo wa na bu do wę bo iska
szkol ne go przy Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach. Ro bo ty już się tam roz po czę ły, a za -
koń czo ne zo sta ną pod ko niec pierw szej po ło -
wy 2012 r. W koń co wy etap we szły już na to miast
pra ce bu dow la ne ha li spor to wej przy I Li ceum
Ogól no kształ cą cym wcho dzą cym w skład Ze spo -
łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie.
Jest ona za da szo na i roz po czę ły się ro bo ty wy -
koń cze nio we. Po to, by mo gły one być pro wa -
dzo ne rów nież w okre sie zi mo wym, pod ję li śmy
de cy zję o ogrze wa niu bu dyn ku w tym cza sie.
Przy śpie szy to pra ce, któ rych pier wot ne za koń -
cze nie okre ślo ne by ło na ko niec sierp nia 2012 r.,
a te raz sta nie się moż li we w ma ju -czerw cu przy -
szłe go ro ku. Dzię ki te mu mło dzież bę dzie mo gła
ko rzy stać z nie go już w cza sie przy szłych wa ka -
cji. Po nad to na dal szą roz bu do wę ba zy spor to wej
przy „Pa de rew skim” w Knu ro wie przy ul. 1 Ma -
ja bę dzie my się sta rać o do fi nan so wa nie w ra -
mach pro gra mu „Or lik 2012”, o czym już wy żej
wspo mnia łem. Przy go to wy wa na jest obec nie
nie zbęd na do ku men ta cja, a pro jekt uchwa ły w tej
spra wie przed sta wio ny zo sta nie rad nym na naj -
bliż szej, nad zwy czaj nej se sji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go. Cza su jest bo wiem nie wie le, z wszyst -
kim zdą żyć trze ba do koń ca wrze śnia. Je śli jed -
nak nasz pro jekt zo sta nie za ak cep to wa ny, bu do -
wa te go kom plek su bo isk otrzy ma do fi nan so wa -
nie się ga ją ce 666 tys. zł.

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

29 sierp nia ob ra do wa ła Ko mi sja
Go spo dar ki Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go. By ło to jej dzie sią te po sie dze -
nie w tej ka den cji, ale spę dzo ne nie
ju bi le uszo wo, lecz w bar dzo ro bo czy
spo sób.

Prze wod ni czą cym Ko mi sji jest rad -
ny Ma riusz Po lo czek, a w jej skład
wcho dzą To masz Ko wol (wi ce prze -
wod ni czą cy) oraz człon ko wie: Hen -
ryk Si bie lak, Szy mon Ko ściarz,
Grze gorz Mi cha lik, Bog dan Li twin
i An drzej Frej no. W po sie dze niu bra -
li też udział na czel ni cy w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach: Wy dzia łu
Geo de zji i Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi Ju styn Szczer ba, Wy dzia łu
Ko mu ni ka cji i Trans por tu Jo lan ta Ho -
lecz ke oraz Wy dzia łu Za rzą dza nia
Kry zy so we go Sta ni sław Kor czyk.
Zo sta li za pro sze ni na po sie dze nie, by
przy bli żyć rad nym oma wia ne te ma ty.
Dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych
Jan Osman przed sta wił ak tu al ne in -
we sty cje dro go we. W ob ra dach Ko mi -
sji uczest ni czył rów nież czło nek Za -

rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła wo mir
Adam czyk.

Ju styn Szczyr ba omó wił pro jekt
dwóch uchwał, któ re przy go to wa ne
zo sta ły na sierp nio wą se sję Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, a le żą w krę gu za -
in te re so wań Ko mi sji. Obie do ty czą
nie ru cho mo ści sta no wią cych wła sność
Po wia tu Gli wic kie go. Rad ni nie mie li
żad nych za strze żeń do ich tre ści.

Z ko lei na czel nik Jo lan ta Ho lecz ke
przed sta wi ła pro jekt uchwa ły w spra -
wie usta le nia wy so ko ści opłat za usu -
nię cie po jaz dów z dro gi na ob sza rze
po wia tu oraz ich par ko wa nie na par -
kin gu strze żo nym, a tak że wy so ko ści
kosz tów po wsta łych w ra zie od stą pie -
nia od usu nię cia po jaz du. Opła ty te co
ro ku ule ga ją zmia nie zgod nie z mi ni -
ste rial nym ob wiesz cze niem. W pro -
jek cie uchwa ły przy ję to naj wyż szą ich
war tość z uwa gi na to, że bę dzie my
zo bo wią za ni do uisz cze nia opłat po -
wsta łych w wy ni ku ho lo wa nia i par ko -
wa nia po jaz dów nie ode bra nych – tłu -
ma czy ła na czel nik Ho lecz ke. 

Wy so kość za pro po no wa nych
opłat wzbu dzi ła jed nak wąt pli wo ści
czę ści rad nych. Co bę dzie, je śli
w wy ni ku wy pad ku kie row ca np.
ma lu cha do zna ob ra żeń i tra fi
do szpi ta la, a je go au -
to zo sta nie w tym
cza sie od ho lo wa ne
na par king strze żo ny?
Prze cież ra chu nek,
któ ry po tem bę dzie
mu siał za pła cić, prze -
kro czy war tość po jaz -
du! – ar gu men to wa li.
W wy ni ku dys ku sji
Ko mi sja Go spo dar ki
po sta no wi ła wy stą pić
z wnio skiem o ob ni -
że nie opłat. Po dob ne
sta no wi sko za ję ła
na swym po sie dze niu
Ko mi sja Fi nan sów.
Za rząd Po wia tu Gli -
wic kie go przy chy lił
się do ich opi nii
i na se sję tra fił pro jekt

uchwa ły po au to po praw ce, ob ni ża ją -
cej wcze śniej okre ślo ne staw ki w od -
nie sie niu do mo to cy kli i po jaz dów
o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej
do 3,5 t – tak, by nie na ra żać miesz -
kań ców po wia tu na zbyt du że opła ty. 

Na ko niec po sie dze nia na czel nik
Kor czyk omó wił in for ma cję z dzia -

łal no ści Wy dzia łu Za rzą dza nia
Kry zy so we go za 2010 r. i pierw sze
pół ro cze 2011 r. Rad nych in te re so -
wa ły szcze gól nie spra wy ubie gło -
rocz nej po wo dzi i współ pra cy po -
wia tu i gmin w sy tu acjach za gro że -
nia.

(RG)

Ma ły ju bi le usz na ro bo czo

Rad ni ży wo dys ku to wa li kwe stię wy so ko ści opłat za usu nię cie po jaz du z dro gi i je go prze cho -
wa nie na par kin gu strze żo nym.
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Ks. Ste fan Grusz ka, Iwo na
Ewer tow ska -Me ner, Te atr
Mło dzie żo wy Car pe Diem
oraz Ko ło Związ ku Gór no -
ślą skie go w Gie rał to wi -
cach to te go rocz ni lau re -
aci na gro dy „Be ne Me ri -
tus”. Jest to naj wyż sze wy -
róż nie nie, przy zna wa ne
przez Ra dę Po wia tu Gli -
wic kie go oso bom, in sty tu -
cjom i sto wa rzy sze niom,
któ re w spo sób szcze gól -
ny przy słu ży ły się na szej
spo łecz no ści. Na gro dy zo -
sta ły wrę czo ne na ostat -
niej se sji Ra dy. 

KSIĄDZ STE FAN GRUSZ KA

Jest wzo rem nie tyl ko dla młod -
szych ka pła nów, ale rów nież dla spo -
łecz ni ków, wo lon ta riu szy, na uczy cie li
i wy cho waw ców, opie ku nów lu dzi
star szych, cho rych i cier pią cych. Przez
wie le lat pro boszcz pa ra fii św. An to -
nie go i św. Bar ba ry w Knu ro wie -Kry -
wał dzie, obec nie ks. se nior w pa ra fii
pw. Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej
w Knu ro wie, do brze też zna ny m.in.
miesz kań com Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row -
skiej. 

Ksiądz Ste fan Grusz ka uro dził
się 12 kwiet nia 1936 r. w Cho rzo wie.
Po ukoń czo nych stu diach teo lo gicz -
nych w Kra ko wie, 26 czerw ca 1960 r.
przy jął świę ce nia ka płań skie. Po słu gę
ka płań ską peł nił w wie lu pa ra fiach, był
m.in. bu dow ni czym i pierw szym pro -
bosz czem w Po ra ju. Od czerw ca 1986
do lip ca 2003 r. (kie dy to prze szedł
na eme ry tu rę), był pro bosz czem pa ra -
fii św. An to nie go i św. Bar ba ry w Knu -
ro wie -Kry wał dzie. W tym cza sie trosz -
czył się o wzrost du cho wy miesz kań -
ców, dbał o obiek ty sa kral ne, sfi na li zo -
wał wie le in we sty cji, pro wa dził ka te -
che zę. Przez wie le lat współ pra co wał
z od dzia łem ge ria trii w knu row skim
szpi ta lu. Or ga ni zo wał bez płat ne wy -
ciecz ki dla dzie ci i mło dzie ży z nie za -
moż nych ro dzin. Wspie rał pa ra fian
i in ne oso by znaj du ją ce się w po trze -
bie, np. po wo dzian z pa ra fii w Bu ko -
wie. 

Od wie lu lat do dnia dzi siej sze go
ks. Ste fan Grusz ka an ga żu je się
w dzia łal ność róż nych grup i wspól not,
słu żąc ra dą, do świad cze niem i wspar -
ciem. Pro wa dzi „dni sku pie nia” dla na -
uczy cie li i na rze czo nych, jest ho no ro -
wym człon kiem i du chow nym opie ku -
nem lo kal nych śro do wisk abs ty nenc -
kich. Od 1990 r. za an ga żo wa ny jest
rów nież w dzia ła nia na rzecz DPS -
-u „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row -
skiej. Jest je go du chow nym opie ku -
nem, uczest ni czy w ży ciu miesz kań -
ców, cie sząc się ich wy jąt ko wym au to -
ry te tem. 

Obec nie ks. Ste fan Grusz ka po ma -
ga w pra cy dusz pa ster skiej pa ra fii pw.
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej
w Knu ro wie ja ko ksiądz se nior. Był
rów nież oj cem du chow nym de ka na tu

knu row skie go, obej mu ją ce go pa ra fie
z Knu ro wa, Gie rał to wic i Wil czy. 

IWO NA 
EWER TOW SKA -ME NER

Z wy kształ ce nia jest pe da go giem –
tak wszech stron nym, iż prócz mu zy ki
i śpie wu, któ ry uko cha ła naj bar dziej,
kształ ci mło dych lu dzi w róż nych dys -
cy pli nach. Zna na z pro pa go wa nia mu -
zy ki chó ral nej i wy nie sie nia jej na naj -
wyż szy po ziom kra jo wy i mię dzy na ro -
do wy w wie lu miej sco wo ściach po -
wia tu gli wic kie go. 

Jest za ło ży ciel ką je dy ne go na te re -
nach wiej skich Ze spo łu Mu zy ki Daw -
nej „Ti bia rum Scho la res”, któ ry po -
wstał w 1993 r., a obec ne dzia ła
przy Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”. Ze spół wy ko nu je utwo ry
re ne san so we, za rów no in stru men tal ne,
jak i in stru men tal no -wo kal ne, śpie wa -
jąc w kil ku ję zy kach, m.in. ła ciń skim,
pol skim, wło skim, nie miec kim i fran -
cu skim. Ma na swym kon cie licz ne
suk ce sy, jest lau re atem wie lu fe sti wa li
i kon kur sów o za się gu ogól no pol skim
i mię dzy na ro do wym oraz zdo byw cą
zna czą cych na gród, m.in. mi ni stra
edu ka cji na ro do wej, wie lo krot nie kon -
cer to wał za gra ni cą. Pa ni Iwo na za ło -
ży ła tak że i pro wa dzi Chór Ka me ral ny
„Can to”, któ ry od po nad 10 lat dzia ła
w Gim na zjum im. Ja na Paw -
ła II w Wie low si. Przez ca ły ten okres
ze spół uzy sku je wie le na gród i wy róż -
nień. 

Dru gą część dzia łal no ści Iwo ny
Ewer tow skiej -Me ner sta no wi or ga ni -
za cja zna czą cych nie tyl ko w po wie cie
im prez kul tu ral nych: Wo je wódz kie go
Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek w Dą -
brów ce, od by wa ją ce go się pod pa tro -

na tem ks. bi sku pa Ge rar da Ku sza
oraz Wo je wódz kie go Fe sti wa lu Pie śni
Pa trio tycz nej w Wie low si, któ ry jest
or ga ni zo wa ny pod pa tro na tem po sła
na Sejm RP Ja na Kaź mier cza ka. Po -
nad to Iwo na Ewer tow ska -Me ner jest
jed nym spo śród 22 ko or dy na to rów
Ogól no pol skie go Pro gra mu Roz wo ju
Chó rów Szkol nych „Śpie wa ją ca Pol -
ska”, re ali zo wa ne go przez mi ni stra
kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go oraz
Na ro do we Cen trum Kul tu ry. 

Ca ło kształt pra cy pa ni Iwo ny po ka -
zu je, iż wy so ką kul tu rę krze wić moż na
nie tyl ko w du żych me tro po liach, ale
rów nież na ob sza rach wiej skich. Pro -
wa dzo ne przez nią ze spo ły, wy stę pu jąc
w kra ju i za gra ni cą, są praw dzi wy mi
am ba sa do ra mi Po wia tu Gli wic kie go. 

TE ATR MŁO DZIE ŻO WY 
CAR PE DIEM

Pa sja, mło dzień czy za pał i en tu -
zjazm w po łą cze niu z ak tor skim pro fe -
sjo na li zmem – tak naj kró cej moż na
scha rak te ry zo wać Car pe Diem. Te atr
dzia ła w Py sko wi cach od 1991 r.
W cią gu 10 lat zre ali zo wał po nad 50
pre mier, a je go każ dy ko lej ny spek takl
bu dzi za chwyt wi dzów. 

Za ło ży ciel ką, au tor ką wszyst kich
sce na riu szy i re ży ser ką przed sta wień
jest Agniesz ka Na lep ka, a au to rem
sce no gra fii oraz in struk to rem wo kal -
nym Adam Wój cik. Obec nie w te atrze
wy stę pu je oko ło 40 mło dych ak to rów.
Wy so ki po ziom zre ali zo wa nych przed -
się wzięć oraz nie wąt pli wy ta lent wy -
ko naw ców spra wił, iż te atr ma rze sze
wiel bi cie li nie tyl ko w Py sko wi cach,
ale rów nież w na szym po wie cie,
w Pol sce, a na wet po za jej gra ni ca mi.
Każ dy spek takl oglą da od kil ku set

do kil ku ty się cy osób, a bi le ty
na przedstawienia wciąż są to wa rem
de fi cy to wym. W 2010 r. so li ści te atru
na gra li pio sen kę pt. „Bal la da o Py sko -
wi cach”, któ ra sta ła się nie ofi cjal nym
hym nem Py sko wic. 

Te atr Mło dzie żo wy Ca pre Diem
po przez swo ją dzia łal ność stał się roz -
po zna wal ną mar ką Py sko wic i Po wia -
tu Gli wic kie go. Nie zwy kle wy so ki po -
ziom re ali zo wa nych przed się wzięć
prze ła mu je ste reo ty po we po strze ga nie
te atrów mło dzie żo wych czy ama tor -
skich. 

Te ma ty ka przed sta wień te go te atru
jest bar dzo róż no rod na. Część to spek -
ta kle o cha rak te rze roz ryw ko wym, in -
ne są też oko licz no ścio we, np. nie pod -
le gło ścio we i bar dzo po waż ne, po -
świę co ne m.in. pa pie żo wi Ja no wi
Paw ło wi II. 

Te atr Car pe Diem da je mło dzie ży
moż li wość kształ to wa nia ta len tów ar -
ty stycz nych, a po przez od wo ły wa nie
się do au to ry te tów – ta kich jak Jan Pa -
weł II, jak rów nież am bit nych i ce nio -
nych pol skich pi sa rzy, czy też zna -
nych, acz kol wiek cza sem już nie co za -
po mnia nych pio se nek – edu ku je rów -
nież pu blicz ność. Car pe Diem to te atr
nie tu zin ko wy, pe łen po zy tyw nej ener -
gii i po my słów, za chwy ca ją cy ta len -
tem oraz uro kiem mło dych ar ty stów.
To gru pa mło dych lu dzi, któ ra dzię ki
pro fe sjo na li zmo wi in struk to rów i cięż -
kiej pra cy ca łe go ze spo łu sta ła się wi -
zy tów ką na sze go re gio nu.

KO ŁO ZWIĄZ KU 
GÓR NO ŚLĄ SKIE GO 

W GIE RAŁ TO WI CACH

Ko ło po wsta ło 22 la ta te mu
i od po cząt ku po dej mo wa ło wie le

ini cja tyw i przed się wzięć pro mu ją -
cych Gie rał to wi ce i Zie mię Gli wic -
ką, a ad re so wa nych do miesz kań -
ców gmi ny i oko lic. Zna ne jest
z licz nych dzia łań o cha rak te rze po -
znaw czym, kul tu ral nym, pa trio tycz -
nym, spo łecz nym i in te gra cyj nym.

Trud no wy mie nić tu wszyst kie
im pre zy, uro czy sto ści, fe sti wa le,
kon kur sy i wy daw nic twa, któ re za -
wdzię cza my gie rał to wic kie mu Ko łu
Związ ku Gór no ślą skie go. Je go moc -
ną stro ną jest przy po mi na nie hi sto -
rii, tra dy cji i kul tu ry oraz kształ to -
wa nie po staw pa trio tycz nych. Słu żą
te mu licz ne i bar dzo zróż ni co wa ne
pod wzglę dem te ma tycz nym spo tka -
nia z cie ka wy mi ludź mi. Pie lę gnu ją
pa mięć o lu dziach, miej scach i wy -
da rze niach ma ją cych ogrom ne
znacz nie dla bu do wa nia na szej toż -
sa mo ści.

Trwa łym śla dem pie lę gno wa nia
wy da rzeń z prze szło ści jest wy da nie
ksią żek i al bu mów, któ re cie szy ły
się ogrom ną po pu lar no ścią i tra fi ły
na pół ki w licz nych do mach. Dla
wie lu sta ły się cząst ką „ma łej oj czy -
zny” i z sen ty men tem zo sta ły za bra -
ne po za gra ni ce Pol ski. Z ko lei co -
rocz ne kon cer ty or ga no we or ga ni zo -
wa ne w Dniu Pa pie skim stwa rza ją
moż li wość za pre zen to wa nia swo ich
umie jęt no ści or ga ni stom z oko licz -
nych ko ścio łów i miej sco wo ści,
a dla miesz kań ców po wia tu są po -
sze rze niem ofer ty im prez kul tu ral -
nych.

Waż ną czę ścią dzia łal no ści Ko ła
jest or ga ni zo wa nie wy cie czek
do miejsc o istot nych wa lo rach hi -
sto rycz nych i tu ry stycz nych m.in.
War sza wy, Kra ko wa, Li che nia, Cie -
szy na czy Krzy żo wej. W la -
tach 2008-2009 re ali zo wa ny był
pro jekt „Cu dze chwa li cie, swe go nie
zna cie... – po zna je my Po wiat Gli -
wic ki”, w ra mach któ re go or ga ni zo -
wa no wy ciecz ki do cie ka wych
miejsc Zie mi Gli wic kiej. Ich owo -
cem by ła wy sta wa zdjęć zro bio nych
przez uczest ni ków i kon kurs wie dzy
o Po wie cie Gli wic kim. 

Przez wszyst kie dzia ła nia Ko ła
Związ ku Gór no ślą skie go w Gie -
rał to wi cach prze wi ja się aspekt,
ma ją cy na ce lu in te gra cję lo kal nej
spo łecz no ści. Wie le uwa gi po -
świę ca ono rów nież upa mięt nie -
niu miejsc waż nych dla hi sto rii
miesz kań ców tej „ma łej oj czy -
zny”. 

(Opr. RG)

Z Re gu la mi nu Na gro dy Be ne Me ri -
tus: „Dla wy róż nie nia cnót oby wa -
tel skich, wy bit nych osią gnięć, ak -
tyw no ści spo łecz nej, cha ry ta tyw -
nej, go spo dar czej, kul tu ral nej, na -
uko wej, ar ty stycz nej, spor to wej
i in nej ma ją cej wpływ na pod nie -
sie nie po zio mu ży cia miesz kań ców
po wia tu, a tak że w uzna niu za sług
na rzecz Po wia tu Gli wic kie go, Ra -
da Po wia tu Gli wic kie go usta na wia
na gro dę >Be ne Me ri tus< (łac. do -
brze za słu żo ny)”.

NAJ LE PIEJ ZA SŁU ŻE NI

Te go rocz ni lau re aci Na gro dy „Be ne Me ri tus” – od le wej w pierw szym rzę dzie Agniesz ka Na lep ka, któ ra ode bra ła ją
w imie niu Te atru Mło dzie żo we go Car pe Diem, Iwo na Ewer tow ska -Me ner, ks. Ste fan Grusz ka i Ja ni na Ci cha -Ro żek,
pre zes Ko ła Związ ku Gór no ślą skie go w Gie rał to wi cach. Za ni mi sta ro sta Mi chał Nie szpo rek i prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok. 
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Na skra ju la su w Ru dziń cu po -
wsta je no wa sie dzi ba tam tej sze go
nad le śnic twa. 12 lip ca wmu ro wa ny
zo stał akt erek cyj ny pod obiekt,
któ ry ma być ukoń czo ny w sierp niu
przy szłe go ro ku. 

No wa sie dzi ba Nad le śnic twa Ru -
dzi niec bę dzie mia ła po nad 1 100 m
kw. po wierzch ni użyt ko wej. Koszt jej
bu do wy wy nie sie bli sko 7 mln zł.
Obiekt skła dał się bę dzie z czte rech
seg men tów: czę ści ad mi ni stra cyj nej,
czę ści edu ka cyj nej z sa lą na rad i po -

ko ja mi go ścin ny mi, czę ści go spo dar -
czej z po miesz cze nia mi dla stra ży le -
śnej oraz łącz ni ka. Wy po sa żo ny bę -
dzie w du ży par king i oto czo ny te re -
nem zie lo nym. Au to rem pro jek tu jest
An Ar chi Gro up, a wy ko naw cą PPHU
RO BI REX z Gli wic. 

Pod czas uro czy sto ści zor ga ni zo wa -
nej na pla cu bu do wy akt erek cyj ny
przed je go wmu ro wa niem pod pi sa li dr
Ka zi mierz Sza bla – dy rek tor Re gio -

nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Ka to wi cach, Wal de mar Do mbek –
wi ce sta ro sta gli wic ki, Krzysz tof Ob -
rzut – wójt Gmi ny Ru dzi niec, Ber nard
Ku kow ka – prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny w Ru dziń cu, Ta de usz Ma mok
– nad le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec
oraz ks. Mi ko łaj Ska wiń ski – ka pe lan
le śni ków. Na stęp nie do ku ment zo stał
wmu ro wa ny w jed ną ze ścian bu do wa -
ne go obiek tu. Za kiel nię chwy ci li
w tym ce lu ko lej no za rów no wcze śniej
pod pi su ją cy akt erek cyj ny, jak i licz nie

za pro sze ni go ście, w tym przed sta wi -
cie le władz Po wia tu Gli wic kie go, Gmi -
ny Ru dzi niec, firm pro jek tu ją cych i wy -
ko nu ją cych tę in we sty cję oraz le śni cy. 

Do tych cza so wa sie dzi ba Nad le -
śnic twa Ru dzi niec słu ży le śni kom już
od 1962 r. Jest zbyt cia sna na obec ne
po trze by tej in sty tu cji oraz nie speł nia
obo wią zu ją cych wy mo gów, co wy ka -
za ła opi nia Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy. (RG)

Miesz kań cy Przy szo wic mo gą się
czuć bez piecz niej si. Przed ewen tu al -
ną po wo dzią chro ni ich po tęż ne, no -
we ob wa ło wa nie Kłod ni cy, któ re
zbu do wa ne zo sta ło w naj bar dziej
new ral gicz nym miej scu rze ki w tej
miej sco wo ści.

Wa ły ma ją 601 me trów dłu go ści.
Cią gną się od uj ścia po to ku Chu dow -
skie go w dół rze ki – do oko ło 100
me trów po ni żej mo stu na Kłod ni cy,
znaj du ją ce go się w cią gu ul. Ma ko -
szow skiej. Są po tęż ne, a do dat ko we
za bez pie cze nie prze ciw po wo dzio we

sta no wi się ga ją ca da le ko w głąb zie -
mi, wy ko na na wcze śniej prze sło na
z ben to ni tu.

Pra ce zwią za ne z bu do wą roz po czę -
to w lip cu 2010 r. Na zle ce nie in we sto -
ra – KWK So śni ca -Ma ko szo wy – ge ne -
ral nym wy ko naw cą by ła fir ma
RPM S.A. Lu bli niec, ma ją ca du że do -
świad cze nie w te go ty pu pra cach. Ro -
bo ty prze pro wa dza no przy uży ciu no -
wo cze snych tech no lo gii, spraw dzo nych
w wie lu miej scach w Eu ro pie, gdzie
miesz kań cy dzię ki umoc nie niu i prze -
bu do wie wa łów zy ska li po czu cie bez -
pie czeń stwa. 

Na wa łach od stro ny Przy szo wic
po sta wio no m.in. prze sło nę z ben to ni tu
się ga ją cą 11,5 m w głąb zie mi, li cząc
od pod sta wy wa łu. Wy ko na ła ją spe cja -
li stycz na fir ma DA BI. Ukształ to wa ne
tak że zo sta ło no we ko ry to rze ki,
zmniej sza jąc sze ro kość lu stra wo dy
do 22 me trów, co znacz nie po pra wi
pręd kość prze pły wu przy nor mal nych
sta nach wód. Usy pa no no we, wyż sze
wa ły, za bez pie cza jąc je na ca łym od -
cin ku od stro ny we wnętrz nej ban to ma -
tą, któ ra nie prze pusz cza wo dy. Ban to -
ma ta przy kry ta zo sta ła pół to ra me tro wą
war stwą łup ka ka mien ne go, któ ry z ko -
lei po kry ła me tro wa war stwa grun tu. 

No wa in we sty cja za po biec ma wy -
le wa niu rze ki w ra zie po wo dzi. Za gro -
że nie po wo dzio we w tym re jo nie spo -
wo do wa ne jest wpły wa mi eks plo ata cji
wę gla ka mien ne go. No we wa ły to
efekt sta rań Urzę du Gmi ny w Gie rał to -
wi cach oraz Urzę du Miej skie go w Za -
brzu o za pew nie nie bez pie czeń stwa
miesz kań com Przy szo wic oraz za -
brzań skiej dziel ni cy Ma ko szo wy. In -
we sty cja ta jest pierw szym eta pem
prac zwią za nym z kom plek so wą
ochro ną rze ki, któ ry Ko pal nia So śni ca -
-Ma ko szo wy opra co wa ła na wnio sek
Re gio nal ne go Za rzą du Go spo dar ki
Wod nej w Gli wi cach – ad mi ni stra to ra
Kłod ni cy na tym jej od cin ku.

(JM, RG)

Mu ry idą w gó rę

Po świę ce nia bu do wy do ko nał ks. Mi ko łaj Ska wiń ski, ka pe lan le śni ków. 

Przy bu do wie prze sło ny pra co wa ła m.in. Ca sa gran da – po tęż na ma szy na, któ -
ra wy ko nu je ta kie za bez pie cze nia do 28 me trów w głąb zie mi.

Kłod ni ca w no wych wa łach

Prze bieg no we go ob wa ło wa nia za zna czo ny na zdję ciu wy ko na nym z lo tu pta ka.

Jak soł tys do ra dza?
2 paź dzier ni ka na „Ran cho”

w Pro bosz czo wi cach od bę dzie się
kon kurs „Soł tys – do rad ca rol ni -
ka”. Zgło sze nia przyj mo wa ne są
do 21 wrze śnia. Zwy cięz ca po je dzie
do Bruk se li.

Ce lem kon kur su jest dba łość
o bez piecz ne wa run ki pra cy w rol nic -
twie, ochro na zdro wia i ży cia oraz
upo wszech nia nie zna jo mo ści za gad -
nień zwią za nych z funk cjo no wa niem
pol skie go rol nic twa w UE i wy ko rzy -
sta niem środ ków unij nych w go spo -
dar stwach rol nych. Uczest ni cy bę dą
mie li do roz wią za nia pi sem ne te sty
za wie ra ją ce 30 py tań z po wyż sze go
za kre su. Głów ną na gro dą jest wy jazd
do Bruk se li, ufun do wa ny przez po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał go -
rza tę Handz lik. Dla zwy cięz ców
prze wi dzia no też in ne atrak cyj ne na -
gro dy. W kon kur sie mo gą uczest ni -
czyć soł ty si z te re nu po wia tu gli wic -
kie go. Zgło sze nia na le ży nad sy łać
na ad res: PT KRUS w Gli wi cach, ul.
Wy szyń skie go 11, 44-100 Gli wi ce,
tel. 32 230 83 42, 32 302 90 10, 32 3
02 90 28, faks 32 302 90 29.

Or ga ni za to ra mi kon kur su są:
KRUS Pla ców ka Te re no wa w Gli wi -
cach, Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Po -
wia tu Gli wic kie go, nad le śni czy Nad -
le śnic twa Ru dzi niec, Ślą ska Izba Rol -
ni cza, BGŻ Od dział w Gli wi cach,
Ślą ski Od dział Re gio nal ny ARiMR
w Czę sto cho wie. Ho no ro wy pa tro -
nat: Mał go rza ta Handz lik, Ta de usz
Ma mok – prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, Mi chał Nie szpo -
rek – sta ro sta gli wic ki. (RG)

Fo
to

: J
er

zy
 M

is
zc

zy
k

Uro czy ście uczczo no 19 rocz ni cę
wiel kie go po ża ru, któ ry w 1992 r.
stra wił ogrom ne po ła cie la su w re jo -
nie Kuź ni Ra ci bor skiej. W ka plicz ce
w Mag da len ce od by ła się msza św.,
a w Two ro gu Ma łym po sa dzo ne zo -
sta ło pa pie skie drzew ko.

Mag da len ka to cu dow nie oca la ła
z po żo gi ka pli ca św. Ma rii Mag da -
le ny. Jest po ło żo na w środ ku la su.
W cza sie po ża ru dwa ra zy pod cho -
dził pod nią ogień i dwa ra zy wy co -
fy wał się nie spo dzie wa nie, nie do -
ty ka jąc ka plicz ki. Od tej po ry co ro -
ku w pierw szą nie dzie lę wrze śnia
mszę św. w in ten cji stra ża ków i le -
śni ków od pra wia tu bp Jan Wie czo -
rek, a o to miej sce z wiel ką pie czo -
ło wi to ścią dba ją miesz kań cy po bli -
skie go Two ro ga Ma łe go. W tym ro -
ku uro czy sto ści uświet ni ło do dat ko -
wo po sa dze nie so sny pi skiej, po -

świę co nej przez pa pie ża Be ne dyk -
ta XVI. (RG)

W rocz ni cę 
wiel kie go po ża ru 
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Mag da len kę ota cza z ro ku na rok co raz więk szy kult licz nie przy by wa ją cych tu
wier nych.

So sna pa pie ska ro snąć bę dzie
przed sie dzi bą OSP w Two ro gu Ma -
łym. Po sa dził ją bi skup Jan Wie czo -
rek, któ ry od lat to wa rzy szy stra ża -
kom.



www.powiatgliwicki.pl ssttrroonnaa 55Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  NNRR  99  ((5544))  WWRRZZEESSIIEEŃŃ  22001111

Wiel kie 
sprzą ta nie

W pią tek 16 wrze śnia od bę dzie się ak cja
„Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki 2011”. Jak co
ro ku z na szych par ków, pla ców, la sów i po bo -
czy dróg znik ną to ny śmie ci. 

W ak cję tra dy cyj nie włą cza ją się po wia to -
we szko ły oraz do my po mo cy spo łecz nej. Co
ro ku dzię ki ich udzia ło wi grun tow nie wy -
sprzą ta ne zo sta ją we wrze śniu miej sca ota -
cza ją ce te pla ców ki w Knu ro wie, Py sko wi -
cach, Kuź ni Nie bo row skiej oraz So śni co wi -
cach. Sprzą ta ją ucznio wie Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go i Ze spo łu Szkół Za -
wo do wych nr 2 w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach oraz
dwóch ze spo łów szkół spe cjal nych w tych
mia stach, a tak że miesz kan ki Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach oraz
miesz kań cy DPS „Za me czek” w Kuź ni Nie -
bo row skiej. 

Po wiat Gli wic ki prze zna czy na or ga ni za cję
ak cji 8 tys. zł, za któ re m.in. za ku pio ne zo sta ną
rę ka wi ce i wor ki dla uczest ni ków ak cji, a tak że
opła co ne bę dzie zde po no wa nie od pa dów
na skła do wi sku oraz ich prze wóz i za ła du nek.
Prze bieg ak cji ko or dy nu je Wy dział Ochro ny
Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach, tel. 332 66 46
i 238 93 00.

(RG) 

Do ta cje
na „zie lo ną
szko łę”

Gmi na Gie rał to wi ce otrzy ma ła do ta cję
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
na za da nie „Pro fi lak ty ka zdro wot na dzie ci
re ali zo wa na w trak cie wy jaz du śród rocz ne go
w ro ku szkol nym 2011/2012”, czy li tzw. zie lo -
ne szko ły. 

Co rocz nie pra wie 100 proc. uczniów
klas III z te re nu tej gmi ny ko rzy sta ze zor ga ni -
zo wa nych przez szko ły wy jaz dów śród rocz -
nych na tzw. „zie lo ne szko ły”. Są to wy jaz dy
na te re ny eko lo gicz nie czy ste (po za woj. ślą -
skie), gdzie re ali zo wa ny jest sze ro ki wa chlarz
pro fi lak ty ki zdro wot nej i edu ka cji eko lo gicz -
nej. Na to za da nie gmi na po zy sku je środ ki
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 okre sie od 10 do 23 ma ja br. w wy jeź dzie
do Dźwi rzy na uczest ni czy ło 38 uczniów –
kwo ta do fi nan so wa nia z WFO ŚiGW w Ka to -
wi cach wy nio sła 7 380 zło tych, z ko lei od 1
do 16 wrze śnia br. do Łe by wyjechało 63
uczniów, na co gmi nie przy zna no 12 320 zło -
tych.

(SoG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

E K O  -
--Wia do mo -
ści Po wia tu
Gli wic kie -
go: 1 stycz -
nia 2012 r.
w e j  d z i e
w ży cie no -

wa usta wa o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach. Dla cze go
ko niecz na by ła zmia na do tych czas
obo wią zu ją ce go usta wo daw stwa?

Ber nard Błasz czyk: Pol ska
od wie lu lat bo ry ka się z pro ble mem
ja kim są od pa dy po wsta ją ce w go -
spo dar stwach do mo wych, kla sy fi -
ko wa ne ja ko od pa dy ko mu nal ne.
Wszy scy kry ty ku je my stan na szych
la sów, za śmie ca nie po bo czy dróg,
czy wresz cie bo imy się o na sze
zdro wie do wia du jąc się o nie le gal -
nych skła do wi skach od pa dów w po -
bli żu na szych do mów. Po wo dem tak
złe go sta nu, któ ry za czy na być co raz
bar dziej uciąż li wy dla więk szo ści
z nas, jest źle dzia ła ją cy sys tem go -
spo dar ki od pa da mi. Dzi siaj in we stu -
jąc w in sta la cje do za go spo da ro wa -
nia od pa dów trud no jest za pew nić
no wej in sta la cji sta ły stru mień od pa -
dów, po nie waż ry nek od pa dów jest
roz pro szo ny po mię dzy set ki przed -
się bior ców, któ rzy dzia ła ją na wła -
sną rę kę, bar dzo czę sto uza leż nia jąc
spo sób za go spo da ro wa nia od pa dów
od kwe stii fi nan so wych. Brak jest
za tem in sta la cji, więc na dal skła du je
się ok. 80 proc. od pa dów, co jest
naj gor szą me to dą ich uniesz ko dli -
wie nia. Obok tro ski o stan śro do wi -
ska, któ ra za wsze jest i by ła prio ry -
te tem re sor tu, mu si my tak że pa mię -
tać o zo bo wią za niach wo bec Unii
Eu ro pej skiej. Je ste śmy kra jem
człon kow skim od 2004 r., a więc już
sie dem lat, a to zo bo wią zu je. Bę -
dzie my po no si li kon se kwen cje,
rów nież fi nan so we, je że li nie osią -
gnie my na kła da nych na nas prze pi -
sa mi pra wa UE ce lów, w tym np. re -
duk cji ilo ści od pa dów ule ga ją cych
bio de gra da cji de po no wa nych
na skła do wi skach. Pod su mo wu jąc,
w go spo dar ce od pa da mi pil nych
zmian wy ma ga sek tor od pa dów ko -
mu nal nych. W tej dzie dzi nie ma my
du żo do nad ro bie nia, tak aby wzo -
rem zde cy do wa nej więk szo ści
państw człon kow skich UE re du ko -
wać skła do wa nie od pa dów na rzecz
in nych me tod ich za go spo da ro wa -
nia, zde cy do wa nie bar dziej przy ja -
znych dla zdro wia lu dzi i śro do wi -
ska. Rząd pod jął więc de cy zję

o zmia nach, przy go to wu jąc pro jekt
no we li za cji usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach,
a Par la ment uchwa lił no we prze pi -
sy 1 lip ca br.

E --WPG: Co no we prze pi sy
ozna cza ją dla miesz kań ców gmin?

BB: Dla miesz kań ców, któ rzy
dzi siaj pła cą za wy two rzo ne przez
sie bie od pa dy po win ny na stą pić wy -
łącz nie po zy tyw ne zmia ny. Gmi na
bę dzie w dro dze prze tar gu zo bo wią -
za na wy ło nić za rów no od bie ra ją -
cych, jak i go spo da ru ją cych od pa da -
mi. Po nad to po win ny zo stać stwo -
rzo ne wa run ki dla miesz kań ców
do se gre ga cji od pa dów, a więc
w koń cu po ja wią się do brze ozna ko -
wa ne po jem ni ki do se gre ga cji od pa -
dów, a co wy da je się szcze gól nie
waż ne, zo sta ną zor ga ni zo wa ne punk -
ty se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów,
do któ rych każ dy z nas bez płat nie
bę dzie mógł przy wieźć zu ży ty te le -
wi zor, olej prze pra co wa ny, prze ter -
mi no wa ne le ki, nie po trzeb ne me ble
czy wresz cie cho in kę po świę tach.
W za mian bę dzie my wpła ca li
do gmi ny opła tę, któ ra bę dzie
uwzględ nia ła kosz ty za go spo da ro -
wa nia od pa dów. Opła tą zo sta ną ob ję -
ci wszy scy miesz kań cy gmi ny. O jej
wy so ko ści, ter mi nach do ko ny wa nia

wpłat i in nych kwe stiach zwią za nych
z przed mio to wą opła tą gmi na jest zo -
bo wią za na nas po in for mo wać. Pra -
gnę za zna czyć, że wy so kość opła ty
od zwier cie dla kosz ty za go spo da ro -
wa nia od pa dów i kosz ty ad mi ni stra -
cji sys te mu, nie moż na na to miast jej
prze zna czyć na żad ne in ne in we sty -
cje gmin ne. Wy so kość opła ty nie po -
win na ulec ra dy kal nej zmia nie.

Złe in for ma cje mam na to miast
dla tych, któ rzy dzi siaj spa la ją od pa -

dy w in sta la cjach grzew czych, wy -
rzu ca ją je do la su lub po zby wa ją się
ich w in ny de gra du ją cy śro do wi sko
i na ra ża ją cy na sze zdro wie spo sób.
Ta kie za cho wa nia nie bę dą ak cep to -
wa ne i prze wi dzia ne zo sta ły ka ry
za nie wła ści we po stę po wa nie.

E --WPG: Ja kie obo wiąz ki wy -
ni ka ją z no wych roz wią zań usta -
wo wych dla sa mo rzą dow ców?

BB: Trze ba przy znać, że no we
prze pi sy to bar dzo du że wy zwa nie
dla sa mo rzą dów. To sa mo rzą dy zo -
sta ły zo bo wią za ne do zor ga ni zo wa -
nia w spo sób kom plek so wy no we go
sys te mu go spo dar ki od pa da mi ko -
mu nal ny mi. Po cząw szy od usta le nia
staw ki opła ty po bie ra nej od miesz -
kań ców, zor ga ni zo wa nia i prze pro -
wa dze nia prze tar gów na wy bór od -
bie ra ją cych i za go spo da ro wu ją cych
od pa dy. Po nad to gmi ny bę dą zo bo -
wią za ne do za pew nie nia osią gnię cia
okre ślo nych po zio mów od zy sku
i re cy klin gu po szcze gól nych grup
od pa dów, a tak że do ogra ni cze nia
skła do wa nia od pa dów ule ga ją cych
bio de gra da cji. Wią że się to z ko -
niecz no ścią wy bu do wa nia no wych
in sta la cji do prze twa rza nia od pa -
dów ko mu nal nych. To gmi na bę dzie
zo bo wią za na do wy bra nia pod mio -
tu, któ ry bę dzie bu do wał, utrzy my -

wał lub eks plo ato wał re gio nal ną in -
sta la cję do prze twa rza nia od pa dów
ko mu nal nych. Gmi ny bę dą rów nież
zo bo wią za ne do pro wa dze nia re je -
strów przed się bior ców od bie ra ją -
cych od pa dy z go spo darstw do mo -
wych, któ re to za stą pią obec nie obo -
wią zu ją ce de cy zje ad mi ni stra cyj ne.
Nie oce nio na jest rów nież ro la gmin
w za kre sie pro wa dze nia dzia łań
edu ka cyj nych wśród miesz kań ców
wspól no ty.

Na le ży jed nak pa mię tać, że gmi -
na otrzy mu je nie zbęd ne in stru men ty
dla swo ich dzia łań, ta kie jak opła ta
po bie ra na od miesz kań ców, moż li -
wość wy ło nie nia w dro dze prze tar gu
przed się bior ców od bie ra ją cych i za -
go spo da ro wu ją cych od pa dy, do pre -
cy zo wa ne upraw nienia kon tro l ne,
czy wresz cie moż li wość na kła da nia
kar pie nięż nych. Oso bi ście wie rzę
w sku tecz ność dzia łań gmin, a więc
je stem prze ko na ny, że każ da gmi na
po ra dzi so bie z no wy mi za da nia mi. 

E --WPG: Jak w cza sie bę dzie
wy glą da ło wdra ża nie no wych
prze pi sów? 

BB: Usta wa zo sta ła pod pi sa na
przez Pre zy den ta RP 15 lip ca,
a więc gmi ny już mo gą roz po cząć
przy go to wa nia do no we go sys te mu.
Usta wa wcho dzi w ży cie 1 stycz -
nia 2012 r., ale prze wi dzia no okre sy
przej ścio we dla po szcze gól nych
dzia łań, tak aby ca ły sys tem za czął
funk cjo no wać od 1 lip ca 2013 r.
Jed nak nie póź niej niż 12 mie się cy
od dnia wej ścia w ży cie usta wy po -
win ny za cząć obo wią zy wać no we
re gu la mi ny utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach. Do te go cza -
su gmi ny bę dą zo bo wią za ne pod jąć
uchwa ły w spra wie sta wek opłat,
szcze gó ło wych za sad ich po no sze -
nia, wzo ru de kla ra cji i ter mi nu zło -
że nia pierw szych de kla ra cji przez
miesz kań ców. Tak więc ci, któ rzy
na praw dę chcą do ko nać zmia ny dla
swo jej spo łecz no ści po win ni zdą -
żyć. 

W usta wie za pi sa no upo waż nie -
nia do wy da nia ak tów wy ko naw -
czych, nie zbęd nych dla spraw ne go
funk cjo no wa nia no we go sys te mu,
m.in. dla roz po rzą dze nia do ty czą ce -
go wy ma gań ja kie po win ny speł niać
pod mio ty od bie ra ją ce od pa dy, czy
roz po rzą dze nia okre śla ją ce go po zio -
my dla po now ne go uży cia i re cy -
klin gu od pa dów po cho dzą cych
z go spo darstw do mo wych.

Za pew niam, że w re sor cie do kła -
da my wszel kich sta rań, że by te naj -
bar dziej istot ne z punk tu wi dze nia
moż li wo ści re ali za cji prze pi sów
usta wy roz po rzą dze nia we szły
w ży cie wraz z usta wą, a więc
w stycz niu 2012 r. Wcze śniej, bo
na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni -
ka pro jek ty roz po rzą dzeń bę dą pod -
da ne kon sul ta cjom spo łecz nym,
więc za pra szam do ana li zy na szych
pro po zy cji i wy ra że nia swo jej opi -
nii.

Opr. RO MA NA GOZ DEK

SPO SÓB NA ŚMIE CI
Wi ce mi ni ster śro do wi ska BER NARD BŁASZ CZYK od po wia da na py ta nia
EKO -Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go

No wa usta wa ma do pro wa dzić m.in. do te go, by nie po wsta wa ły już dzi kie
wy sy pi ska śmie ci, bę dą ce udrę ką na szych la sów, par ków, po bo czy dróg
oraz pól i łąk. 

Ra dy kal nie zmie nia ją się prze pi -
sy, do ty czą ce od pa dów ko mu nal -
nych w gmi nach. WFO ŚiGW
w Ka to wi cach or ga ni zu je spo -
tka nia, na któ rych spe cja li ści
przy bli ża ją no we prze pi sy i spo -
sób wpro wa dza nia ich w ży cie.
Bie rze w nich udział m.in. wi ce -
mi ni ster śro do wi ska Ber nard
Błasz czyk, bę dą cy współ au to rem
no wej usta wy. EKO-Wia do mo ści
zwró ci ły się do nie go, by wy ja -
śnił, co te zmia ny ozna cza ją dla
każ de go z nas. 
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W dniach 22-23 wrze śnia w Pław nio -
wi cach od bę dzie się III Po wia to wa Kon -
fe ren cja dla bi blio te ka rzy, na uczy cie li
i re gio na li stów pn. „Ślą sko --ka szub skie
kli ma ty re gio nal nej kul tu ry i li te ra tu -
ry“.

W pro gra mie kon fe ren cji za pla no wa no
m.in. wy stą pie nia dr Ewy Kow nac kiej,
człon ka Za rzą du Po wia tu Puc kie go pt.
„Kaszëbë i Kaszëbi – hi sto ria kra iny i jej
miesz kań ców”, prof. zw. dr hab. Jo an ny
Ro stro po wicz „Lu dzie stąd, czy li o tych,
któ rzy two rzy li nasz re gion”, dr Ane ty
Szop ny z Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz -
nej w Puc ku „Re gio na lizm ka szub ski”, dr
hab. Bog da na Ci ma ły, prof. Uni wer sy te tu
Opol skie go pt. „Ge ne za re gio na li zmu ślą -
skie go”, dr hab. Ka ta rzy ny Ta łuć z Uni -
wer sy te tu Ślą skie go: „Ob raz po wstań ślą -

skich w li te ra tu rze pol skiej” czy Ma rii
Pań czyk --Po zdziej, se na tor RP, „Gwa ry
ślą skie i ję zyk ślą ski. Ko dy fi ka cja po Ślą -
sku”.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pią m.in.
Chór Mło dzie żo wy z Gim na zjum nr 1
w Py sko wi cach i Ze spół Mło dzie żo wy
z Gim na zjum w Ru dziń cu.

W trak cie kon fe ren cji do stęp ne bę dą
tak że sto iska wy sta wien ni cze: Sto isko Re -
gio nal ne Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie,
Sto isko Wy daw ni cze Gór no ślą skie go Cen -
trum Kul tu ry i Spo tkań im. Eichen dorf fa
oraz Sto isko Wy daw ni cze Agen cji Re kla -
mo wo – Wy daw ni czej „VEK TRA”.

Szcze gó ło wy pro gram kon fe ren cji znaj -
du je się na stro nie in ter ne to wej: www.sta ro -
stwo.gli wi ce.pl/bi blio te ka. 

(SoG)

Na dwie in te re su ją ce im pre zy za pra sza
we wrze śniu miesz kań ców po wia tu Mu -
zeum w Gli wi cach.

Pierw sza or ga ni zo wa na jest w ra -
mach IX Gli wic kich Dni Dzie dzic twa Kul tu -
ro we go i przy po mni cza sy śre dnio wie cza.
Prze bie gać bę dzie pod ha słem „Ukry te mia -
sto. Śla da mi ar che olo gicz nej prze szło ści Gli -
wic”. Roz pocz nie się 9, a za koń czy 11 wrze -
śnia. W trak cie tych trzech dni mu ze al ni cy
uchy lą za sło nę cza su, by uka zać Gli wi ce ta ki -
mi, ja ki mi by ły przed wie ka mi. Bę dą m.in. ry -
cer skie po tycz ki, sal wa ar ty le ryj ska z bom bar -
dy, prze marsz or sza ku dwo rzan przez mia sto,
po ka zy musz try pa rad nej i bo jo wej, warsz ta ty
tań ca śre dnio wiecz ne go, spe cja ły kuch ni sta -
ro pol skiej i kra my tra dy cyj nych rze mieśl ni -
ków.

Pierw sze go dnia im pre zy, w pią tek 9
wrze śnia o godz. 16.00 otwar ta zo sta nie
w Zam ku Pia stow skim wy sta wa „Ry nek –
cen trum śre dnio wiecz ne go i no wo żyt ne go
mia sta”. Pre zen tu je ona od kry te na gli wic kiej
sta rów ce za byt ki oraz wy ni ki ba dań pro wa -
dzo nych wspól nie m.in. przez ar che olo gów
i hi sto ry ków. So bo ta upły nie pod zna kiem

wiel kie go Jar mar ku Księ cia Sie mo wi ta, któ ry
od bę dzie się na przed po lu Zam ku Pia stow -
skie go. Roz pocz nie się z sa me go ra na prze -
mar szem ksią żę ce go or sza ku dwo rzan i ry ce -
rzy z he rol dem, bęb nia rzem i du dzia rzem do -
oko ła Ryn ku i po trwa do póź ne go wie czo ra,
a atrak cji bę dzie co nie mia ra. Z ko lei w nie -
dzie lę 11 wrze śnia bę dzie moż na przejść trze -
ma ścież ka mi edu ka cyj ny mi, przy go to wa ny -
mi dla uczest ni ków tej hi sto rycz nej wy pra wy
w prze szłość. Szcze gó ły na pla ka tach
i na stro nie in ter ne to wej mu zeum: www.mu -
zeum.gli wi ce.pl. 

Na to miast 23 wrze śnia otwar ta zo sta nie
wy sta wa „Z dzie jów gli wic kie go har cer -
stwa”, przy bli ża ją ca je go bo ga tą hi sto rię po -
czy na jąc od cza sów, gdy na Gór nym Ślą sku
dzia łał Zwią zek Har cer stwa Pol skie go
w Niem czech. In au gu ra cję wy sta wy uświet ni
kon fe ren cja na uko wa w Wil li Ca ro, w któ rej
pre lek cje wy gło si kil ku na stu pre le gen tów z
wie lu ośrod ków na uko wych w Pol sce.
Na wy sta wie przy wo ła na zo sta nie m.in. po -
stać Ta de usza Świe cim skie go, zwią za ne go
z har cer stwem na te re nie Py sko wic. 

(RG)

…a wraz z nim im -
pre zy, to wa rzy szą ce
nam przez ca łe te go -
rocz ne wa ka cje. Bę dzie
ich szko da, ale na po -
cie chę zo sta je na dzie ja,
że i w przy szłym ro ku
nie stra cą cy klicz no ści
i umi lą nam let nie dni
i wie czo ry.

Mo wa o „Le cie z Me -
ta mor fo za mi” i „Pa ła co -
wym Le cie Mu zycz nym” w Pław nio wi cach.
Obie im pre zy od by wa ły się przy wspar ciu
fi nan so wym Po wia tu Gli wic kie go i nie za -
wio dły uczest ni ków. Pierw sza da ła moż li -
wość nie za po mnia nych wę dró wek ro we ro -
wych po naj cie kaw szych miej scach na sze go
po wia tu. Dru ga, jak co ro ku, by ła oka zją
do wy słu cha nia świet nych kon cer tów w naj -
pięk niej szej sa li kon cer to wej – na Dzie dziń -
cu Ma ryj nym w Ze spo le Pa ła co wo-Par ko -
wym w Pław nio wi cach. Or ga ni za to rom,
któ ry mi w pierw szym przy pad ku by ło Sto wa rzy sze -
nie Gli wic kie Me ta mor fo zy, a w dru gim go spo da rze

pław nio wic kie go obiek tu, na le żą się sło wa uzna nia
i po dzię ko wa nia. Do zo ba cze nia za rok! (RG)

16 lip ca na bo isku LKS Sta ni ca od był się II Fe sti wal
Żu ru, czy li II Tur niej o „Zło tą Wa rze chę Żu ro wa ra”.
Licz nie zgro ma dze ni mi ło śni cy tej po tra wy mo gli skosz -
to wać żu ru ży nia te go, ślą skie go i chłop skie go. 

Kon kur so we da -
nie przy go to wa ły
lo kal ne ko ła i sto -
wa rzy sze nia. Wy bo -
ru naj lep sze go żu ru
do ko na ło ju ry
w skła dzie: Ma ria
Owcza rzak --Siej ko
– skarb nik Po wia tu
Gli wic kie go, Do ro -
ta Sta re czek –
z Re stau ra cji MI WA
oraz Kry stian Kieł -
ba sa z Go spo dar -
stwa Agro tu ry stycz -
ne go „Ran czo”. 

I miej sce i Zło tą
Wa rze chę zdo by ło Sto wa rzy sze nie Kul tu ral ne „Lat scha”
z Łą czy (gm. Ru dzi niec), II miej sce i Srebr ną Wa rze chę

uzy ska ło Ko ło Mniej szo ści Nie miec kiej ze Sta ni -
cy, III miej sce i Brą zo wa Wa rze cha przy pa dły Ko łu Go spo -
dyń Wiej skich z Gie rał to wic. Tuż za po dium upla so wa ło się
Ko ło Chło pa ze Sta ni cy. Lau re aci ode bra li tak że gra tu la cje

od wójt gmi ny Pil -
cho wi ce, Jo an ny
Ko ło czek --Wy bie -
rek.

Im pre zie to wa -
rzy szył sze reg in -
nych atrak cji – za -
ba wy i gry dla dzie -
ci oraz lo te ria z na -
gro da mi. Do go dzin
wie czor nych przy -
gry wał ze spół Fakt. 

Fe sti wal zor ga -
ni zo wa ło Sto wa rzy -
sze nie „Sta ni ca
Przy ja zne So łec -
two”. Im pre za by ła

do fi nan so wa na ze środ ków Po wia tu Gli wic kie go.
(SoG)

Wy stę py mu zycz ne, róż ne go ro -
dza ju po ka zy, gry i kon kur sy – tak
ba wio no się na Pik ni ku Ro dzin nym
zor ga ni zo wa nym w Nie bo ro wi cach. 

Ce lem pik ni ku by ło pro mo wa nie
wspól nej za ba wy bez al ko ho lu. Pod -
czas im pre zy roz strzy gnię ty zo stał
kon kurs Drink 0%. W ry wa li za cji
o ty tuł naj lep sze go drin ka bez al ko ho -
lo we go wzię ło udział 8 na po jów.
Zwy cięz cą zo stał drink przy rzą dzo ny
przez Krys tiama Dud ka. Po nad to
przy go to wa no sze reg za baw i gier dla
dzie ci, tj. dmu cha na zjeż dżal nia, tram -
po li na, ma lo wa nie twa rzy, zdję cia
z mi siem czy kon kurs pla stycz -
ny. I choć po go da nie do pi sa ła, od by -
ła się szta fe ta ro dzin na, a tak że po kaz
mło dzie żo wych dru żyn stra żac kich
OSP z Żer ni cy i OSP z Wil czy.
Uczest ni ków im pre zy, wśród któ rych
by ła m.in. wi ce mi ni ster edu ka cji Kry -
sty na Szu mi las i wójt gmi ny Pil cho -

wi ce Jo an na Ko ło czek --Wy bie rek,
ba wi li ze spół Fe raj na, Ja ni na Li be ra
oraz ze spół A -Due. 

Im pre za by ła ob ję ta pa tro na tem:
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go
Mał go rza ty Handz lik, eu ro de pu to -
wa ne go Bog da na Mar cin kie wi cza,
po sła na Sej mu RP Ja na Kaź mier -
cza ka, prze wod ni czą ce go Klu bu Par -
la men tar ne go PO To ma sza Tom czy -
kie wi cza, sta ro sty gli wic kie go Mi -
cha ła Nie szpor ka, wi ce sta ro sty Wal -
de ma ra Do mb ka, Jo an ny Ko ło czek -
Wy bie rek – wój ta gmi ny Pil cho wi ce. 

Pik nik zor ga ni zo wa ła Gmin na Ko -
mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al -
ko ho lo wych w Pil cho wi cach,
a współ or ga ni za to ra mi by li: Gmin na
Bi blio te ka Pu blicz na w Pil cho wi cach,
soł tys i Ra da So łec ka wsi Nie bo ro wi -
ce oraz Ko ło Go spo dyń Wiej skich
w Żer ni cy.

(SoG)

☺☺ 11 wrze śnia o godz. 15.00
na Zam ku w Chu do wie od -

bę dzie się im pre za po świę co na
świę te mu na po jo wi Ma jów i Az te -
ków – Hi sto ria cze ko la dy i Ta -
jem ni cza wy spa III. W pro gra mie
m.in. de gu sta cja sło dy czy, fon tan -
ny cze ko la do we, kon kur sy dla
dzie ci. Do dat ko wo pod czas im pre -
zy od bę dzie się gra te re no wa 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 dla dru żyn
wy ło nio nych z pu blicz no ści. 

☺☺ 18 wrze śnia o godz. 15.00
na Zam ku w Chu do wie

roz pocz nie się im pre za pt. Hi sto -
ria wi na – przy po mnie nie hi sto -

rii wi na – jed ne go z naj słyn niej -
szych na po jów. Opo wie ści o ga -
tun kach win. De gu sta cja i sprze -
daż win z róż nych kra jów. 

☺☺ 24 wrze śnia od bę dą się ob -
rzę dy pa trio tycz no -ko ściel -

ne w le sie Hu ber tus (Dą brów ka,
gm. Wie lo wieś).

☺☺ 24 wrze śnia na sce nie Ki -
na Sce ny Kul tu ra w Knu ro -

wie o godz. 17.00 wy stą pi Ka ba -
ret Pod Wy rwi gro szem. Bi le ty
w ce nie 40 zło tych moż na na być
w ka sie ki na co dzien nie od 15.00
do 20.00

☺☺ 25 wrze śnia na Zam ku
w Chu do wie od bę dzie się

Kar to fla da i Win ne tou – fe sti -

wal ziem nia ka. Hi sto ria spro wa -
dze nia ziem nia ka z Ame ry ki. Wy -
stę py In dian – mu zy ka i ta niec.
Za ba wy i kon kur sy dla pu blicz no -
ści. Po czą tek o godz. 15.00.

☺☺ 25 wrze śnia w Ha li Spor -
to wej MO SiR w Knu ro -

wie – Szczy gło wi cach roz pocz -
ną się XIX Bieg Ulicz ny
oraz XVI Mi strzo stwa Pol-
ski Gór ni ków. Start o godz.
12.00. Szcze gó ły i re gu la min:
www.akbk nu row.boo.pl. 

☺☺ 1 paź dzier ni ka na Zam ku
w Tosz ku od bę dzie

się VII Octo ber fest. Szczegóły:
www.za mek.to szek.pl.

(Opr. SoG)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIAŚlą sko -ka szub skie kli ma ty

Ro dzin nie w Nie bo ro wi cach

Wśród ry ce rzy i har ce rzy

Naj lep szy żur w po wie cie

Tak pre zen to wa ły żur go spo dy nie z Gie rał to wic.

Fo
 to

: S
o n

ia
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u z
ik

Wraz z Me ta mor fo za mi i Klu bem Ko lar skim PTTK im. płk
Wł. Hu zy prze wę dro wa li śmy po wiat na ro we rach.

Dzien nik Za -
chod ni nie
bez ko ze ry
na zwał pław -
nio wic ki
Dzie dzi niec
Ma ryj ny naj -
pięk niej szą
sa lą kon cer -
to wą w po -
wie cie. 
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Mi ja la to…
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� Do Wil czy przy by li licz ni go ście, w tym m.in. par la men -
ta rzy ści Ma ria Pań czyk --Po ździej, An drzej Ga ła żew ski, Jan
Kaź mier czak i Alek san der Chło pek, a tak że se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej Kry sty na Szu mi las. 

� Miesz kań cy po wia tu ra do śnie
dzię ko wa li za te go rocz ne żni wa,
a po wia to wy ko ro wód do żyn ko wy był
w tym wy bit nie barw ny…

� …a go ści by ło w tym ro ku na po wia -
to wym świe cie plo nów wy jąt ko wo du żo. 

� …nie za bra kło w nim tak że naj -
młod szych, a nie któ rzy z nich oka za li
się praw dzi wy mi mi ło śni ka mi mo to ry -
za cji. 

� Mo gli śmy po dzi wiać 13
do żyn ko wych ko ron. Wszyst -
kie zo sta ły po świę co ne przez
ar cy bi sku pa Da mia na Zi mo -
nia, me tro po li tę Ar chi die ce zji
Ka to wic kiej, któ ry w ko ście le
pw. św. Mi ko ła ja w Wil czy od -
pra wił mszę do żyn ko wą. 

� Pod czas do ży nek przy -
zna no na gro dy za naj lep sze
scen ki ro dza jo we i naj pięk -
niej przy stro jo ne most ki.
Na zdję ciu zdo byw cy pierw -
sze go miej sca, miesz kań cy
Wil czy, któ rzy w ko ro wo dzie
przed sta wi li scen kę ze św.
Izy do rem w ro li głów nej.

� Do żyn ki za koń czył efek tow ny po kaz la se rów. 

�Uczest ni ków im pre zy do póź ne go
wie czo ra ba wi ła Ka ba re to wa Gru pa
Bie siad na.

Prze łom sierp nia i wrze -
śnia to tra dy cyj ny czas
do ży nek – ra do sne go
świę to wa nia i dzię ko wa -
nia za plo ny. Rol ni cy, 
ich ro dzi ny, dział kow cy
i wszy scy, któ rym bli skie
są spra wy wsi, jak co ro -
ku cie szą się z te go,
czym ob da rzy ła nas zie -
mia. Do żyn ki od by ły się
już, bądź bę dą nie ba wem
nie mal we wszyst kich na -
szych gmi nach i wie lu so -
łec twach.  Natomiast
XII Do żyn ki Po wia tu 
Gli wic kie go i Gminy
Pilchowice ob cho dzo ne
w tym ro ku by ły wspól nie
w Wil czy. Obok fo to gra -
ficz ny za pis tej naj waż -
niej szej rol ni czej uro czy -
sto ści w po wie cie. 

Plon nie sie my, plon…

Opr.: SoG, RG. Zdję cia: So nia Gu zik, An drzej Kna pik, Woj ciech Ba ran 

� Na sce nie
wy stą pił m.in.
ze spół folk lo ry -
stycz ny „Wra -
zi dlo ki” z Knu -
ro wa.

� Sta ro sta mi te go rocz nych do ży nek by li Te re -
sa Bar wiak z Żer ni cy oraz Ste fan Bon dza z Wil -
czy, któ rzy…

� …ob da ro wa li wło da rzy miast i gmin
wcho dzą cych w skład po wia tu gli wic kie go
boch na mi chle ba, upie czo ne go z te go rocz nych
plo nów, bę dą cy mi sym bo lem uda nych zbio rów.
Ode brał go tak że sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek (pierw szy z le wej), obie cu jąc dzie lić
chleb rów no po mię dzy wszyst kich miesz kań -
ców po wia tu. 

� Przy go to wa no tak że atrak cje do dat ko we, m.in.
eks po zy cje rol ni cze, sto iska ga stro no micz ne i wy -
sta wę drob ne go in wen ta rza. Moż na by ło też skosz -
to wać ko ło cza ślą skie go, któ rym (na zdję ciu) czę -
stu je przy sto isku Po wia tu Gli wic kie go do żyn ko -
wych go ści pra cow ni ca sta ro stwa Katarzyna
Gałkowska.
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W ostat nim cza sie uka za ła się
ko lej na, po świę co na hi sto rii re gio -
nu, pu bli ka cja Do mu Współ pra cy
Pol sko --Nie miec kiej. Wy daw nic two
„Gór ny Śląsk. 20 hi sto rii z XX wie -
ku” to dość ob szer na (200 stron)
i bo ga to ilu stro wa na książ ka pió ra
gli wi czan Da wi da Smo lo rza i Mar -
ci na Kor dec kie go. 

Jak już su ge ru je sam ty tuł, au to rzy
przed sta wia ją w niej 20 hi sto rii, czy
też wy da rzeń, któ re w XX ro ze gra ły
się na Gór nym Ślą sku. Trzon pu bli ka -
cji sta no wią za po mnia ne lub rzad ko
przy wo ły wa ne wąt ki z prze szło ści re -
gio nu – ta kie jak np. alianc kie bom bar -
do wa nia oko lic Kę dzie rzy na i Zdzie -
szo wic w 1944 r., po wo jen ny pol sko-
cze cho sło wac ki kon flikt gra nicz ny,
któ re go przed mio tem by ły czę ści po -
wia tów ra ci bor skie go i głub czyc kie go,
hi tle row skie pro wo ka cje gra nicz ne czy
też hi sto rycz ne tło bu do wy sta rej au to -
stra dy i uru cho mie nia w la tach 30. su -
per-szyb kie go po cią gu „Flie gen der
Schle sier” (La ta ją cy Ślą zak). 

Obok roz dzia łów do ty czą cych kon -
kret nych wy da rzeń au to rzy przed sta wia -
ją rów nież te ma ty bar dziej ogól ne, choć
tak że sto sun ko wo rzad ko po ru sza ne,
na przy kład lo sy gór no ślą skich Mo ra -
wian ży ją cych od wie ków na po łu dnio -

wych ru bie żach re gio nu, sy tu ację ję zy -
ko wą na Gór nym Ślą sku, lo sy ślą skich
„hu sy tów” i Po la ków na Za ol ziu, a tak -
że wy jąt ko wą hi sto rię pod gli wic kie go
Schönwal du, zna ne go dziś ja ko Boj ków.
Z te ma tów po wo jen nych au to rzy opi su -
ją mię dzy in ny mi na stro je pa nu ją ce
wśród Gór no ślą za ków w pierw szych,
nie sta bil nych po wo jen nych dzie się cio le -
ciach, osob ny roz dział po świę ca jąc dra -

ma to wi, ja kim z punk tu wi dze nia re gio -
nu był wy jazd se tek ty się cy je go miesz -
kań ców do Za chod nich Nie miec i NRD. 

Pu bli ka cja do ty czą ca XX-wiecz -
nych dzie jów Gór ne go Ślą ska nie by ła -
by jed nak peł na bez pre zen ta cji fak tów
ogól nie zna nych. Stąd w wy daw nic twie
zna la zły się rów nież wy da rze nia sze rzej
opra co wa ne, ta kie jak po wsta nia ślą skie
i ple bi scyt, krwa we ra dziec kie „wy -
zwo le nie” w 1945 r. oraz opis wy da rzeń
grud nia 1981 na Gór nym Ślą sku. 

Jak za zna cza ją au to rzy, wy daw nic -
two to mia ło być swe go ro dza ju uho -
no ro wa niem miesz kań ców re gio nu,
któ rych oso bi ste – nie rzad ko dra ma -
tycz nie – lo sy splo tły się z opi sy wa -
ny mi w pu bli ka cji wy da rze nia mi hi -
sto rycz ny mi. Dla te go też ich wy po -
wie dzi sta no wią in te gral ną część każ -
de go z roz dzia łów. W ten spo sób
za każ dą z opi sy wa nych hi sto rii sto ją
kon kret ni lu dzie i ich lo sy. 

Wąt ki zwią za ne z po wia tem gli wic -
kim po ja wia ją się w kil ku roz dzia łach.
Dość sze ro ko opi sa no np. prze pro wa -
dzo ną w po ło wie lat 30. tak że w ów -
cze snym po wie cie gli wic kim ak cję
zmia ny pol sko brz mią cych nazw miej -
sco wych. Po nad to lu dzi i miej sca Zie -
mi Gli wic kiej zna leźć moż na za rów no
w czę ści po świę co nej po wsta niom ślą -

skim i ple bi scy to wi, jak i w roz dzia le
mó wią cym o bu do wie w la tach 30.
pierw szej w re gio nie au to stra dy.

Wy daw nic two jest do na by cia
w gli wic kim i opol skim biu rze Do mu
Współ pra cy Pol sko-Nie miec kiej.

(DS, MFR)
Reprodukcje zdjęć pochodzą 
z omawianej książki.

– Jest Pan współ au to rem fil mu
o py sko wic kiej dia spo rze ży dow -
skiej pt. „Kre dens po szedł ja ko
pierw szy”, któ ry zdo był pierw szą
na gro dę w ogól no kra jo wym kon -
kur sie or ga ni zo wa nym przez Mu -
zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich. Skąd
u mło de go czło wie ka ta kie za in te re -
so wa nia?

– Je stem na uczy cie lem hi sto rii
i miesz kań cem Py sko wic. W Szko le
Pod sta wo wej nr 6
w Py sko wi cach
pro wa dzę kół ko
hi sto rycz no-re gio -
nal ne, dla te go
prze szłość re gio -
nu, w któ rym ży -
ję, fa scy nu je mnie
od daw na. Jeż -
dżąc ro we rem czy
spa ce ru jąc po mo -
im mie ście od na -
la złem wie le śla -
dów po spo łecz -
no ści ży dow skiej,
któ ra od wie ków
za  miesz  k i  wa  ł a
P y  s k o  w i  c e .
Od za wsze in try -
go wał mnie py -
sko wic ki kir kut. Za czą łem od wie dzać
to miej sce ra zem z mo imi ucznia mi.
Cmen tarz ży dow ski był jed nak bar dzo
za nie dba ny, za śmie co ny i za chwasz -
czo ny. Po sta no wi li śmy oczy ścić to
miej sce, przy wró cić mu na leż ny wy -
gląd. I nie mia ło tu zna cze nia, że jest to
aku rat kir kut; czy li ży dow ska ne kro po -
lia, każ de mu in ne mu miej scu spo czyn -
ku też przy wró ci li by śmy god ność! Ra -
zem z Grze go rzem Ka miń skim, hi sto -
ry kiem z Tosz ka oraz szkol ną mło dzie -
żą wy sprzą ta li śmy cmen tarz. To sta ło
się za czyn kiem do ba da nia lo sów py -
sko wic kich Ży dów. 

– I za ra zem in spi ra cją do udzia -
łu w kon kur sie…

– Tak. Dzię ki po śred nic twu Wła dy -
sła wa Ma co wi cza, rów nież hi sto ry ka,
po zna łem Ma rię En gel mann z Py sko -
wic, któ ra nie gdyś miesz ka ła w do mu
gra ni czą cym z kir ku tem i ży dow skim
do mem przed po grze bo wym. Do sko -
na le pa mię ta ła ostat nich py sko wic kich
Ży dów, mia ła na ten te mat du żą wie -
dzę i opo wie dzia ła nam o tym

przed ka me rą. Ra zem z ko le gą z ITV
Gli wi ce, An drze jem Waw rzycz kiem
oraz dwój ką uczniów z kla sy VI b
Szko ły Pod sta wo wej nr 6 w Py sko wi -
cach – We ro ni ką Ho im i Kac prem
Jen dry cą – na krę ci li śmy wspo mnie nia
pa ni Ma rii. I tak po wstał film, któ ry
wy grał w ogól no pol skim kon kur sie. 

– I to pew nie sta ło się bodź cem
do dal szych ba dań do ty czą cych py -
sko wic kich wy znaw ców ju da izmu. 

– We wspo mnia nym fil mie po ja wi -
ło się na zwi sko Kar li ner. Ta ro dzi na
wraz z in ny mi py sko wic ki mi Ży da mi
zna la zła się, obok bli sko ty sią ca in -
nych Izra eli tów, na stat ku „Sa int Lo -
uis”, któ ry w ma ju 1939 ro ku wy pły -
nął z Ham bur ga na Ku bę, gdzie go
jed nak nie wpusz czo no. Okręt błą kał
się po mo rzach i oce anach, pró bu jąc
gdzie kol wiek za cu mo wać. Bez sku -
tecz nie. Po wró cił do Eu ro py, a ogrom -
na rze sza je go pa sa że rów sta ła się ofia -
ra mi Ho lo cau stu… Jed nak Her bert
i Wal ter Kar li ne ro wie, bra cia po cho -
dzą cy wła śnie z Py sko wic, prze ży li
okres II woj ny świa to wej, prze cho -
dząc nie sa mo wi te przy go dy, a po woj -
nie wy je cha li do Ame ry ki. Jest du ża
szan sa, że wciąż ży ją. Jesz cze pa rę lat
te mu ak tyw nie udzie la li się bo wiem
na por ta lach i fo rach po świę co nych
tra ge dii stat ku „Sa int Lo uis”. Dzie li li
się też swo imi wspo mnie nia mi z okre -
su dzie ciń stwa – wśród ich re la cji
znaj du ją się in for ma cje o Ży dach
z Py sko wic z okre su mię dzy wo jen ne -

go, a tak że opis No cy Krysz ta ło wej
i ob cho dów ży dow skich świąt.

– Ilu Ży dów miesz ka ło w Py sko -
wi cach?

– W okre sie mię dzy wo jen nym
ok. 20 ro dzin, czy li ok. 100 Ży dów, tak
by naj mniej sza cu je Her bert Kar li ner.
Z ży dow skiej spo łecz no ści Py sko wic
wy wo dzi się wie lu wy bit nych lu dzi.
Nad Dra mą miesz kał m.in. Sa lo mon
Co urant, dzia dek świę tej Edy ty Ste in,

któ ry był kup cem, wy ra biał my dła
i świe ce. Prze pro wa dził się póź niej
do Lu bliń ca. Py sko wic kim ra bi nem
był Abra ham Le wy sohn, zna ny nie -
miec ki he bra ista, po zo sta wił po so bie
kil ka set ka zań. W Py sko wi cach miesz -
ka ła rów nież Ro za lia Perl, mat ka Fran -
za Wa xman na, lau re ata dwóch Osca -
rów za mu zy kę fil mo wą m.in. do ob ra -
zu „Bul war za cho dzą ce go słoń ca”. Py -
sko wic kie ko rze nie miał rów nież Ju -
liusz Stern, cho rzow ski ku piec, je den
z pio nie rów han dlu w tym mie ście,
wte dy na zy wa nym Kró lew ską Hu tą.
Ży dem z Py sko wic był tak że zna ny
nie miec ki ak tor Al fred Bal thoff, któ ry
za grał w kil ku dzie się ciu fil mach m.in.
w pierw szym nie miec kim fil mie, któ ry
zdo był uzna nie w oczach mię dzy na ro -
do wej opi nii pu blicz nej po II woj nie
świa to wej „Mał żeń stwo w cie niu”. Te -
le fo nu ją do mnie lu dzie – po tom ko wie
py sko wic kich Ży dów – któ rzy chcą
na wią zać kon takt, opo wie dzieć o lo -
sach swo ich przod ków. To nie zwy kle
cie ka we, to ele ment na szej hi sto rii. 

– Czy li za czę ło się od chę ci ra to -
wa nia kir ku tu, a skoń czy ło na pa sjo -
nu ją cych usta le niach i od kry ciach. 

– Wra ca jąc do py sko wic kie go kir -
ku tu, to jest to je den z naj le piej za cho -
wa nych ży dow skich cmen ta rzy
na Ślą sku! Pięk ne na grob ki – ma ce wy,
urze ka ją sym bo la mi i po etyc ką he bra -
isty ką. Mo im ma rze niem jest, aby
ochro nić obiekt od dal sze go znisz cze -
nia. War to by ło by go ogro dzić, za bez -
pie czyć, po sta wić przy nim ta bli cę in -
for ma cyj ną. Tak, aby ta ne kro po lia sta -
ła się god nym miej scem pa mię ci i cie -
ka wym za byt kiem. Roz ma wia ła 

MAG DA LE NA FI SZER-RĘ BISZ

Gór no ślą skie lo sy 
Gli wic kiej Zie mi

Uciecz ka lud no ści cy wil nej przed fron tem, sty czeń 1945.

Bu do wa ślu zy Neu dorf (No wa Wieś) na Ka na le Gli wic kim (oba zdję cia po cho -
dzą z oma wia nej książ ki). 

Sklep ro dzi ny Kar li ne rów w Py sko wi cach – la ta 30. XX wie ku.

Ży ją we wspo mnie niach 
Roz mo wa z BŁA ŻE JEM KUP SKIM, na uczy cie lem hi sto rii i dzien ni ka rzem, któ ry 
oca lił pa mięć o Ży dach z Py sko wic

Bła żej Kup ski (na zdję ciu z przo du) wraz z Grze go rzem Ka miń skim oraz ucznia mi, któ rzy po rząd -
ko wa li cmen tarz ży dow ski w Py sko wi cach.
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Ro dzi ny za stęp cze to ro dzi ny de -
cy du ją ce się za opie ko wać i wy cho -
wy wać dziec ko, któ re go nie są bio lo -
gicz ny mi ro dzi ca mi. Mo gą to być
mał żon ko wie lub oso ba nie po zo sta -
ją ca w związ ku mał żeń skim. Ro dzi -
ce za stęp czy mo gą być bez dziet ni lub
mieć wła sne dzie ci, być spo krew nie -
ni z przyj mo wa nym do do mu dziec -
kiem al bo dla nie go ob cy. Kosz ty
utrzy ma nia wy cho wan ka są w ro -
dzi nie za stęp czej czę ścio wo re kom -
pen so wa ne ze świad czeń po mo cy.
Wy so kość otrzy my wa nej kwo ty za -
le ży m.in. od wie ku i sta nu zdro wia
dziec ka. 

Dzie ci tra fia ją ce do ro dzin za stęp -
czych rzad ko są sie ro ta mi, naj czę ściej
po cho dzą z ro dzin nie wy dol nych opie -
kuń czo i wy cho waw czo a tak że z ro -
dzin, któ re ma ją pro ble my zdro wot ne
unie moż li wia ją ce za opie ko wa nie się

po tom stwem. Umiesz cze nie dziec ka
w ro dzi nie za stęp czej jest rów no -
znacz ne z ogra ni cze niem wła dzy ro -
dzi ciel skiej. Jed nak ro dzi ce ma ją pra -
wo do utrzy my wa nia kon tak tu ze swo -
imi dzieć mi (o ile sąd nie za de cy du je
ina czej). 

O usta no wie niu ro dzi ny za stęp czej
dla dziec ka de cy du je każ do ra zo wo sąd
ro dzin ny, w opar ciu o opi nię ku ra to ra,
pra cow ni ków PCPR i miej sco we go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej. Utwo -
rze nie ro dzi ny za stęp czej (w prze ci -
wień stwie do ad op cji ina czej zwa nej
przy spo so bie niem) nie po wo du je po -
wsta nia wię zi ro dzin no -praw nej po -

mię dzy opie ku na mi a dziec kiem.
Dziec ko przy ję te do ro dzi ny za stęp -
czej nie sta je się dziec kiem tej ro dzi ny,
nie po wsta ją też obo wiąz ki i upraw -
nie nia ali men ta cyj ne czy do ty czą ce
dzie dzi cze nia (ani opie ku nów wo bec
dziec ka ani dziec ka wo bec opie ku -
nów). Sy tu acja praw na dziec ka nie
ule ga zmia nie, a ro dzi na za stęp cza nie
przej mu je peł ni wła dzy ro dzi ciel skiej
nad dziec kiem. By wa ją jed nak sy tu -
acje, że sąd ro dzin ny po dej mu je de cy -

zje o po zba wie niu wła dzy ro dzi ciel -
skiej, co skut ku je umoż li wie niem
zgło sze nia ta kie go dziec ka z ure gu lo -
wa ną sy tu acją praw ną do ad op cji.

For mal nie peł nie nie funk cji ro dzi ny
za stęp czej usta je z dniem uzy ska nia
przez dziec ko peł no let no ści – chy ba,
że wcze śniej po wró ci do ro dzi ny bio -
lo gicz nej lub zo sta nie umiesz czo ne
w ro dzi nie ad op cyj nej. W rze czy wi -
sto ści wie le ro dzin za stęp czych na wią -
zu je z dziec kiem trwa łe wię zi emo cjo -
nal ne i wspie ra je tak że w do ro słym
ży ciu. Po ukoń cze niu 18 ro ku ży cia
(lub po ukoń cze niu na uki) PCPR
przy udzia le osób, któ re peł ni ły funk -

cję ro dzi ny za stęp czej prze pro wa dza
usa mo dziel nie nie dziec ka.

Ro dzi ny za -
stęp cze mo gą
peł nić swo ją
funk cję ja ko ro -
dzi na za wo do wa
po speł nie niu
okre ślo nych wa -
run ków. Mo że to
być wte dy ro dzi -
na: 
� wie lo dziet na 
–przy go to wa na
do ob ję cia opie ką
i wy cho wa niem
od troj ga do sze -
ścior ga dzie ci
� spe cja li stycz na
– przy go to wa na
do wy cho wa nia
dzie ci nie peł no -
spraw nych lub
n ie  do  s to  so  wa  -
nych spo łecz nie
� peł nią ca funk -
cję po go to wia ro dzin ne go – przy go to -
wa na do ob ję cia opie ką dzie ci wy ma -
ga ją cych na tych mia sto we go umiesz -
cze nia po za wła sną ro dzi ną. W po go -
to wiu ro dzin nym dzie ci prze by wa ją
nie dłu żej niż rok, do cza su unor mo -
wa nia ich sy tu acji ży cio wej i praw nej.

Ro dzi ny za wo do we otrzy mu ją wy -
na gro dze nie w opar ciu o umo wę zle -
ce nie za war tą ze sta ro stą. 

Spe cy ficz ną for mą pie czy za stęp -
czej są rów nież ro dzin ne do my dziec -
ka. Są to pla ców ki ro dzin ne funk cjo -
nu ją ce po dob nie jak ro dzi ny wie lo -
dziet ne. Pro wa dzo ne są zwy kle przez
mał żeń stwa od po wied nio przy go to wa -
ne do peł nie nia tej funk cji. Kie ro wa ne
są do nich dzie ci w róż nym wie ku,
zwłasz cza licz ne ro dzeń stwa, dzie ci
star sze, dla któ rych trud no jest zna leźć
ro dzi nę ad op cyj ną lub za stęp czą.

Ak tu al nie w Po wie cie Gli wic kim
funk cjo nu ją 124 ro dzi ny za stęp cze
oraz je den Ro dzin ny Dom Dziec ka.
Wszyst kie ma ją moż li wość sko rzy sta -
nia z po rad nic twa oraz wspar cia spe -
cja li stycz ne go w PCPR w Gli wi cach.
Udzie la ją go za rów no pra cow ni cy so -
cjal ni, jak i psy cho lo dzy i praw nik.
Do dat ko wo PCPR po zy sku je środ ki fi -
nan so we na róż ne go ro dza ju pro gra -
my, dzię ki któ rym ro dzi ce za stęp czy
ma ją moż li wość pod no sze nia swo ich
kom pe ten cji ro dzi ciel skich oraz uzy -
sku ją wie dzę o spe cy fi ce wy cho wy wa -
nia dzie ci od rzu co nych, wy ma ga ją -
cych in dy wi du al ne go po dej ścia.

W ubie głym ro ku ro dzi ny za stęp -
cze oraz pro wa dzą cy ro dzin ny dom

dziec ka uczest ni czy li w szko le niach
w ra mach Pro gra mu pt. „Mą dre ro dzi -
ciel stwo za stęp cze – szczę śli we dzie -
ci!”, któ ry był współ fi nan so wa ny ze
środ ków Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej.

W tym ro ku Po wiat Gli wic ki przy -
stą pił do kon kur su dla po wia tów
ziem skich wo je wódz twa ślą skie go
pod na zwą „Wzmoc nie nie roz wo ju
lo kal nych sys te mów pro fi lak ty ki
i roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho -

lo wych oraz prze ciw dzia ła nia prze -
mo cy w ro dzi nie”. W ra mach kon -
kur su Po wiat Gli wic ki otrzy ma do fi -
nan so wa nie do Pro gra mu wspar cia
dla osób spra wu ją cych ro dzin ne for -
my opie ki za stęp czej pt. „Prze ła mu -
jąc sła bo ści!”, któ re go ce lem jest roz -
wój wie dzy i umie jęt no ści prak tycz -
nych przez ro dzi ny za stęp cze, po -

przez wspar cie spe cja li stycz ne i in -
for ma cyj ne do ty czą ce spra wo wa nia
opie ki nad dzieć mi, któ re do świad -
czy ły prze mo cy w ro dzi nie bio lo -
gicz nej. Ma on na ce lu rów nież
zmniej sze nie trau my dzie ci prze by -
wa ją cych w ro dzi nach za stęp czych,
po cho dzą cych z ro dzin dys funk cyj -
nych, wo bec któ rych sto so wa no róż -
ne go ro dza ju for my prze mo cy. Za ję -
cia w ra mach te go pro jek tu roz po czy -
na ją się we wrze śniu. 

Za chę ca my ro dzi ny za stęp cze z Po -
wia tu Gli wic kie go do wzię cia udzia łu
w ww. pro gra mie. 

OL GA BO CIAŃ SKA, 
star szy spe cja li sta pra cy 

so cjal nej -ko or dy na tor
BAR BA RA TER LEC KA-KU BI CIUS, 

dy rek tor PCPR w Gli wi cach 

Ro dzi ce za stęp czy po trzeb ni od za raz!
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach za chę ca do przyj mo wa -
nia do swo ich ro dzin dzie ci po zba wio nych opie ki swo ich ro dzi ców. – Choć
w po wie cie gli wic kim dzia ła już spo ro ro dzin za stęp czych, to wciąż za ma ło
w sto sun ku do po trzeb – mó wi Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi cius, dy rek tor Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach (PCPR). – Wciąż zbyt wie -
le dzie ci wy ma ga za pew nie nia opie ki po za wła sną ro dzi ną, stąd co raz więk -
sza po trze ba two rze nia ro dzin za stęp czych. Bra ku je nam ta kich ro dzin. Szu -
ka my chęt nych, by pod ję li się tej ro li.
Po ni żej za miesz cza my tekst po świę co ny ro dzi ciel stwu za stęp cze mu, przed -
sta wia ją cy ten pro blem z punk tu wi dze nia PCPR. (red)

Bę dą ko rzyst niej sze dla ro dzin re gu la cje praw ne 
W chwi li obec nej za sa dy funk cjo no wa nia ro dzin za stęp czych pre cy zu je Usta -
wa o po mo cy spo łecz nej z dnia 12 mar ca 2004 r. (tekst jed no li ty Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz do dat ko wo pla ców ki ro dzin ne
okre śla Roz po rzą dze nie Mi ni stra Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 19 paź dzier ni -
ka 2007 r. w spra wie pla có wek opie kuń czo -wy cho waw czych. Ten stan praw -
ny ro dzin za stęp czych i ro dzin nych do mów dziec ka ule gnie zmia nie
z dniem 01.01.2012 r. z uwa gi na wej ście w ży cie no wej Usta wy z dnia 9
czerw ca 2011 r. o wspie ra niu ro dzi ny i sys te mie pie czy za stęp czej. Pod sta -
wo wym ce lem tej usta wy jest utwo rze nie sys te mu opie ki oraz po mo cy ro dzi -
nie znaj du ją cej się w trud nej sy tu acji, któ ra z róż nych przy czyn nie wy ko nu -
je funk cji ro dzi ciel skich w na le ży ty spo sób. Sys tem ten bę dzie wy ma gał ści -
słej współ pra cy wszyst kich osób, in sty tu cji i or ga ni za cji pra cu ją cych z dzieć -
mi i ro dzi ca mi na te re nie gmin i po wia tu. Prze pi sy wpro wa dza ją m.in. sze -
reg no wych in sty tu cji wspar cia ro dzi ny dzia ła ją cych w gmi nach: asy stent ro -
dzi ny, ro dzi na wspie ra ją ca, ze spół in ter dy scy pli nar ny oraz w po wia tach: or -
ga ni za tor i ko or dy na tor pie czy za stęp czej oraz ro dzi na po mo co wa.

Na wrze śnio wej se sji w ub. ro ku naj lep si ro dzi ce za stęp czy z na sze go te re nu otrzy ma li li sty gra tu la -
cyj ne od Ra dy i Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Od le wej We ro ni ka i Adam Wa lu so wie z Knu ro wa
oraz Ma ria i Grze gorz  Pie trow scy z Pa nió wek od bie ra ją je z rąk Ewy Jur czy gi, ów cze snej wi ce prze -
wod ni czą cej Ra dy Po wia tu oraz sta ro sty Mi cha ła Nie szpor ka.

Mał go rza ta i Piotr Mag dzia ko wie, któ rzy pro wa dzą ro dzi nę za stęp czą w Sie ro -
tach, prze ka zu ją dzie ciom swo ją wiel ką ży cio wą ra dość. 
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Dla za in te re so wa nych
Je śli chcesz zo stać ro dzi ną za stęp czą i za opie ko wać się dziec kiem po trze bu -
ją cym Two je go wspar cia, za pra sza my do Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re go 17, bu dy nek Sta ro stwa Po wia to -
we go). 
Pra cow ni cy Cen trum od wie dzą Cię, po roz ma wia ją z do mow ni ka mi, zbio rą
in for ma cje na te mat moż li wo ści przy ję cia dziec ka do Two jej ro dzi ny.
Je śli zde cy du jesz się zo stać ro dzi ną za stęp czą, skie ru je my Cię na szkol nie dla
kan dy da tów na ro dzi nę za stęp czą sfi nan so wa ne przez Po wiat Gli wic ki. 
Po za kwa li fi ko wa niu Cię na ro dzi ca za stęp cze go, skon tak tu je my Cię z dziec -
kiem, dla któ re go mógł byś zo stać ro dzi ną za stęp czą. Wspól nie po dej mie my
de cy zję, czy bę dziesz dla te go dziec ka naj lep szą ro dzi ną za stęp czą. Otrzy -
masz rów nież po moc pie nięż ną na czę ścio we po kry cie kosz tów utrzy ma nia
dziec ka.
Gdy dziec ko bę dzie już w Two jej ro dzi nie, nie zo sta niesz sam – na sze Cen -
trum na dal bę dzie z To bą współ pra co wać i słu żyć po mo cą.

Ponadto 32 dzieci z Powiatu Gliwickiego przebywa 
w 23 rodzinach zastepczych na terenie innych powiatów.
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24 wrze śnia w go dzi nach od 9.00
do 17.00 war to od wie -
dzić XVI Kier masz Żyw no ści Eko -
lo gicz nej i Tra dy cyj nej „Na tu ra,
zdro wie, kul tu ra”. Im pre za or ga ni -
zo wa na jest w Gli wi cach w ha li
Ośrod ka Spor tu Po li tech ni ki Ślą -
skiej przy ul. Ka szub skiej 28.

Ideą kier ma szu jest na wią za nie
bez po śred nich po wią zań mię dzy rol -
ni ka mi a kon su men ta mi oraz zwięk -
sze nie świa do mo ści kon su men tów
na te mat róż nych spo so bów pro duk cji
żyw no ści. Pod czas im pre zy swo je
pro duk ty (m.in.: na biał – mle ko, ma -
sło, śmie ta nę, ja ja, wy ro by wę dli niar -
skie, pro duk ty zbo żo we w tym: chleb,
mą ki, ka sze, a tak że wa rzy wa, owo ce,
prze two ry, mio dy i so ki) bę dą sprze -
da wać rol ni cy eko lo gicz ni po cho dzą -
cy głów nie z wo je wództw ślą skie go,
opol skie go, ma ło pol skie go i pod kar -
pac kie go. W ofer cie znaj dą się tak że

ko sme ty ki pro du ko wa ne z na tu ral -
nych skład ni ków, lo kal ne rę ko dzie ło
oraz owo ce ru na le śne go. 

Rów no le gle z kier ma szem trwać
bę dą bez płat ne warsz ta ty te ma tycz ne
do ty czą ce wpły wu pro duk cji żyw no -
ści na zdro wie czło wie ka i stan śro do -
wi ska na tu ral ne go, warsz ta ty pla stycz -
ne z prze sła niem eko lo gicz nym – dla
dzie ci i mło dzie ży, a tak że po ka zy fil -
mów o te ma ty ce zwią za nej z pro duk -
cją żyw no ści. 

Wstęp na wszyst kie im pre zy jest
bez płat ny. Kier masz jest do fi nan so wa -
ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach pro jek tu „Prze ciw ko gło do wi
bądź my kon se kwent ni” oraz pro jek tu
BE RAS Im ple men ta tion. 

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą
ob ję li mar sza łek wo je wódz twa Adam
Ma tu sie wicz oraz sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek.

(SoG)

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go: Rol nic two in dy wi du al ne, z cze go
nie wszy scy zda ją so bie spra wę, na -
le ży do naj bar dziej nie bez piecz nych
dzia łów go spo dar ki na ro do wej.
Z cze go to wy ni ka?

Kry sty na Krę giel: Pra ca w rol nic -
twie cha rak te ry zu je się od mien ną spe -
cy fi ką niż pra ca w in nych ga łę ziach
go spo dar ki. Spe cy fi ka ta po le ga na se -
zo no wym na si le niu prac oraz ich du -
żym zróż ni co wa niu. W cią gu dnia rol -
nik wy ko nu je wie le róż no rod nych
czyn no ści: dba o zwie rzę ta, pro wa dzi
pra ce zwią za ne z upra wą i ochro ną ro -
ślin, ob słu gu je ma szy ny i urzą dze nia,
wy ko nu je pra ce re mon to wo -bu dow la -
ne. Pra cu jąc na wie lu sta no wi skach
na ra żo ny jest na licz ne za gro że nia,
któ re mo gą spo wo do wać wy pa dek jak
rów nież sty ka się z nie po żą da ny mi
czyn ni ka mi, ta ki mi jak ha łas, za py le -
nie czy wi bra cje. Wszyst ko to spra wia,
że mi mo znacz ne go spad ku licz by wy -
pad ków oraz za cho ro wal no ści na cho -
ro by za wo do we, rol nic two wciąż jest
jed nym z naj bar dziej nie bez piecz nych
dzia łów go spo dar ki.

WPG: KRUS po dej mu je wie le
dzia łań, by zwięk szyć bez pie czeń -
stwo pra cy na ro li.

KK: Pro wa dzi my sze reg dzia łań
pre wen cyj nych. Ich cha rak ter jest bar -
dzo róż no rod ny. Po pierw sze są to do -
bro wol ne szko le nia rol ni ków z za kre -
su za gro żeń zdro wia i ży cia przy pra -
cy, kła dą ce na cisk na zna jo mość za sad
bez piecz nej pra cy. Pro wa dzo ne są one
rów nież dla dzie ci w wiej skich szko -
łach pod sta wo wych oraz dla uczniów
śred nich szkół rol ni czych. Po dru gie
za bie ga my o to, by sprzęt i pre pa ra ty,
któ ry mi po słu gu ją się rol ni cy, by ły jak
naj bar dziej bez piecz ne dla ich zdro wia
i ży cia. W tym ce lu po pu la ry zu je my
wśród rol ni ków bez piecz ne ma szy ny,
środ ki pro duk cji oraz środ ki ochro ny
pra cy, m.in. po przez przy zna wa nie
wy róż nień tar go wych. Naj bez piecz -
niej szym wy ro bom pre zes na szej ka sy
na da je „Znak bez pie czeń stwa KRUS”.
Po trze cie pro wa dzi my dzia łal ność
na rzecz za po bie ga nia wy pad kom
przy pra cy w ro dzin nych go spo dar -

stwach rol nych, po le ga ją cą na ba da niu
przy czyn i oko licz no ści wy pad ków
przy pra cy i cho rób za wo do wych.
Wnio ski z tych ba dań są wy ko rzy sty -
wa ne do pla no wa nych dzia łań pre -
wen cyj nych, m.in. wspo mnia nych już
szko leń, ale też kon kur sów z za kre su
rol ni cze go BHP, ar ty ku łów pra so -
wych, ma te ria łów pre wen cyj nych, se -
mi na riów itp. Du żą wa gę przy kła da my
tak że do po pu la ry za cji ra tow nic twa
przed me dycz ne go oraz re ha bi li ta cji
lecz ni czej rol ni ków i ich ro dzin.

WPG: Gli wic ka Pla ców ka Te re -
no wa KRUS zna na jest z licz nych
dzia łań pre wen cyj nych.

KK: Po za wy mie nio ny mi wy żej
dzia ła nia mi, któ re do ty czą ca łe go
KRUS-u, pro wa dzi my rów nież wła -
sne przed się wzię cia pre wen cyj ne.
Wszyst kie z nich re ali zu je my we
współ pra cy z Po wia tem Gli wic kim
oraz sze re giem in sty tu cji i or ga ni za cji
zwią za nych z rol nic twem na na szym
te re nie. Są to m.in. kon kur sy. Je den
z nich prze zna czo ny jest dla gim na -
zja li stów z te re nu po wia tu i no si na -
zwę „Pa mię taj pra cuj bez piecz nie”.
Od by wa się co ro ku już od 7 lat. W la -
tach 2006-2010 pod czas do ży nek po -
wia to wych i wo je wódz kich od by ły się
kon kur sy pn. „Bez piecz na pra ca
w go spo dar stwie rol nym”. Od 2009 r.
or ga ni zu je my kon kurs „Bez piecz na
pra ca w go spo dar stwie rol nym i wy -
ko rzy sta nie do ta cji Unii Eu ro pej -
skiej”, w któ rym głów ną na gro dą jest

wy jazd do Bruk se li. Te ma ty kę pre -
wen cyj ną po pu la ry zu je my tak że pod -
czas kon kur sów „Soł tys – do rad cą
rol ni ków” i „Soł tys Ro ku”. 

WPG: Współ pra cu je cie tak że
z Ochotniczymi Strażami Pożar-
nymi.

KK: OSP czę sto jest naj bli żej miej -
sca, gdzie do cho dzi do wy pad ków
z udzia łem rol ni ków, a stra ża cy mo gą
im szyb ko i sku tecz nie po móc. Dla te -
go wspo ma ga my ich wy po sa że nie,
m.in. przez za kup ze sta wów ra tow nic -
twa przed me dycz ne go. Prze ka za li śmy
je już jed nost kom OSP w Wie low si,
Pław nio wi cach, Chu do wie, Wil czy,
Gie rał to wi cach i Tosz ku, a pla nu je my
wspo mo że nie w ten spo sób rów nież
in nych miej sco wo ści. W tych wszyst -
kich dzia ła niach przy świe ca nam
myśl, aby jak naj sku tecz niej za po bie -
gać wy pad kom i cho ro bom za wo do -
wym w rol nic twie.

WPG: A gdy jed nak do nich do -
cho dzi?

KK: KRUS wspo ma ga wów czas
rol ni ków i ich ro dzi ny sze re giem
świad czeń. Mo gą oni tak że pod re pe ro -
wać swe zdro wie w Cen trach Re ha bi -
li ta cji Rol ni ków, któ re są w Iwo ni czu
Zdro ju, Ho ryn cu Zdro ju, Szklar skiej
Po rę bie, Je dl cu, Ko ło brze gu, Te re si nie
oraz Świ no uj ściu. Le cze nie i po byt
w nich są cał ko wi cie bez płat ne. Rocz -
nie z ta kiej re ha bi li ta cji ko rzy sta
w kra ju po nad 14 tys. rol ni ków.
Roz ma wia ła: RO MA NA GOZ DEK 

WY GRAJ Z NA MI
Obok za miesz cza my dwa py ta nia, do ty czą ce pre wen cji
w KRUS. 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 26
wrze śnia. 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. „Znak bez pie czeń stwa KRUS” nada wa ny jest przez:
a. pre ze sa KRUS
b. Pań stwo wą In spek cję Pra cy
c. mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi.

2. Kon kurs „Pa mię taj pra cuj bez piecz nie” prze zna czo -
ny jest dla: 
a. rol ni ków z te re nu po wia tu gli wic kie go
b. gim na zja li stów z te re nu po wia tu gli wic kie go
c. rol ni ków z te re nu Pol ski.

Nasz po przed ni
kon kurs wy grał
Ra fał Me lich
z Ru dziń ca.
Na zdję ciu w to -
wa rzy stwie ta ty
Zyg fry da od bie ra
na gro dę od Kry -
sty ny Krę giel, kie -
row ni ka Pla ców ki
Te re no wej KRUS
w Gli wi cach.Fo
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Sma ko wi ty kier masz

Żyw ność eko lo gicz na jest nie tyl ko zdro wa, ale i bar dzo ape tycz na. 
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W ostat nim cza sie dwa go spo dar -
stwa z te re nu na sze go po wia tu
otrzy ma ły zna czą ce wy róż nie nia.

Jed nym z nich jest go spo dar stwo
Ja nu sza Mu chy z Sie rot, któ re za ję ło
pierw sze miej sce w re gio nal nej edy cji
kon kur su na „Naj lep sze go spo dar stwo
eko lo gicz ne” w ka te go rii „eko lo gicz -
ne go spo dar stwo to wa ro we”. Kon kurs
or ga ni zo wa ny jest przez Mi ni ster stwo
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. Ko mi sja
kon kur so wa w swo jej oce nie zwra ca ła
uwa gę m.in. na sze ro kość asor ty men tu
pro duk tów wy twa rza nych w go spo -
dar stwie, wiel kość pro duk cji sprze da -
wa nej na mia rę go spo dar stwa, wiel -
kość osią ga nych plo nów czy ak tyw -
ność rol ni ka w wy ko rzy sty wa niu
wspar cia fi nan so we go z fun du szy UE.

Go spo dar stwo pa na Ja nu sza li -
czy 2,4 ha. Obec nie upra wia się tam
w tu ne lach m.in. ba kła ża ny, pa pry kę,
ka la fio ry, ka pu stę pe kiń ską, a w grun -
cie dy nię, fa so lę szpa ra go wą, cu ki nię
i mar chew. 

Dru gim wy róż nio nym go spo dar -
stwem jest go spo dar stwo agro tu ry -
stycz ne „Ran cho Ro meo” Bo gu mi ły
i Prze my sła wa Bi go sów z Boj szo -
wa. Za ję ło ono trze cie miej sce
w kon kur sie na Naj lep sze Go spo dar -
stwo Agro tu ry stycz ne, or ga ni zo wa -
nym przez Ślą ski Ośro dek Do radz -
twa Rol ni cze go oraz Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Ślą skie go.
Przy oce nia niu go spo darstw bra no
pod uwa gę m.in. es te ty kę oto cze nia,
bez pie czeń stwo i kom fort wy po -
czyn ku, hi gie nę ży wie nia. Zwra ca no
tak że uwa gę na es te ty kę po koi go -
ścin nych oraz miej sca na sport i re -
kre ację. 

Go spo dar stwo pań stwa Bi go sów
li czy ok. 2,5 ha. Ofe ru je wy po czy nek
w do brze wy po sa żo nych po ko jach, są
tu też miej sca na roz bi cie na mio tu
oraz na im pre zy in te gra cyj ne, moż na
wy po ży czyć ro we ry oraz ka ja ki czy
po jeź dzić na ko niach. 

(SoG)

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

Po pierw sze – za po bie gać
Roz mo wa z KRY STY NĄ KRĘ GIEL, kie row ni kiem Pla ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi cach

W Sierotach i Bojszowie

Nagrodzone najlepsze
gospodarstwa
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Roz po czę ły się przy go to wa nia
do te go rocz nej, czwar tej już ak cji
Szla chet na Pacz ka w Knu ro wie.
Pro wa dzą ce ją Sto wa rzy sze nie
Czte ry Po ry Ro ku re ali zu je tak że
in ny cie ka wy pro jekt, ma ją cy na ce -
lu po pu la ry za cję idei wo lon ta ria tu.

Jak in for mu je Ane ta No wak, li der -
ka Re jo nu Knu rów ak cji Szla chet na
Pacz ka i pre zes Sto wa rzy sze nia Czte -
ry Po ry Ro ku, po szu ki wa ne są oso by,
któ re chcą włą czyć się w cha ry ta tyw -
ne przed się wzię cie, słu żą ce wspar ciu
po trze bu ją cych ro dzin przed Bo żym
Na ro dze niem. Wo lon ta riu szom w ich
pra cy po mo gą li de rzy Ze spo łów i li -
der ka Re jo nu Knu rów we współ pra cy
ze Sto wa rzy sze niem WIO SNA z Kra -
ko wa (au to rem ogól no pol skiej ak cji
trwa ją cej już od 11 lat) oraz Sto wa rzy -
sze niem Czte ry Po ry Ro ku i lo kal ny -
mi part ne ra mi. 

Obec nie trwa pierw sza część ak cji
– two rze nie Re jo nu Knu rów – któ ra
po trwa do koń ca wrze śnia. Wo lon ta -
riu sze mo gą w tym cza sie zgła szać się
w je den z wy bra nych spo so bów:
za po mo cą e -ma ila wy sła ne go na ad -
res Re jo nu Knu rów in fo@szla chet na -
pacz kak nu row.pl; te le fo nu do Sto wa -
rzy sze nia Czte ry Po ry Ro ku
pod nr 0 721 684 439 lub też do star -
cza jąc for mu larz zgło sze nio wy
do biu ra Sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry

Ro ku al bo wy sy ła jąc for mu larz zgło -
sze nio wy po przez stro nę: www.wo -
lon ta riusz pacz ki.pl. Wszyst kich, któ -
rzy się zgło szą, or ga ni za to rzy za pro -
szą na kul mi na cję re kru ta cji wo lon ta -
riu szy, któ ra od bę dzie się 30 wrze śnia.
Wów czas każ da z osób bę dzie mia ła
moż li wość po zna nia ak cji „od kuch -
ni” oraz zde cy do wa nia się na pod ję cie
pro po no wa ne go wy zwa nia. Ci zde cy -
do wa ni otrzy ma ją za pro sze nie
na szko le nie dla wo lon ta riu szy, prze -
wi dzia ne w pierw szej po ło wie paź -
dzier ni ka. 

Pra ca wo lon ta riu sza Szla chet nej
Pacz ki po le ga na od wie dze niu ro dzin
ży ją cych w ubó stwie i zdia gno zo wa -
niu ich po trzeb oraz za miesz cze niu
tych da nych w in ter ne to wej, ano ni mo -
wej ba zie. Dzię ki te mu dar czyń ca bę -
dzie mógł zro bić pacz kę prze zna czo ną
dla wy bra nej ro dzi ny, któ ra za spo koi
jej kon kret ne po trze by. 

Ak cja w Knu ro wie or ga ni zo wa na
jest od 2008 r. Naj pierw 15 wo lon ta -
riu szy do tar ło z po mo cą do 26 ro dzin,
póź niej by ło 65 wo lon ta riu szy i 100
ro dzin ob da ro wa nych, a w mi nio nej
edy cji Szla chet nej Pacz ki by ło 45 wo -
lon ta riu szy, któ rzy zor ga ni zo wa li po -
moc 50 ro dzi nom po trze bu ją cym
z Knu ro wa. Szcze gó ły na stro nie
www.szla chet na pacz kak nu row.pl. 

Sto wa rzy sze nie Czte ry Po ry Ro ku
re ali zu je rów nież za da nie pu blicz ne pn.
„Po ma gaj tak, jak KNUR-owski Wo -
lon ta riusz”. Je go ce lem jest zwięk sze -
nie świa do mo ści miesz kań ców Knu ro -
wa i oko licz nych gmin na te mat dzia -
łal no ści or ga ni za cji po za rzą do wych
i wo lon ta ria tu. Or ga ni za to rzy prze pro -
wa dza ją kam pa nię spo łecz ną pro mu ją -
cą ideę wo lon ta ria tu, szcze gól nie kła -
dąc na cisk na wo lon ta riat knu row ski.
Po ka zu ją kon kret ne oso by, któ re bez in -
te re sow nie dzia ła ją na rzecz in nych.
W trak cie re ali za cji za da nia po wsta nie
tak że bez płat na i elek tro nicz na pu bli -

ka cja pt. „Wo lon ta riusz w knu row skiej
spo łecz no ści lo kal nej”, dzię ki któ rej
za in te re so wa ni bę dą mo gli do wie dzieć
się, co to jest wo lon ta riat, kim jest wo -
lon ta riusz i po znać 150 naj bar dziej ak -
tyw nych osób z lo kal nych or ga ni za cji
po za rzą do wych. Na pod su mo wa nie za -
da nia zor ga ni zo wa ny zo sta nie Dzień
Wo lon ta riu sza w Knu ro wie, któ ry od -
bę dzie się 5 grud nia br.

„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go” spra wu ją pa tro nat me dial ny
nad ty mi dwo ma przed się wzię cia mi.

(SoG, RG)

Na te re nie Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo -
row skiej w czerw cu i lip cu re ali zo -
wa ne by ły za ję cia w ra mach pro jek -
tu „Bli żej Sie bie – Ar ty stycz ne Spo -
tka nia In te gra cyj ne”. 

W pro jek cie uczest ni czy ło 30
osób: 7 nie peł no spraw nych ko biet, 11
nie peł no spraw nych męż czyzn, 7 peł -
no spraw nych ko biet i 5 peł no spraw -
nych męż czyzn. Są to miesz kań cy
DPS-ów „Za me czek”, „Osto ja” w So -
śni co wi cach oraz gmi ny Pil cho wi ce
i So śni co wi ce. 

– Głów nym ce lem pro jek tu by ły
in te gra cja i ak ty wi za cja miesz kań ców
DPS-ów. Zo stał on osią gnię ty – mó wi
Ewa Za mo ra, dy rek tor „Za mecz ku”.
–Uczest ni cy pro jek tu bra li udział
w warsz ta tach ar ty stycz nych, ku li nar -
nych i psy cho lo gicz nych. Ini cja tor ką
pro jek tu by ła Gra ży na Szczu dło-Nie -
szwic. 

17 lip ca w „Za mecz ku” od był się
Fe sty n In te gra cyj ny, pod czas któ re -
go uczest ni cy pro jek tu za pre zen to -
wa li zdo by te umie jęt no ści. W im pre -
zie wzię li udział miesz kań cy Kuź ni
Nie bo row skiej, So śni co wic i oko -
licz nych miej sco wo ści, a tak że ro -
dzi ny i przy ja cie le miesz kań ców
DPS-ów. 

Pro jekt „Bli żej Sie bie – Ar ty stycz -
ne Spo tka nia In te gra cyj ne” fi nan so wa -
ny był ze środ ków unij nych w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. Re ali zo wa li go Han na i Se -
ba stian Pusz cze wi czo wie z cho rzow -
skie go sto wa rzy sze nia Ślą ska Pra cow -
nia Psy cho edu ka cji i Te ra pii „Per spek -
ty wy”. (SoG)

W Szpi ta lu w Knu ro wie każ da
cię żar na, któ ra wy ra zi ta kie ży cze -
nie, a nie zo sta ną u niej stwier dzo ne
prze ciw wska za nia me dycz ne, mo że
ro dzić bez bó lu. Szpi tal wzbo ga cił
się tak że ostat nio o no wy sprzęt me -
dycz ny słu żą cy do le cze nia ko biet. 

W Szpi ta lu w Knu ro wie jed nym
z prio ry te tów za wsze by ła opie ka
nad cię żar ną ko bie tą. W tym ce lu do po -
sa żo no od dział po łoż ni czo -gi ne ko lo -
gicz ny, nie tyl ko w no wo cze sne USG
do ba dań pre na tal nych, ale rów nież
w spe cja li stycz ną apa ra tu rę umoż li wia -
ją cą wy ko ny wa nie za bie gów we wnę -
trzu ja my ma ci cy. Od nie daw na z po wo -
dze niem re ali zu je się tu tak że pro gram
cał ko wi cie bez bo le snych po ro dów. 

W tym ce lu le ka rze ane ste zjo lo dzy
do sko na li li swe umie jęt no ści w Szpi ta -
lu św. Zo fii w War sza wie, uwa ża nym
za jed ną z czo ło wych pla có wek w za -
kre sie gi ne ko lo gii i po łoż nic twa
w Pol sce. Dzię ki tym umie jęt no ściom
oraz współ pra cy z po łoż ną, jak i le ka -
rzem gi ne ko lo giem po ro dy mo gą prze -
bie gać w kom for to wych wa run kach.
Jest to bez piecz ne za rów no dla ko bie ty
ro dzą cej, jak i jej przy szłe go dziec ka.
Po szcze gó ły od sy ła my do sierp nio we -
go nu me ru ga ze ty „Twój Szpi tal” oraz
na stro nę www.szpi talk nu row.pl. 

Od 1 sierp nia prak tycz nie każ da
pa cjent ka Szpi ta la w Knu ro wie mo że
mieć wy ko na ne na ży cze nie znie czu -
le nie ze wną trzo po no we do po ro du, je -
śli nie ma ku te mu prze ciw wska zań
me dycz nych. Bar dzo istot ne jest rów -
nież to, że znie czu le nia te są wy ko ny -
wa ne przez le ka rzy ane ste zjo lo gów
zu peł nie za dar mo. Pra cow ni cy szpi ta -
la za pra sza ją przy szłe ma my do od -
wie dze nia Od dzia łu Po łoż ni czo-Gi ne -
ko lo gicz ne go i szko ły ro dze nia,
w któ rej za ję cia są pro wa dzo ne przez
wy so ko wy kwa li fi ko wa ny per so nel. 

Na to miast no wo za ku pio ny sprzęt
to pom pa ssą co -płu czą ca HA MOU
EN DO MAT z mo du łem SCB wraz
z osprzę tem. Zo stał on za ku pio ny
na Od dział Po łoż ni czo-Gi ne ko lo gicz -
ny, bę dzie słu żył do le cze nia pa cjen tek
przyj mo wa nych w ra mach kon trak tu
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia.
Urzą dze nie wy ko rzy sty wa ne jest w gi -
ne ko lo gii pod czas wy ko ny wa nia za -
bie gów hi ste ro sko po wych. Hi ste ro -
sko pia sta je się obec nie co raz bar dziej
po wszech ną me to dą w dia gno sty ce
i te ra pii wie lu scho rzeń gi ne ko lo gicz -
nych, oce nia nych wcze śniej „na śle -
po” bądź przy uży ciu mniej do kład -
nych tech nik. 

Jak in for mu ją le ka rze, hi ste ro skop
umoż li wia bez po śred nią wi zu ali za cję
ja my ma ci cy, po zwa la na po bra nie ce -
lo wa nych wy cin ków, bez piecz ne usu -
nię cie po li pów en do me trial nych, mię -
śnia ków pod ślu zów ko wych, prze gród,
zro stów oraz wy ko na nia abla cji en do -
me trium. Naj waż niej szy mi wska za -
nia mi do za bie gu hi ste ro sko pii są:
krwa wie nie z ma ci cy o nie usta lo nej
etio lo gii, nie pra wi dło wy ob raz so no -
gra ficz ny ja my ma ci cy (po dej rze nie

po li pa, roz ro stu, mię śnia ków pod ślu -
zów ko wych), oce na en do me trium
po wcze śniej szym le cze niu, kon tro la
droż no ści ujść ja jo wo dów, usu wa nie
ciał ob cych (IUD), elek tro re sek cja en -
do me trium, po li pów, mię śnia ków, nie -
płod ność, po dej rze nie wad wro dzo -
nych po chwy i ma ci cy. Za prze ciw -
wska za nia do wy ko na nia te go za bie gu
uwa ża się: sta ny za pal ne na rzą dów
płcio wych, cią żę, ra ka en do me trium,
ob fi te krwa wie nia z ma ci cy.

Hi ste ro sko pia za bie go wa jest efek -
tyw ną i bez piecz ną me to dą w le cze niu
ła god nych zmian we wnątrz ja my ma -
ci cy np. usu wa nie prze gro dy ma ci cy
i nie pra wi dło wych krwa wień okre su
me no pau zal ne go. Me to da ta wy róż nia
się wy so ką efek tyw no ścią te ra peu -
tycz ną, moż li wo ścią szyb kie go po -
wro tu pa cjent ki do nor mal nej ak tyw -
no ści po za bie gu oraz znacz nym skró -
ce niem cza su ho spi ta li za cji.

Koszt za ku pu sprzę tu wy -
niósł 33 124,58 zł i zo stał do fi nan so -
wa ny z fun du szu pre wen cyj ne go Po -
wszech ne go Za kła du Ubez pie czeń
na Ży cie Spół ka Ak cyj na.

(RG)

Wo lon ta riu sze na me dal

Wy pró bo wa ni or ga ni za to rzy Szla chet nej Pacz ki w Knu ro wie – w środ ku Ane -
ta No wak.
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W Szpi ta lu w Knu ro wie

Po ro dy bez bó lu i no wy sprzęt

No wy sprzęt pre zen tu je lek. med. Woj ciech Sło niec, spe cja li sta II stop nia z za -
kre su po łoż nic twa i gi ne ko lo gii.

Fo
 to

: A
R

C

In te gra cyj nie w „Za mecz ku”
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Pod czas fe sty nu w Kuź ni Nie bo row skiej.



Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
w Knu ro wie roz pocz nie w paź dzier -
ni ku pią ty rok swej dzia łal no ści.

– Aż trud no uwie rzyć, że mi nę ło
już ty le cza su od uro czy stej in au gu ra -
cji na sze go pierw sze go ro ku aka de -
mic kie go – wspo mi na Ewa Jur czy ga,
głów na or ga ni za tor ka i sze fo wa knu -
row skie go UTW.

UTW w Knu ro wie jest pierw szą te -
go ty pu pla ców -
ką na te re nie po -
wia tu gli wic kie -
go. Dzia ła w ra -
mach To wa rzy -
stwa Mi ło śni -
ków Knu ro wa,
co by ło du żym
u ł a  t w i e  n i e m
w mo men cie je -
go po wo ły wa -
nia. Ce lem
u t w o  r z e  n i a
UTW by ło
umoż  l i  w ie  n i e
m i e s z  k a ń  c o m
Knu ro wa i oko -
lic sze ro kie go do stę pu do zdo by czy
na uki, tech ni ki, kul tu ry i sztu ki, a tak -
że pro pa go wa nie ak tyw nych form
spę dza nia cza su wol ne go oraz zdro -
we go try bu ży cia.

Uni wer sy tet re ali zu je swo je ce le po -
przez pro wa dze nie dzia łal no ści edu ka -
cyj no -szko le nio wej, or ga ni za cję wy -
kła dów i warsz ta tów, or ga ni za cję wy -
cie czek kra jo znaw czych, pro wa dze nie
wo lon ta ria tu, or ga ni za cję spo tkań in te -
gra cyj nych oraz im prez kul tu ral nych. 

UTW w Knu ro wie sku pia ok. 250
słu cha czy. Swo je za in te re so wa nia
i umie jęt no ści mo gą oni roz wi jać
w na stę pu ją cych kie run kach i dzie dzi -
nach: in for ma ty ka, pla sty ka, j. an giel -
ski, j. nie miec ki, te atr i film, hi sto ria,
ta niec, pły wa nie, tu ry sty ka, gim na sty -
ka ko rek cyj na, wo lon ta riat (współ pra -
ca z PCK, MOPS, szpi ta lem), za ję cia
kul tu ral no -oświa to we, warsz ta ty psy -

cho lo gicz no-te ra peu tycz ne, szko ła
babć.

UTW współ pra cu je z uczel nia mi
wyż szy mi, któ rych pra cow ni cy pro -
wa dzą wy kła dy dla słu cha czy. Pa tro -
nat nad dzia łal no ścią UTW w Knu ro -
wie ob jął rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie -
go. Wy kła dy pro wa dzą m. in. pra cow -
ni cy na uko wi Uni wer sy te tu Ślą skie go,
Po li tech ni ki Ślą skiej, Ślą skie go Uni -

wer sy te tu Me dycz ne go i Uni wer sy te -
tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach.

Więk szość za jęć pro wa dzo na jest
spo łecz nie przez li de rów po szcze gól nych
ze spo łów. Są wśród nich na uczy cie le, dy -
rek to rzy szkół, le ka rze, pra cow ni cy do -
zo ru ko pal ni, któ rych po świę ce nie i za pał
na każ dym kro ku pod kre śla Ewa Jur czy -
ga. – Li de rzy po szcze gól nych grup są
wspa nia ły mi ludź mi, każ dy z nich two -
rzy etos swo je go za wo du i czer pie sa tys -
fak cję ze swo jej dzia łal no ści.

Słu cha cza mi są nie tyl ko eme ry ci,
ale tak że oso by ak tyw ne za wo do wo,
nie ma rów nież ogra ni czeń wie ko -
wych. – Drzwi na sze go Uni wer sy te tu
są otwar te dla wszyst kich. Od ubie głe -
go ro ku aka de mic kie go pro po nu je my
otwar tą for mu łę wy kła dów, tzn. mo gą
w nich uczest ni czyć rów nież oso by
nie bę dą ce słu cha cza mi UTW –
dodaje Ewa Jurczyga. (RG)
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Mi nio ny rok szkol ny z wie lo ma
suk ce sa mi za koń czy li ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 4 w Py sko -
wi cach.

Ucznio wie Ja kub Niem czy now -
ski, Ma te usz Paz dej i Pa tryk Że -
brow ski otrzy ma li ty tu ły fi na li -
stów VII Ogól no pol skie go Kon kur su
Po lo ni stycz ne go „Z po praw ną pol sz -
czy zną na co dzień”, a Na ta lia Ró -
żań ska i Zu zan na Sob czuk ty tu ły fi -
na li stów III Ogól no pol skie go Kon -
kur su Po lo ni stycz ne -
go „Z or to gra fią
na co dzień”. Or ga ni -
za to rem obu kon kur -
sów jest Cen trum
Edu ka cji Hu ma ni -
stycz nej „Lo gos”. Fi -
na ło wa piąt ka pod -
czas uro czy ste go
pod su mo wa nia kon -
kur sów w Pa ła cu Sta -
szi ca – sie dzi bie Pol -
skiej Aka de mii Na uk
w War sza wie ode bra -

ła na gro dy i dy plo my, a ich szko ła
otrzy ma ła wy róż nie nie za dba łość
o po praw ną pol sz czy znę. Na to miast
in na uczen ni ca tej szko ły, Aga ta Byt -
nar za ję ła I miej sce w Ogól no pol skiej
Sty pen dia dzie Pla stycz nej, co za pew -
ni ło jej zdo by cie 2-mie sięcz ne go sty -
pen dium na uko we go. Aga ta uzyska ła
tak że V miej sce w Ogól no pol skim
Kon kur sie Przed mio to wym „Ma ły
Eu ro pej czyk”. 

(AS)

Lin den 
w So śni co wi cach

Gim na zjum im. Unii Eu ro pej -
skiej w So śni co wi cach by ło or ga ni -
za to rem Mię dzy na ro do we go Obo zu
Mło dzie żo we go.

Obóz od był się pod czas te go -
rocz nych wa ka cji. Je go uczest ni -
ka mi by ła mło dzież z part ner skie -
go dla So śni co wic mia sta Lin den
w Niem czech oraz ucznio wie
miej sco we go gim na zjum. Pro -
gram po by tu nie miec kich go ści
był bar dzo bo ga ty. Uczest ni cy
obo zu zwie dzi li m.in. ko pal nię
so li w Wie licz ce, Kra ków, oglą -
da li Gli wi ce no cą ze słyn ną ra dio -
sta cją, wzię li udział w spar ta kia -
dzie spor to wej, do sko na le ba wi li
się na wie czo rze ilu zji pod czas
spo tka nia z ma gi kiem oraz śpie -
wa li ka ra oke.

Obóz zo stał w ca ło ści sfi nan so wa -
ny przez Urząd Mia sta w So śni co wi -
cach.

(SoG)

Ze spół Mu zy ki Daw nej „Ti bia rum
Scho la res” z Cen trum Kul tu ry „Za -
mek w Tosz ku” re pre zen to wał na sze
wo je wódz two na VI Go rzow skich
Spo tka niach z Mu zy ką Daw ną. 

Im pre za ma cha rak ter ogól no pol ski,
a w tym ro ku uczest ni czy ło w niej po -
nad 100 wy ko naw ców – ze spo ły wo -
kal no -in stru men tal ne, in stru men tal ne
oraz chó ry z Gdań ska, Byd gosz czy,
Miel ca, Sta ra cho wic, Do bro szyc, Cie -
cha no wa, Bia łe go sto ku, Ka li sza, Choj -
no wa, Lu bli na i Go rzo wa Wiel ko pol -
skie go. 

„Ti bia rum Scho la res” w skła dzie:
Mar ta Schnu ra, Mał go rza ta Sko ru -
pa, Pau li na Schnu ra, Ka ta rzy na Przy by ła oraz Aga ta
Ste fa no wicz wziął udział w warsz ta tach – dziew czę ta
pod okiem wy bit nych mu zy ków szli fo wa ły swo je umie jęt -
no ści. Wa ka cyj ne za ję cia z mło dzie żą pro wa dzi li m.in. wy -
kła dow cy z Uni wer sy te tu Mu zycz ne go im F. Cho pi na
w War sza wie, Aka de mii Te atral nej Bia łym sto ku, Aka de mii
Mu zycz nej w Ło dzi oraz do sko na li znaw cy mu zy ki daw nej.

Oprócz po zna wa nia taj ni ków gry na fle tach po dłuż nych
i śpie wu re ne san so we go mło de ar tyst ki kon cer to wa ły w ko -
ście le pw. Nie po ka la ne go Po czę cia, a tak że wzię ły udział
w kon cer cie ga lo wym wszyst kich ze spo łów w go rzow skiej
ka te drze. Licz nie przy by ła na nie go wi dow nia, któ ra grom -
ki mi bra wa mi okla ski wa ła wy ko naw ców.

(IE-M)

Dokończenie ze str. 1
W ZS im. I. J. Pa de rew skie go

w Knu ro wie w bu dyn ku I LO (miesz -
czą cym się przy ul. 1 Ma ja 21) prze -
pro wa dzo ny zo stał re mont ka pi tal ny
pra cow ni che micz nej wraz z wy mia ną
ume blo wa nia i wy po sa że nia. W trak cie
jest tak że bu do wa ha li spor to wej, któ -
ra pod czas wa ka cji zo sta ła przy kry ta
da chem oraz wy ko na ne zo sta ły przy łą -
cza me diów wy pro wa dzo ne z bu dyn ku
głów ne go szko ły. Z ko lei w na le żą cym
do te go Ze spo łu Szkół Tech ni kum nr 1
(przy ul. Szpi tal nej 25) wy ko na no re -
mon ty ko ry ta rzy i ho li pierw sze go pię -
tra oraz ma lo wa nie bi blio te ki szkol nej.

W „Pa de rew skim” od 1 wrze śnia
ru szy ły no we kie run ki edu ka cyj ne.
W I LO są to: kla sa dwu ję zycz na z wy -

kła do wym ję zy kiem pol skim i ję zy -
kiem an giel skim oraz kla sa ar ty stycz -
na, w ra mach któ rej pro wa dzo na bę -

dzie edu ka cja w za kre sie wie dzy
o mu zy ce i warsz ta ty pla stycz ne. Zaś
w Tech ni kum nr 1 ucznio wie bę dą
kształ cić się m.in. w za wo dzie tech nik

spe dy tor oraz tech nik ob słu gi tu ry -
stycz nej.

Tak że w po zo sta łych po wia to wych
pla ców kach in ten syw nie pra co wa no
pod czas wa ka cji. W ZSS w Knu ro wie
wy ko na no re mon ty ko ry ta rzy i ho li,
wy ma lo wa no i od no wio no kla sy. Pra ce
mo der ni za cyj ne pro wa dzo ne są rów -
nież w Ze spo le Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie i obej mu ją re mont
ka pi tal ny ła zie nek uczniow skich.
Z ko lei w ZS im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach re mon to wa na jest sa la
gim na stycz na (dach oraz wy mia na
pod ło gi). Na to miast w py sko wic kim
Ze spo le Szkół Spe cjal nych nie ba wem
roz pocz nie się bu do wa bo iska wie lo -
funk cyj ne go. W związ ku z tą in we sty -
cją 29 lip ca pod pi sa no umo wę na wy -
ko na nie ro bót bu dow la nych w za da niu

„Mo der ni za cja bo iska szkol ne go
przy Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach”. Wy ko naw cą ro bót wy ło -
nio nym w prze tar gu nie ogra ni czo nym
jest ka to wic ka fir ma IN TER HALL sp.
z o.o. spe cja li zu ją ca się w bu do wie
obiek tów spor to wych. War tość umo wy
brut to wy no si 596 230 zł. W ra mach
tej in we sty cji na te re nie Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach przy uli cy
Po nia tow skie go 2 po wsta ną: bo isko
wie lo funk cyj ne o na wierzch ni po li ure -
ta no wej (40x20 m), bież nia dłu go -
ści 60 m o na wierzch ni po li ure ta no wej
z ze skocz nią do sko ku w dal i trój sko -
ku oraz sta no wi ska do rzu tu ku lą. Wy -
bu do wa ne obiek ty bę dą rów nież
oświe tlo ne i ogro dzo ne, a pro wa dzą ce
do nich chod ni ki zo sta ną wy bru ko wa -
ne. (SoG, RG)

Uni wer sy tec ki
no wy rok

Mło dzież z Tech ni kum nr 1 w Knu ro wie na ko ry ta rzu, któ ry zo stał wy re mon to -
wa ny pod czas wa ka cji. 

Fo
 to
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C

Już w szkol nych ław kach

Suk ces za suk ce sem

Fi na ło wa piąt ka z py sko wic kiej „czwór ki” przed Pa ła -
cem Sta szi ca w War sza wie.
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Ti bia rum Scho la res w Go rzo wie

Dziew czę ta pod czas ga lo we go kon cer tu w go rzow skiej ka te drze.

Fo
 to
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Knu row skie mu UTW wciąż przy by wa słu cha czy. Na zdję -
ciu Ewa Jur czy ga wrę cza in dek sy pod czas in au gu ra cji ro -
ku aka de mic kie go 2010/2011. 
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Na ła mach WPG kil ka krot nie pi sa li śmy już
o – współ fi nan so wa nych ze środ ków unij nych
– pro jek tach re ali zo wa nych w szko łach pro -
wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki, czy li w Ze -
spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie,
Ze spo le Szkół im. im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach oraz ze spo łach szkół spe -
cjal nych w Py sko wi cach i Knu ro wie. Przy po -
mi na my o nich na po cząt ku no we go ro ku
szkol ne go, rów no cze śnie za chę ca jąc uczniów
do jak naj szer sze go ko rzy sta nia z nich. 

Od sierp nia 2010 r. trwa pro jekt „Sta wiam
na roz wój – pod nie sie nie atrak cyj no ści szkol nic -
twa za wo do we go w Po wie cie Gli wic kim”, zaś
w po cząt kach 2011 r. w szko łach pod sta wo wych,
gim na zjach i li ce ach ru szy ła „Edu ka cja dla roz -
wo ju”. Udział w oby dwu pro jek tach – dla
uczniów cał ko wi cie bez płat ny – po zwa la nad ra -
biać za le gło ści edu ka cyj ne i sku tecz nie przy go to -
wy wać się do eg za mi nów, roz wi jać pa sje i zdol -
no ści, po sze rzać wie dzę i zdo by wać umie jęt no ści
wy kra cza ją ce po za pro gram szkol ny, a tak że ofe -
ru je wspar cie i do radz two psy cho lo gicz no -pe da -
go gicz ne oraz do ty czą ce wy bo ru dal szej dro gi
edu ka cyj no-za wo do wej. Po za za ję cia mi pro wa -
dzo ny mi na te re nie szko ły, or ga ni zo wa ne są licz -
ne wy jaz dy edu ka cyj ne, warsz ta ty w ple ne rze
i wi zy ty stu dyj ne w za kła dach pra cy.
We wrze śniu ru sza no wa edy cja za jęć pro jek to -

wych, do udzia łu w któ rych za pra sza my za rów -
no uczniów klas pierw szych, jak i mło dzież kon -
ty nu ują cą udział w pro jek tach. Do tych czas ze
wspar cia w ra mach nich sko rzy sta ło po nad 550
uczniów szkół za wo do wych i po nad 400 ze szkół
o pro fi lu ogól nym.

W ra mach pro jek tu „Sta wiam na roz wój…”
za pla no wa ne zo sta ły za ję cia wy rów naw cze
z przed mio tów szkol nych (m.in. z geo gra fii,
eks plo ata cji złóż, wie dzy o spo łe czeń stwie, ję -
zy ka pol skie go) oraz roz wi ja ją ce kom pe ten cje
klu czo we, obej mu ją ce te ma ty ką wie le dzie dzin
po zasz kol nych, przy go to wu ją cych do wy ko ny -
wa nia za wo du i pod ję cia stu diów na in te re su ją -
cych kie run kach. W roz po czy na ją cym się se me -
strze w szcze gól no ści war to wy róż nić lek cje
z za kre su za sto so wa nia kom pu te ra w ry sun ku
tech nicz nym oraz gra fi ki kom pu te ro wej, pod -
czas któ rych ucznio wie bę dą mie li moż li wość
pra co wać na no wo cze snym sprzę cie z za sto so -
wa niem naj now szych pro gra mów kom pu te ro -
wych. Ucznio wie szkół spe cjal nych przy spo sa -
bia ją cych do pra cy mo gą uczest ni czyć w warsz -
ta tach z za kre su ce ra mi ki, pro wa dze nia go spo -
dar stwa do mo we go, fo to gra fo wa nia i prze twa -
rza nia fo to gra fii cy fro wej i wie lu in nych. Po -
nad to ucznio wie wszyst kich szkół bę dą mo gli
wziąć udział w warsz ta tach wy jaz do wych, tar -
gach edu ka cyj no-za wo do wych oraz wy ciecz -
kach do za kła dów pra cy. Wszyst kie za ję cia zo -

sta ły do sto so wa ne do pro fi lu na ucza nia
w po szcze gól nych szko łach, są za tem
atrak cyj ną for mą zdo by wa nia wie dzy
szkol nej i po zasz kol nej. 

Rów nie cie ka wie za po wia da ją się za -
ję cia za pla no wa ne dla uczest ni ków pro -
jek tu „Edu ka cja dla roz wo ju”. Po za wy -
rów ny wa niem za le gło ści – z za kre su nie -
mal wszyst kich przed mio tów szkol nych –
li ce ali ści bę dą mo gli m.in. uczest ni czyć
w kół kach przed mio to wych i za ję ciach
la bo ra to ryj nych, two rzyć spek ta kle w ję -
zy ku an giel skim i pra co wać nad do sko na le niem
te go ję zy ka me to dą dra my, po zna wać sztu kę pla -
stycz ną i fil mo wą, bu do wać ro bo ty i pro wa dzić
ra dio wę zeł.

W szko łach spe cjal nych pro wa dzo ne bę dą za -
ję cia do sko na lą ce umie jęt ność pi sa nia, czy ta nia,
li cze nia i po słu gi wa nia się j. an giel skim, a tak że
za ję cia lo go pe dycz ne, kół ka j. an giel skie go
i przed się bior czo ści, pla stycz ne, te atral ne, ta -
necz ne, wo kal ne, re cy ta tor skie, eko lo gicz no-
przy rod ni cze, re gio nal ne, bi blio tecz ne i spor to we
(w tym te nis ziem ny i za ję cia na ba se nie). 

Po nad to ucznio wie wszyst kich szkół bę dą mo -
gli ko rzy stać z do radz twa za wo -
do we go i za jęć uczą cych orien ta -
cji za wo do wej. Na le ży wy róż nić
rów nież gru pę za jęć ma ją cych
słu żyć wspar ciu pe da go gicz no -

psy cho lo gicz ne mu, po przez pro wa dze nie m.in.
hi po- i do go te ra pii, za jęć te ra peu tycz nych i uczą -
cych kon cen tra cji (np. z wy ko rzy sta niem sprzę tu
do Bio fe ed bac ku) oraz prze ciw dzia ła ją cych agre -
sji i uza leż nie niom. 

Po dob nie jak w mi nio nym pół ro czu nie za -
brak nie wy jaz dów edu ka cyj nych, m.in. do mu ze -
ów, te atrów, pla ne ta rium, za kła dów pra cy
i na uczel nie, a tak że warsz ta tów w ple ne rze.
Wszyst kich za in te re so wa nych udzia łem w pro -
jek tach za chę ca my do kon tak tu z ich szkol ny mi
ko or dy na to ra mi.
KA TA RZY NA GAŁ KOW SKA, EWA PIESZ KA

„Śpiesz my się, słu chaj my opo -
wie ści lu du, za nim on je za po mni”
– pi sał Ch. E. No dier. A tak że za -
cho wuj my, do ku men tuj my, kul ty -
wuj my każ dy ślad tej kul tu ry, któ -
rą przez po ko le nia two rzy li na si
dzia do wie. Bo ina czej zgi nie i prze -
pad nie cen ny fun da ment na szej
toż sa mo ści. 

Ta ki wła śnie cel przy świe ca au to -
rom pro jek tu pn. „W kra inie utop -
ków i wo dze nia niedź wie dzia – pro -
mo cja ślą skiej kul tu ry lu do wej
na przy kła dzie zwy cza jów, ob rzę -
dów i le gend po wia tu gli wic kie go”,

na któ re go re ali za cję Po wiat Gli wic -
ki po zy skał do fi nan so wa nie w ra -
mach Prio ry te tu IV Kul tu ra 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. Pro jekt ten to ro dzaj
kam pa nii pro mo cyj nej, po pu la ry zu -
ją cej wie dzę o ślą skiej kul tu rze lu -
do wej, re pre zen to wa nej z jed nej
stro ny przez le gen dy, a z dru giej
przez ob rzę dy i zwy cza je za cho wa -
ne na te re nach zaj mo wa nych dziś
przez po wiat gli wic ki. Cał ko wi ty
koszt re ali za cji pro jek tu sza cu je się
na 218 600 zł, przy czym 85 proc.

wy nie sie do fi nan so wa nie ze środ -
ków unij nych.

– W ra mach pro jek tu pro mu je my
w szcze gól no ści ty po wo ślą skie tra -
dy cje, ob rzę dy i wie rze nia na dal kul -
ty wo wa ne w miej sco wo ściach na sze -
go po wia tu oraz god ki, boj ki, le gen dy
zwią za ne te ma tycz nie z tym te re nem.
Wie le ze wspo mnia nych zwy cza jów
spo ty ka się rów nież w in nych czę -
ściach wo je wódz twa ślą skie go, nie -
mniej nie któ re, jak np. fa kle – czy li
ogni ska roz pa la ne w Sta ni cy w Wiel -
ki Czwar tek – są cha rak te ry stycz ne
tyl ko dla po wia tu gli wic kie go – mó -
wi Jo an na Pik tas, na czel nik pro wa -
dzą ce go pro jekt Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji sta ro stwa.

Chcąc do trzeć do jak naj szer sze go
krę gu od bior ców, zde cy do wa no się
się gnąć po róż ne for my prze ka zu –
sło wo pi sa ne i mó wio ne, ob raz fo to -
gra ficz ny i fil mo wy. 

Kil ka na ście naj cie kaw szych ob -
rzę dów i zwy cza jów (prócz wspo -
mnia nych fa kli m.in. wo dze nie
niedź wie dzia, bab ski com ber, do żyn -
ki, sy pa nie owsa w świę te go Szcze -
pa na czy zwy cza je we sel ne) zo sta nie
sfil mo wa nych, sfo to gra fo wa nych
i opi sa nych. Efek tem tej pra cy bę -
dzie film emi to wa ny w te le wi zji oraz

roz po wszech nia ny na pły tach DVD
i w In ter ne cie, a tak że opi su ją ca
zwy cza je i ob rzę dy, bo ga to ilu stro -
wa na fo to gra fia mi pu bli ka cja al bu -
mo wa „Od ca ło wa nia śle dzia do wo -
dze nia niedź wie dzia czy li tra dy cje,
zwy cza je i ob rzę dy po wia tu gli wic -
kie go”. Zo sta nie rów nież zor ga ni zo -
wa na wy sta wa fo to gra ficz na, któ ra
bę dzie pre zen to wa na w kil ku naj -
w i ę k  s z y c h  m i a  s t a c h  r e  g i o  n u .

Przed sta wia jąc le gen dy po sta no -
wio no za cho wać tra dy cyj ną for mę,
w ja kiej za cho wa ły się one w pa mię -
ci miesz kań ców. „God ki” i „boj ki”
pu bli ko wa ne w książ ce „O dio ble
zło śli wym i utop ku życz li wym czy li
le gen dy i wie rze nia po wia tu gli wic -
kie go” zo sta ną więc za pi sa ne ję zy -
kiem li te rac kim oraz ślą ską gwa rą.
Do każ de go eg zem pla rza książ ki bę -
dzie do łą czo na pły ta CD z dźwię ko -
wym na gra niem gwa ro wych wer sji
wy bra nych le gend. 

Wy da nie ksią żek, jak i pre mie ra
fil mu oraz wer ni saż wy sta wy pla no -
wa ne są na po czą tek przy szłe go ro ku.
Obec nie trwa gro ma dze nie i opra co -
wy wa nie ma te ria łów. Wszyst kich
Czy tel ni ków WPG, któ rzy ze chcie li -
by przy czy nić się do re ali za cji te go
pro jek tu, dzie ląc się in for ma cja mi
o le gen dach, wie rze niach czy zwy -
cza jach z te re nu po wia tu gli wic kie -
go, pro si my o kon takt:
tel. 32 332 66 52, e -ma il wrp@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl.

(MFR, EP)

KTO PO JE DZIE
DO BRUK SE LI?

Za chę ca my do udzia łu w dwóch kon -
kur sach: „Pre zy den cja od kuch ni” oraz
„Ubierz Sy riu sza”. Na gro dą głów ną
w każ dym z nich jest wy jazd stu dyj ny
do Bruk se li po łą czo ny ze zwie dza niem
Par la men tu Eu ro pej skie go, ufun do wa ny
przez po seł do PE Mał go rza tę Handz lik.

Pierw szy kon kurs, „Pre zy den cja
od kuch ni”, ma cha rak ter ku li nar ny. Kie ro -
wa ny jest do uczniów i ab sol wen tów szkół
ga stro no micz nych oraz człon kiń kół go spo -
dyń. Za da niem uczest ni ków jest umie jęt ne
po łą cze nie na szych tra dy cji z eu ro pej ską
awan gar dą, co wy ra ża za chę ta: „Stwórz po -
tra wę fu sion kuch ni eu ro pej skiej ze ślą -
ską!”. By wziąć
udział w kon kur sie,
na le ży przed sta wić
prze pis wraz ze
zdję ciem po tra wy. 

Z ko lei kon kurs
„Ubierz Sy riu sza”
za chę ca do się gnię -
cia po ślą skie wzo ry w ubio rze. Sy riusz jest
ma skot ką dzie ci w UE. Każ de pań stwo
człon kow skie ubie ra go na wią zu jąc do swo -
jej kul tu ry i tra dy cji. Ubierz Sy riu sza na wią -
zu jąc do tra dy cji ślą skiej – za chę ca ją or ga ni -
za to rzy kon kur su. Kon kurs ad re so wa ny jest
dla wszyst kich, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem uczniów i stu den tów szkół pla stycz -
nych. Uczest ni cy win ni wy ko nać pra ce do -
wol ną tech ni ką, w for ma cie A4 lub A3.

Zgło sze nia do obu kon kur sów przyj mo -
wa ne są do 20 wrze śnia. Pra ce na le ży do -
star czać na ad res: Biu ro Po sel skie To ma sza
Gło gow skie go, ul. Opol ska 1, 42-600 Tar -
now skie Gó ry. Szcze gó ły na stro nie
www.glo gow ski.pl w za kład ce Kon kur sy.
Po seł or ga ni zu je te kon kur sy wspól nie
z Mał go rza tą Handz lik. (RG)

Mło dzież z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach
wraz z opie ku na mi na wy ciecz ce do Elek trow ni Ła zi ska.

W KRA INIE UTOP KÓW
I WO DZE NIA NIEDŹ WIE DZIA

Tak za wsze pło nie sym bo licz ne ogni sko pod czas sta nic kich fa kli w Wiel ki
Czwar tek. 
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Cen ne uzu peł nie nie lek cji
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Już po raz ósmy szta fe ta z Knu -
ro wa po bie gła na Przy sta nek Wo od -
stock. Bie ga cze pierw szy krót ki od -
po czy nek zor ga ni zo wa li przed bu -
dyn kiem Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. 

Bie ga czom to wa rzy szy li mo to cy -
kli ści z klu bów „Jeźdź cy Zam ku”
i WRM Gli wi ce oraz ja dą ca na plat -
for mie cię ża rów ki ka pe la roc ko wa
„The Cum pels” z Knu ro wa. Po wiat
Gli wic ki od kil ku lat wspie ra bie ga -
czy, dzię ki któ rym m.in. Szpi tal
w Knu ro wie otrzy mał sprzęt za ku pio -
ny przez Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej
Po mo cy. 

Szta fe ta bie gła pod ha słem
„Wszy scy krzycz my:  STOP PRZE -
MO CY, STOP NAR KO TY KOM!”.
Po ko na ła w su mie 460 km. Two rzy li
ją spor tow cy z Knu row skiej Gru py

Bie go wej oraz oso by z gli wic kiej
„Fa mi lii”. Po raz pierw szy do łą czy li
do nich w tym ro ku dzien ni ka rze
z re dak cji „Pa no ra my” TVP. Jej
skład to: Bog dan Le śniow ski (któ ry
jest ini cja to rem ca łe go przed się wzię -
cia), Edward Wło dar ski, Ta de usz
Ru ta, Mar cin Wa niek, Krzysz tof
Cha łup ka, Prze my sław Grze si ca,
Ma rek Mły nar ski, Ma te usz Bis,
Mał go rza ta Wi śniew ska, An na
Mo raw ska, Mar ta Bu dzyń ska,
Mar ty na Pie trusz ka, Ka ta rzy na
Ko wal ska, Ra dek Ma słow ski,
Mak sy mi lian Ma szen da, Ra fał
Stań czyk, Ka rol Eismont oraz Bo -
gu mi ła Sztul pa. 6 sierp nia eki pa ta
wbie gła na głów ną sce nę Przy stan ku
Wo od stock, gdzie bie ga czy przy wi tał
Je rzy Owsiak.

(RG)

24 wrze śnia o godz. 10.00 na sta -
dio nie LZS „Vic to ria” w Pil cho wi -
cach roz pocz nie się Bieg Ulicz ny im.
Księ dza Kon stan te go Dam ro ta. 

Zgło sze nia do udzia łu w bie gu przyj -
mo wa ne bę dą w Urzę dzie Gmi ny w Pil -
cho wi cach w godz. 8.00-14.00 oraz
w dniu za wo dów. Aby wy star to wać,
trze ba speł nić na stę pu ją ce wa run ki:
w ce lu re je stra cji za wod ni ków w biu rze

za wo dów na le ży oka zać waż ną le gi ty -
ma cję szkol ną lub do ku ment toż sa mo -
ści, za wod nik do 18 lat po wi nien po sia -
dać ak tu al ne ba da nia le kar skie lub zgo dę
ro dzi ców na start, do ro śli ba da nia le kar -
skie lub pi sem ne oświad cze nie o star cie
na wła sną od po wie dzial ność.

W pro gra mie prze wi dzia no:
godz. 9.00 – we ry fi ka cja i wy da wa nie
nu me rów star to wych, godz. 10.00 –

start bie gu, ok. godz. 12.30 – de ko ra cja
i lo so wa nie na gród. Po nad to za pla no -
wa no bieg VIP -ów i Sa mo rzą dow ców
na od cin ku 400 m. Za wo dy ro ze gra ne
zo sta ną w na stę pu ją cych ka te go riach
wie ko wych: do 13 lat (rocz nik 1998
i młod si) – dziew cząt i chłop ców; 14-
30 lat – ko biet i męż czyzn; 30 lat i star -
si – ko biet i męż czyzn.

Or ga ni za to ra mi im pre zy są Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach oraz
Urząd Gmi ny w Pil cho wi cach.

(SoG)

Nie słab nie do bra kon dy cja za wod ni ków ULKS „Taj -
fun” Li go ta Ła będz ka. Świet nie wy pa dli w mi nio nym
se zo nie, a pod czas wa ka cji też da li się po znać z jak naj -
lep szej stro ny.

In dy wi du al nie naj więk sze osią gnię cia od niósł ostat nio
Piotr Ze mła. Na Mi strzo stwach Pol ski We te ra nów roz gry -
wa nych w czerw cu w To ru niu zdo był brą zo wy me dal
w grze po dwój nej. Re pre zen to wał tak że nasz kraj na Mi -
strzo stwach Eu ro py We te ra nów w Li ber cu, w któ rych wzię -
ło udział bli sko 2,5 tys. za wod ni ków. Wal cząc w tym gro nie
upla so wał się na 32 miej scu w grze po je dyn czej oraz na 16
miej scu w de blu. Bar dzo do brze wy padł rów nież na VII Na -
ro do wej Spar ta kia dzie Na uczy cie li Buł ga rii, któ ra od by ła

się w lip cu w Al be nie. Za jął I miej sce w ka te go rii te ni sa sto -
ło we go męż czyzn dru ży no wo oraz I miej sce w ka te go rii te -
ni sa sto ło we go męż czyzn in dy wi du al nie, zdo był też ty tuł
Naj sku tecz niej sze go Za wod ni ka Spar ta kia dy. 

Klub ma trzy do bre dru ży ny te ni sa sto ło we go. Naj -
lep sza gra w II Li dze. Za koń czy ła se zon na ósmej po zy -
cji w swej li dze. Du ży suk ces od nio sła na Mi strzo stwach
o Pu char Pol ski, roz gry wa nych w By to miu, gdzie za ję -
ła II miej sce w wo je wódz twie. Dru ży nę te two rzą Ma -
rek Ką dzie la, Da riusz Steu er, Ma te usz Bur kac ki,
Piotr Wi ciok i Piotr Ze mła. Z ko lei gra ją ca w IV Li dze
dru ży na (w skła dzie: Bro ni sław Bia łoń, Ru dolf Steu er,
Łu kasz Pa pis, Ta de usz Wan das i Grze gorz Mrzyk)

upla so wa ła się na trze cim miej scu
w pod okrę gu. Na to miast dru ży na wy -
stę pu ją ca w I Li dze Ślą ska Ama to -
rów/We te ra nów za koń czy ła se zon
na II miej scu w swej li dze. W skład
dru ży ny wcho dzą: Bro ni sław Bia łoń,
Ru dolf Steu er, Piotr Ze mła i Ma riusz
Kan sy. 

– Bar dzo dzię ku je my za wspar cie,
udzie la ne na sze mu klu bo wi przez Ta -
de usza Ma mo ka, nad le śni cze go Nad -
le śnic twa Ru dzi niec oraz prze wod ni -
czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go –
pod kre śla ją za wod ni cy „Taj fu na”.

(RG)

30 lip ca w Ru dziń cu od da no
do użyt ku no we bo isko „Bie lik”
wraz z si łow nią na świe żym po wie -
trzu.

„Bie lik” – bo isko ze sztucz ną mu -
ra wą wraz z si łow nią znaj du ją się
przy bo isku LKS Ama tor Ru dzi niec.
W uro czy stym otwar ciu kom plek su
udział wzię li m. in.: wi ce sta ro stwa gli -
wic ki – Wal de mar Do mbek, wójt
gmi ny Ru dzi niec – Krzysz tof Ob -
rzut, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go – Ta de usz Ma mok, rad -
ny Po wia tu Gli wic kie go – An drzej
Frej no, kie row nik Pla ców ki Te re no -
wej KRUS w Gli wi cach – Kry sty na
Krę giel, spon so rzy, mło dzież i dzie ci.
Obiekt zo stał po świę co ny przez ks.
pro bosz cza Eu ge niu sza So sul skie go,
a wstę gę prze cię li Wal de mar Do mbek,
Krzysz tof Ob rzut, Kry sty na i Jan Fo -
er ste ro wie, głów ni spon so rzy. Chwi lę
póź niej za pro sze ni go ście od da li
pierw sze strza ły na bram kę. Na za -
koń cze nie uro czy sto ści zo sta ły wrę -
czo ne me da le i pu cha ry uczest ni kom
„Pół ko lo nii z Pił ką”, któ re od by wa ły

się wcze śniej na bo isku Ama to ra. 
– Głów ną ideą po wsta nia bo iska

by ło za pew nie nie dzie ciom i mło dzie -
ży miej sca, gdzie moż na spę dzać wol -
ny czas, zaj mu jąc się spor tem – mó wił
Jan Fo er ster. 

Jak za pew nia pre zes LKS Ama -
tor Ru dzi niec Teo dor Mo rys,
obiekt jest ogól no do stęp ny i ko -
rzy stać mo gą z nie go wszy scy
chęt ni.

(SoG)

Pa mię ci Księ dza Dam ro ta

Przy sta nek Sta ro stwo

Bie ga czy pod sta ro stwem przy ję ła se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go Mag da le na
Bud ny. 
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Piotr Ze mła od bie ra je den z me da li w buł gar skiej Al be nie.

„Taj fun” na to pie

„Bie lik” w Ru dziń cu

Od pra wej: fun da to rzy bo iska Jan i Kry sty na Fo er ste ro wie, wstę gę prze ci na
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek, obok wójt gmi ny Ru dzi niec Krzysz -
tof Ob rzut.

Fo
 to

: S
on

ia
 G

uz
ik

83 za wod ni ków gra ło w pierw szej
tu rze I Tur nie ju Ska ta Spor to we go
o Pu char Sta ro sty Gli wic kie go, któ -
ra od by ła się w Przy szo wi cach. 

W re stau ra cji „Ar tus” sta wi li się
za wod ni cy z gmin Ru dzi niec, To szek,
Gie rał to wi ce, Pil cho wi ce, Knu rów
i So śni co wi ce oraz z kli ku są sied nich
miej sco wo ści. I, II i III miej sca oraz
Pu cha ry Sta ro sty Gli wic kie go zdo by -
li: Ro man Bar to szek, Jo achim Ter -
min i Zdzi sław Mral, a ko lej ne –
Ma rian Wą sik, Mi chał Fo it, Jó zef
Piecz ka, Hen ryk Si ko ra, Zbi gniew
Je żow ski, Jan Kwa śniok i Lu dwik
Mi ka. Dru ży no wo naj lep si by li za -
wod ni cy z Ru dziń ca (7810 pkt.), a na -
stęp ni – z Knu ro wa (7399), Gie rał to -

wic (6534), Pil cho wic (4818), Tosz ka
(4813) i So śni co wic (4522). 

Go spo da rzem za wo dów, któ re
otwo rzył sta ro sta Mi chał Nie szpo rek,
był LKS Jed ność 32 Przy szo wi ce.
Funk cję sę dzie go głów ne go peł nił Ta -
de usz Żo ga ła, kie row ni ka za wo dów
Win fyd Fi coń, a se kre ta rza Je rzy
Mak se lon. 

II tu ra Tur nie ju od bę dzie się 8 paź -
dzier ni ka w Dzierż nie (ośro dek „Ła -
będź”). Su ma punk tów zdo by tych
w obu tu rach zło ży się na wy nik osta -
tecz ny Tur nie ju – in dy wi du al ny i dru -
ży no wy. Ten z za wod ni ków, któ ry
zdo bę dzie ich naj wię cej, otrzy ma ty tuł
Naj lep sze go Szka cio rza Po wia tu Gli -
wic kie go 2011. (RG)

Naj lep si szka cio rze

Zwy cięz cy i or ga ni za to rzy roz gry wek w Przy szo wi cach.

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k



NNAASSZZ  PPOOMMOOCCNNIIKK  NNRR  99  ((5544))  WWRRZZEESSIIEEŃŃ  22001111

www.powiatgliwicki.pl ssttrroonnaa 1155Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

– Z uwa gi na po wra ca ją cy pro blem,
Biu ro Po rad Oby wa tel skich jesz cze raz
po sta no wi ło na ła mach WPG za jąć się
kwe stią przy ję cia i od rzu ce nia spad ku,
czy li sta nia się szczę śli wym wła ści cie lem
ma jąt ku spad ko we go (ak ty wów) bądź
nie szczę śli wym „wła ści cie lem” tyl ko dłu -
gów spad ko wych (pa sy wów) – mó wi do -
rad ca Mał go rza ta Su piń ska. 

Zgod nie z art. 1012 Ko dek su Cy -
wil ne go „spad ko bier ca mo że przy jąć
spa dek bez ogra ni cze nia od po wie -
dzial no ści za dłu gi (przy ję cie wprost),
przy jąć spa dek z ogra ni cze niem tej od -
po wie dzial no ści (przy ję cie z do bro -
dziej stwem in wen ta rza, tj. do war to ści
odzie dzi czo nych ak ty wów), bądź też
spa dek od rzu cić”. 

Spad ko bier ca od mo men tu do wie -
dze nia się o ty tu le swe go po wo ła nia, tj.
po wzię cia in for ma cji o zgo nie oso by,
po któ rej dzie dzi czy, wi nien mieć świa -
do mość, iż wstą pił z mo cy pra wa w ogół
praw i obo wiąz ków zmar łe go zgod nie
z dys po zy cją art. 922 KC, bez po dej mo -
wa nia ja kich kol wiek czyn no ści; wspo -
mnia ny prze pis sta no wi o na by ciu pra wa
do dzie dzi cze nia – do spad ku, na by cie to
ma cha rak ter tym cza so wy.

W okre sie 6 mie się cy od chwi li do -
wie dze nia się o ty tu le po wo ła nia spad -
ko bier ca mo że zde cy do wać o for mie
przy ję cia spad ku, bądź z nie go zre zy -
gno wać. Za pis art. 1012 KC jest bar dzo
istot ny – pa mię tać na le ży, że mo że my
bez na szej wo li stać się od po wie dzial -
ny mi za dłu gi zmar łe go i od po wie dzial -
ność ta bę dzie do ty ka ła nie tyl ko ma jąt -
ku zmar łe go – ak ty wów (o ile ist nie ją),
ale tak że ca łe go na sze go ma jąt ku.

Uwa ga! Na le ży uświa do mić so -
bie, że ma ją tek spad ko wy czy li tzw.
sche dę mo gą two rzyć rów nież dłu gi.

Klu czo wym za tem jest za pa mię ta -
nie ter mi nu (i pra wi dło we je go wy li -
cze nie) do od rzu ce nia spad ku, czy li
uwol nie nia się od ja kiej kol wiek od po -
wie dzial no ści za dłu gi spad ko we.
Zgod nie z art. 1015 ter min do od rzu ce -
nia spad ku wy no si 6 mie się cy – li czo -
ne od dnia, w któ rym spad ko bier ca do -
wie dział się o ty tu le swo je go po wo ła -
nia. Mu si my pa mię tać, że od rzu ce nie
spad ku przez spad ko bier ców na stę pu je
w ko lej no ści po wo ła nia ich do dzie dzi -
cze nia. I tak na przy kład, pan Ko wal ski
zmarł 1 stycz nia, a do spad ku po nim
po wo ła ni zo sta li żo na i dwo je dzie ci.
Żo na od rzu ci ła spa dek 31 stycz nia,
wska zu jąc jed no cze śnie, iż po zo sta ły -
mi spad ko bier ca mi są dzie ci jej i zmar -
łe go. Ter min dla dzie ci bę dzie li czo ny
od dnia śmier ci oj ca, gdyż wte dy do -
wie dzia ły się one o ty tu le swe go po wo -
ła nia. Ter min ten wi nien skoń czyć się
1 lip ca. Do te go cza su mu szą pod jąć
de cy zję o for mie przy ję cia spad ku bądź
o je go od rzu ce niu. Dzie ci zmar łe go pa -
na Ko wal skie go od rzu ci ły spa dek
z dniem 1 mar ca, wska zu jąc w ak cie
no ta rial nym, że ko lej ny mi spad ko bier -
ca mi są ich ma ło let nie dzie ci. Ter min

dla tych dzie ci bie gnie za tem od 1 mar -
ca do 1 wrze śnia. W tym cza sie przed -
sta wi ciel usta wo wy ma ło let nich dzie ci
mu si wy stą pić do są du ro dzin ne go
wła ści we go miej sco wo z wnio skiem
o wy da nie zgo dy na od rzu ce nie spad -
ku, a na stęp nie w ich imie niu zło żyć
oświad cze nie o je go od rzu ce niu.

Uwa ga! Pro ce du ra od rzu ce nia
spad ku mo że być dłu go trwa ła z uwa -
gi na krąg spad ko bier ców; pa mię tać
na le ży, iż krąg spad ko bier ców usta -
wo wych two rzą: mał żo nek zmar łe -
go, dzie ci, ro dzi ce, ro dzeń stwo i ich
zstęp ni oraz zstęp ni ro dzeń stwa,
dziad ko wie oraz pa sier bo wie.

Mu si my pa mię tać, że ter min 6-mie -
sięcz ny nie mo że zo stać prze kro czo ny.
Zgod nie z §2 art. 1015 brak oświad cze nia
wo li w tym ter mi nie jest jed no znacz ny
z pro stym przy ję ciem spad ku, tzn. peł ną
od po wie dzial no ścią za dłu gi zmar łe go.

Z punk tu wi dze nia zwy czaj ne go
oby wa te la trud na do za ak cep to wa nia
jest za sa da od po wie dzial no ści za dłu gi
zmar łe go; dla wie lu klien tów Biu ra
Po rad Oby wa tel skich wy da je się to
nie zgod ne z pra wem. Klien ci twier -

dzą, że nie mo gą od po wia dać za dłu gi,
któ rych nie za cią gnę li, ani o nich nie
wie dzie li, a ze swym krew nym nie
utrzy my wa li kon tak tów. Usta no wio ny
ter min 6-mie sięcz ny da je moż li wość
zo rien to wa nia się w spra wach zmar łe -
go i pod ję cia de cy zji czy chce my być
spad ko bier ca mi, czy też nie.

Uwa ga! W sy tu acji, gdy ma ją tek
zmar łe go to sa me dłu gi, je go na stęp -
cy praw ni nie po dej mu jąc żad nych
de cy zji w ter mi nie 6 mie się cy bę dą
zo bo wią za ni do ich ure gu lo wa nia.
Dług nie umie ra z chwi lą śmier ci
dłuż ni ka (chy ba, że są to zo bo wią za -
nia oso bi ste).

Usta wo wy ter min od rzu ce nia spad -
ku jest istot ny nie tyl ko dla spad ko -
bier cy, ale i dla wie rzy cie la zmar łe go.
W ter mi nie tym spad ko bier ca mo że
usta lać skład ma jąt ku, a wie rzy ciel nie
po wi nien po dej mo wać kro ków praw -
nych zmie rza ją cych do wy eg ze kwo -
wa nia od spad ko bier cy spła ty dłu gów
spad ko daw cy.

Zgod nie jed nak z dys po zy cją
art. 1030 KC do chwi li przy ję cia spad -
ku spad ko bier ca od po wia da za dłu gi
zmar łe go tyl ko ma jąt kiem spad ko -
wym.

W okre sie, gdy spad ko bier ca ma
moż li wość pod ję cia de cy zji o for mie
przy ję cia spad ku bądź je go od rzu ce niu,
wie rzy ciel mo że do cho dzić swych praw
przed są dem (mu si po sia dać ty tuł praw -
ny prze ciw ko spad ko bier cy), spad ko -
bier ca mo że jed nak wnieść o od ro cze nie
spra wy do cza su pod ję cia de cy zji
o przy ję ciu bądź od rzu ce niu spad ku. 

Po upły wie 6 mie się cy ter min do od -
rzu ce nia spad ku nie mo że zo stać przy -
wró co ny bez spe cjal nej pro ce du ry. Je że li

z waż nych wzglę dów i bez swo jej wi ny
spad ko bier ca prze kro czył ter min, mo że
wy stą pić do są du o je go przy wró ce nie.
Jed nak że sąd nie bę dzie zo bo wią za ny
do przy wró ce nia go w każ dej sy tu acji. 

Bar dzo waż na kwe stia zwią za na
z od rzu ce niem spad ku zo sta ła za war ta
w art. 1024 KC, zgod nie z któ rym je -
że li spad ko bier ca, któ ry sam jest dłuż -
ni kiem od rzu ci spa dek, każ dy z je go
wie rzy cie li mo że żą dać, że by od rzu ce -
nie to zo sta ło uzna ne za bez sku tecz ne.
Za sa da ta ozna cza, że nie mo że my
chro nić ma jąt ku, któ ry odzie dzi czy li -
śmy po przez je go od rzu ce nie, a tym
sa mym wstą pie nie do spad ku po zmar -
łym np. ma ło let nich dzie ci.

– Je że li uwa ża my, że od po wie -
dzial ność spad ko bier ców za dłu gi jest
nie wła ści wa z punk tu wi dze nia za sad
współ ży cia spo łecz ne go, to mu si my
pa mię tać, że ta ka od po wie dzial ność
da je nam ja ko ewen tu al nym wie rzy -
cie lom zmar łe go moż li wość od zy ska -
nia swo ich pie nię dzy – do da je Mał go -
rza ta Su piń ska. (Opr. SoG)

W pią tek 16 wrze śnia Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach czyn -
ne bę dzie w godz. 7.30-15.30.

To  o d w i e
g o  d z i  n y  d ł u  -
żej, niż zwy kle
w piąt ki, gdyż
urząd czyn ny
jest w tym dniu
ty go dnia za wsze
do godz. 13.30.
Przy po mi na my,
że od po nie -
dział ku do śro dy
sta ro stwo czyn -

ne jest od godz. 7.30 do 15.30,
a w czwart ki w godz. 7.30-17.30. 

(RG)

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Spa dek nie za wsze do przy ję cia
Biu ro Po rad Oby wa tel skich mie -
ści się w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. 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,
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.

KTO DO RA DY?
Do 9 wrze śnia zgła szać moż na

kan dy da tów na człon ków Po wia to -
wej Spo łecz nej Ra dy do spraw Osób
Nie peł no spraw nych w Gli wi cach.

Do te go dnia or ga ni za cje po za rzą -
do we, fun da cje oraz jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go dzia ła ją ce na te -

re nie po wia tu gli wic kie go mo gą pi -
sem nie zgła szać jed ne go przed sta wi -
cie la -kan dy da ta na człon ka tej ra dy.
Zgło sze nia na le ży prze sy łać na ad res:
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100
Gli wi ce. Do dat ko we in for ma cje
pod nu me rem tel. 32/332 66 14.(RG) 

Pod czas naj bliż szych, je sien -
nych wy bo rów par la men tar nych
oso by nie peł no spraw ne po raz
pierw szy sko rzy stać bę dą mo gły
z udo god nień, ja kie wpro wa dzo ne
zo sta ją dla nich na mo cy no wej
usta wy o do sto so wa niu or ga ni za -
cji wy bo rów do po trzeb osób nie -
peł no spraw nych. 

Przede wszyst kim oso ba o znacz -
nym lub umiar ko wa nym stop niu
nie peł no spraw no ści bę dzie mo gła
gło so wać ko re spon den cyj nie. Za -
miar ta ki na le ży zgło sić wój to -
wi/bur mi strzo wi/pre zy den to wi naj -
póź niej 21 dnia przed dniem wy bo -
rów, czy li 18 wrze śnia. Moż na to
zro bić ust nie, pi sem nie, fak sem lub
elek tro nicz nie, a do zgło sze nia na -
le ży do łą czyć ko pię ak tu al ne go
orze cze nia o nie peł no spraw no ści.
Wy bor ca gło su ją cy w ten spo sób
otrzy ma z urzę du gmi ny pa kiet wy -
bor czy naj póź niej 7 dni przed wy -
bo ra mi – je że li do rę cze nie nie uda ło
się za pierw szym ra zem, li sto nosz
po na wia pró bę w cią gu 3 dni. Pa kiet
ten za wie ra ko per tę zwrot ną, kar tę
lub kar ty do gło so wa nia, ko per tę
na kar ty, in struk cję gło so wa nia ko -
re spon den cyj ne go, na kład kę do gło -
so wa nia z opi sem w al fa be cie Bra il -
le’a (je że li wy bor ca te go za żą dał)
oraz oświad cze nie o oso bi stym i taj -
nym gło so wa niu. Po wy peł nie niu
kar ty do gło so wa nia na le ży ją wło -
żyć do spe cjal nej ko per ty i za kle ić
(by głos był waż ny), a na stęp nie
wraz z pod pi sa nym oświad cze niem
wło żyć do ko per ty zwrot nej i ode -
słać. Je że li wy bor ca o to po pro si, li -
sto nosz ma obo wią zek ode brać ko -
per tę z je go miesz ka nia.

No wa usta wa za cho wa ła pra wo
do gło so wa nia przez peł no moc ni ka.

By z te go sko rzy stać, na le ży zło żyć
w urzę dzie gmi ny akt peł no moc nic -
twa. Na le ży to zro bić naj póź niej 10
dni przed wy bo ra mi, czy li do 29
wrze śnia. 

Po nad to wy bor ca nie wi do my lub
nie do wi dzą cy mo że zgło sić wój to -
wi/bur mi strzo wi/pre zy den to wi żą -
da nie, by w lo ka lu, gdzie bę dzie
gło so wał, znaj do wa ła się na kład ka
z opi sem w al fa be cie Bra il le’a,
umoż li wia ją ca mu sa mo dziel ne gło -
so wa nie. Moż na to zgło sić naj póź -
niej 14 dni przed wy bo ra mi, czy li
do 25 wrze śnia. 

Wy bor ca nie peł no spraw ny ma
tak że pra wo do spe cjal nej in for ma -
cji m.in. o do kład nym ter mi nie
(dzień, go dzi na) wy bo rów, ad re sie
oraz do stęp no ści lo ka lu ko mi sji wy -
bor czej, o za re je stro wa nych li stach
i znaj du ją cych się na nich kan dy da -
tach. In for ma cji ta kiej udzie la wy -
bor cy pra cow nik urzę du gmi ny –
ust nie (w tym te le fo nicz nie), elek -
tro nicz nie lub w ma te ria łach dru ko -
wa nych, tak że w al fa be cie Bra il -
le’a. 

Zgod nie z za pi sa mi no wej usta -
wy, pod czas naj bliż szych wy bo rów
w każ dej gmi nie co naj mniej 1/5 lo -
ka li wy bor czych mu si być do sto so -
wa na do po trzeb wy bor ców nie peł -
no spraw nych. Oso by nie peł no -
spraw ne na wła sny wnio sek zło żo ny
pi sem nie w urzę dzie gmi ny mo gą
zmie nić lo kal wy bor czy na bar dziej
do stęp ny. Mu szą zro bić to co naj -
mniej 5 dni przed wy bo ra mi, czy li
do 4 paź dzier ni ka. Po nad to w dniu
wy bo rów w wie lu urzę dach miast
i gmin nie peł no spraw ni miesz kań cy
bę dą mo gli po pro sić o bez płat ny
trans port do lo ka lu wy bor cze go.

(RG)
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Ekipa Biura Porad Obywatelskich: od prawej prezes Stowarzyszenia „Porada”
Józef Rożek, doradca Małgorzata Supińska oraz wolontariuszka Dagmara
Siudy. 

Wy bo ry bez ba rier 

DŁUŻ SZY PIĄ TEK



Dzię ku je my za wszyst kie na de -
sła ne od po wie dzi. Po praw ne roz -
wią za nia Roz ryw ko we go Ką ci ka
z po przed nie go nu me ru WPG wy -
glą da ją na stę pu ją co: ha sło krzy -
żów ki to Pla żo wi cze, a zdję cie
przed sta wia ło Urząd Gmi ny Wie -
lo wieś. Na gro dy książ ko we ufun -
do wa ne przez Mał go rza tę Handz -
lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go oraz ma te ria ły pro mo cyj ne
po wia tu otrzy mu ją: Ali cja Cion -
gwa, Mo ni ka Mi cha lik oraz Jo -
achim Owcza rek. 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 20 wrze -
śnia na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub
pocz tą tra dy cyj ną na ad res: Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. (SoG)
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Ślą ska frasz ka

God ki ma ło we Gly wi cach
Dyć niom śpiy wo oko li ca
Coł ki po wiat ślon ski prze ca
Ze zoc ne go rich tig ne ca

Krol Prus piyr wyj go utwo rzoł
By na Ślon sku wie la wo żoł
Toż le cia ła hi sto ry jo
Kaj sta ro stwo niy me cy jo

Zno cie To szek, Py sko wi ce?
Zoc ne mia sta – we nich ży cie
Cho cioż wi dać że już sta re
Du chym ciyn gym prze ca ja re

Knu row won glym sie wy dźwi goł
Łod ro bo ty nikt niy mi goł
Niy za le ko zow dy by ła
Dyć z niyj gro du ciyn gym siy ła

Kaj Wie lo wieś i Ru dzi niec
So śni co wic tyż ru miy niec
Kuk nij ta ko do Pil cho wic
I niy ło miń Gie rał to wic

Wszyn dy idzie se po dzi wać
A noj le pi jak po żni wach
Go spo do rze tu ra du jom
Przi ko ro nach po czyn stu jom
Tym co ziy mia da rzy, nie sie
We po wie cie żyć aż chce sie!

Bro ni sław Wą tro ba

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

Pew ne go ra zu przed wie ka mi
han dlow cy ku pi li sól w Hal le (Sa -
ale), że by sprze da wać ten dro go -
cen ny wów czas to war w Bo he mie.
Wę dru jąc z ła dun kiem, bę dąc
gdzieś na gra ni cy Bo he mii i gór
Me is sens, zna leź li ka wa łek ga le ny,
czy li (jak by śmy dziś po wie dzie li)
mi ne ra łu z gro ma dy siarcz ków.

Le żał so bie spo koj nie na dro dze,
był nie za sło nię ty przez wo dę
i błysz czał na wy bo istych śla dach
po po wo zie. 

By ło to nie da le ko miej sca po -
wsta nia przy szłe go mia sta Fre -
iberg. Od na le zio ny ka wa łek ga le -
ny zda niem zna laz ców wy glą dał
jak ka wa łek krusz cu z oko lic sły -
ną cej już wów czas z wy do by cia
sre bra miej sco wo ści Go slar.
Wkrót ce oka za ło się, że część tej
ga le ny mia ła w so bie wię cej sre bra
niż ka wa łek krusz cu z Go slar.
Z cza sem co raz wię cej gór ni ków
za czę ło po dą żać tą dro gą z han -
dlow ca mi so lą, by po zy ski wać sre -
bro i w ten spo sób na ro dzi ło się
mia sto Fre iberg. (RG)
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Py ta nia do krzy żów ki:
1. W ja kiej miej sco wo ści na sze go po -
wia tu od bu do wa no po zo sta ło ści
po nie gdy siej szym re ne san so wym
zam ku?
2. Zbie ra nie grzy bów to...

3. „Szla chet na…” – ogól no pol ska ak -
cja wi gi lij nej po mo cy, któ ra nie daw no
wy star to wa ła w Knu ro wie.
4. Na zwa bo iska, któ re zo sta ło otwar te
w lip cu w Ru dziń cu.
5. Ina czej ślą ski brydż. 

6. Świę to plo nów.
7. „Kom pu ter dla…” – na zwa pro gra -
mu prze zna czo ne go dla osób nie peł no -
spraw nych.
8. Po ra ro ku, któ ra roz po czy na się 23
wrze śnia.

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

Skąd się wziął Fre iberg?

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�

Żyć aż chce sie!
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Po ni żej za miesz cza my ko lej ny prze pis, bę dą cy plo nem
kon kur su ku li nar ne go zor ga ni zo wa ne go w czerw cu w ra -
mach VI Fe sti wa lu „Ślą skie Sma ki” w Gli wi cach. Za szczyt -
ny ty tuł Eks per ta Ślą skich Sma ków i na gro dę Zło te go
Dursz la ka zdo by li na nim ucznio wie Za sad ni czej Szko ły
Za wo do wej w Żar kach. Mło dzież w ty le zo sta wi ła eki py
pro fe sjo nal nych ku cha rzy z ca łe go wo je wódz twa, a prze bo -
jem oka zał się przy go to wa ny przez uczniów z Ża rek ser nik
w so sie z żu ra wi ny.

Skład ni ki 
Cia sto: 2 szklan ki mą ki, 1/2
szklan ki cu kru pu dru, 2 żółt -
ka, 1 ły żecz ka prosz ku do pie -
cze nia, 1/2 kost ki mar ga ry ny. 
Ma sa se ro wa: 1,25 kg se ra
pół tłu ste go, 1–1,5 szklan ki cu -
kru, 1 szklan ka mle ka, 2 bu dy -
nie śmie tan ko we, 10 jaj, 2/3
kost ki ma sła, po le wa do de ko -
ra cji 

Sos żu ra wi no wy: 200 g żu ra wi ny, 400 ml so ku z czar nej
po rzecz ki, 50 g cu kru.
Wy ko na nie
Cia sto: Mą kę sie ka my z mar ga ry ną, prosz kiem do pie cze -
nia i cu krem. Do da je my żółt ka i za gnia ta my cia sto. Go to we
wy kła da my na pro sto kąt nej bla sze wy ło żo nej pa pie rem
do pie cze nia. 
Ma sa se ro wa: Mie li my ser z ma słem. Żółt ka ucie ra my z cu -
krem, do da je my ser, mle ko, bu dyń i wszyst ko do kład nie
mie sza my. Biał ka ubi ja my na sztyw no, do da je my do ma sy

se ro wej i de li kat nie mie sza my.
Tak przy go to wa ną ma sę se ro -
wą wy le wa my na cia sto. Ser nik
pie cze my 60–70 mi nut w tem -
pe ra tu rze 180 stop ni. Po upie -
cze niu po da je my ser nik z so -
sem z żu ra wi ny. Ro bi się go na -
stę pu ją co: żu ra wi nę za le wa my
so kiem, do da je my cu kier i go -
tu je my do mięk ko ści. Ca łość
moż na zmik so wać. (Opr. RG)

Sre bra już się obec nie we Fre iber gu nie po zy sku je, ale wy do byw cze tra dy cje
mia sta przy po mi na ją pa ra dy, w któ rych za wsze zo ba czyć moż na or kie strę gór -
ni czą w daw nych stro jach.
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Ser nik w so sie z żu ra wi ny
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