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Roz wo jo wy SY NER GY PARK 
Po wsta ją pierw sze in we sty cje

na te re nie Sy ner gy Park – stre fy
prze my sło wej w gmi nie Gie rał to wi -
ce, któ ra dzię ki do sko na łej lo ka li za -
cji i stwo rzo nym wa run kom przy -
cią ga do na sze go po wia tu no we fir -
my. To szan sa na po bu dze nie go spo -
dar cze, już po wsta ją tu no we miej -
sca pra cy. 

Sy ner gy Park po ło żo ny jest w po bli -
żu naj więk sze go w Eu ro pie Środ ko wej
wę zła ko mu ni ka cyj ne go Gli wi ce -So śni -
ca, gdzie łą czą się au to stra dy A1 i A4. 

28 wrze śnia w Przy szo wi cach od -
by ła się uro czy stość wmu ro wa nia
czte rech ka mie ni wę giel nych
pod pierw sze in we sty cje w tej stre fie,
in au gu ru jąc jej dzia łal ność.

Sy ner gy Park to kom plek so wo
przy go to wa ne te re ny o po wierzch ni 73
hek ta rów, prze zna czo ne dla firm po -
szu ku ją cych miejsc na wła sne in we sty -
cje – ha le ma ga zy no we i pro duk cyj ne,
cen tra dys try bu cyj ne oraz bu dyn ki biu -
ro we. Te re ny Sy ner gy Park są uzbro jo -
ne, a wiel kość i kształt dzia łek do sto so -
wy wa ne do in dy wi du al nych po trzeb
in we sto ra. Przed się bior cy mo gą tu na -
być grun ty li czą ce od 3 tys. m kw.
do 30 ha.

Pierw sze czte ry po czy nio ne in we -
sty cje ma ją war tość 60 mln zł, ale ko -
lej ne 7 firm już za po wie dzia ło chęć in -
we sto wa nia w tej stre fie prze my sło -
wej. Pierw sze ka mie nie wę giel ne
wmu ro wa ły tu na stę pu ją ce przed się -

bior stwa: sieć hur tow ni in sta la cyj nych
BIMS PLUS, dys try bu tor ma rek SA -
NIT EISEN BERG, KSB Pom py i Ar -
ma tu ra oraz dys try bu tor far ma ceu ty -
ków NE XTER. W no wo pow sta łych
za kła dach na te re nie ste fy znaj dzie za -
trud nie nie oko ło 2 tys. osób, a do ce lo -
wo po wstać ma tu 6 tys. no wych
miejsc pra cy.

Sy ner gy Park po wstał z ini cja ty wy
wła ści cie la te re nów i obiek tów in we -
sty cyj nych na ob sza rze Aglo me ra cji
Gór no ślą skiej, spół ki KPE Me tro po lis. 

Dokończenie na str. 3

W Sy ner gy Park wy ra sta ją już ha le pierw szych firm.

Wo je wo da ślą -
ski Zyg munt
Łu kasz czyk
i mar sza łek

Adam Ma tu -
sie wicz

nad ak ta mi
erek cyj ny mi,

któ re wmu ro -
wa ne zo sta ły

wraz z ka mie -
nia mi wę giel -

ny mi po wsta ją -
cych tu przed -

się biorstw. 

Kie row cy i pie si mo gą po ru szać
się już bez utrud nień po wie lu wy -
re mon to wa nych od cin kach jezd ni
i no wych chod ni kach w po wie cie.
Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach re ali zu je ko lej ne za da nia in -
we sty cyj ne, ma ją ce na ce lu zwięk -
sze nie bez pie czeń stwa na na szych
dro gach. 

W ostat nim cza sie za koń czy ły się
pra ce re mon to we przy uli cach Szpi tal -
nej i 1 Ma ja w Knu ro wie, co z pew no -
ścią ucie szy ło kie row ców, któ rzy ko -
rzy sta ją z tych dróg. ZDP re ali zo wał tę
in we sty cję w ra mach Pro gra mu Ini cja -
ty wa Sa mo rzą do wa, pro wa dzo ne go
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach, a ma ją ce go na ce lu wspól ne fi -
nan so wa nie przez po wiat i gmi ny wy -
ko ny wa nych prac. W tym przy pad ku
po ło wę kosz tów po krył Po wiat Gli -
wic ki, a po ło wę – Mia sto Knu rów. 

Re mont chod ni ka przy ul. 1
Ma ja na od cin ku od wjaz du bu -
dyn ku TBS do ron da (stro na pra -

wa) opie wał na łącz ną kwo -
tę 87 586,76 zł. 

Dokończenie na str. 3

No we dro gi i chod ni ki

Wy re mon to wa na uli ca Gli wic ka w Żer ni cy.

Le czy już
od 100 lat

26 wrze śnia od by ła się uro czy -
stość 100-le cia Szpi ta la w Knu ro -
wie. Zor ga ni zo wa na zo sta ła w Za -
byt ko wej Ko pal ni Wę gla Ka mien -
ne go „Gu ido” w Za brzu, gdyż knu -
row ski szpi tal od po cząt ku swe go
ist nie nia moc no zwią za ny był z gór -
nic twem. 

Dokończenie na str. 9

Fo
 to

: Z
D

P

Fo
 to

 (2
): 

Im
ag

o 
P

R



Za na mi dwie ko lej ne se sje Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go – nad zwy czaj na i od święt na dwu -
na sta oraz trzy na sta, któ ra prze bie ga ła w zwy -
kłej ro bo czej at mos fe rze. 

XII se sja od by ła się 22 wrze śnia. By ła po świę -
co na ju bi le uszo wi 5-le cia współ pra cy Po wia tu
Gli wic kie go z Po wia tem Puc kim. Go ści li śmy
na niej przed sta wi cie li part ner skie go po wia tu
na cze le z prze wod ni czą cym Ra dy Po wia tu Puc -
kie go Ro ma nem Czer wiń skim oraz wi ce sta ro stą
puc kim An drze jem Sit kie wi czem. Se sja po dzie -
lo na by ła na dwie czę ści. Pierw sza zor ga ni zo wa -
na zo sta ła w Ze spo le Pa ła co wo -Par ko wym
w Pław nio wi cach. Rad nym z obu po wia tów to wa -
rzy szy li pod czas niej uczest ni cy od by wa ją cej się
tu te go dnia kon fe ren cji „Ślą sko -ka szub skie kli -
ma ty re gio nal nej kul tu ry i li te ra tu ry”, a tak że bur -
mistrz Tosz ka Grze gorz Kup czyk i wójt Gmi ny
Ru dzi niec Krzysz tof Ob rzut. 5-let ni okres
współ pra cy na szych po wia tów przy bli ży ła pre -
zen ta cja, przed sta wio na przez sta ro stę gli wic kie -
go Mi cha ła Nie szpor ka, a o tym, jak ona zo sta ła
na wią za na, opo wie dział nasz rad ny, Ma rian Sa -
dec ki. By ły ży cze nia i wy mia na oko licz no ścio -
wych, sym bo licz nych upo min ków. 

Pod ob ra dy tej uro czy stej se sji tra fił pro jekt tyl -
ko jed nej uchwa ły – w spra wie wy ra że nia zgo dy
na przy stą pie nie Po wia tu Gli wic kie go do V edy cji
pro gra mu „Mo je Bo isko – Or lik 2012”. Bo isko ta -
kie pla no wa ne jest przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa -
de rew skie go w Knu ro wie przy ul. 1 Ma ja. Ra da
przy ję ła tę uchwa łę. Dru ga część se sji mia ła cha -
rak ter wy jaz do wy. Od by ła się na Ran czo w Pro -
bosz czo wi cach, a jej te ma tem by ła „Re wi ta li za cja
te re nów po klę sko wych w Nad le śnic twie Ru dzi -
niec”. Pre lek cje na ten te mat, przy go to wa ne przez
pra cow ni ków Nad le śnic twa Ru dzi niec, wzbo ga cił
prze lot he li kop te rem La sów Pań stwo wych, pod -

czas któ re go rad ni
mo gli z lo tu pta ka
zo ba czyć, jak od -
two rzo ne zo sta ły
la sy, znisz czo ne
przez po żar i tor -
na do.

XIII se sja Ra -
dy Po wia tu Gli -
wic kie go od by ła
się ty dzień póź -
niej, 29 wrze śnia, już w sta ro stwie. Rad ni za po -
zna li się na niej z in for ma cja mi na te mat roz wi ja -
nia współ pra cy part ner skiej po przez re ali zo wa ne
pro jek ty oraz z za gad nie nia mi pro mo cji tu ry sty ki
i kul tu ry po wia tu gli wic kie go w ra mach pro jek -
tów re ali zo wa nych ze źró deł ze wnętrz nych,
przed sta wio ny mi przez Jo an nę Pik tas, na czel nik
Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji sta ro stwa. Wy słu -
cha li tak że in for ma cji o prze bie gu wy ko na nia bu -
dże tu po wia tu, kształ to wa niu się wie lo let niej pro -
gno zy fi nan so wej oraz re ali za cji przed się wzięć
za pierw sze pół ro cze br., omó wio nej przez Ma rię
Owcza rzak -Siej ko, skarb ni ka Po wia tu Gli wic -
kie go. Ra da przy ję ła dwie uchwa ły: pierw szą
w spra wie zmian w uchwa le bu dże to wej Po wia tu
Gli wic kie go na 2011 rok oraz dru gą, w spra wie
zmian w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej Po -
wia tu Gli wic kie go na la ta 2011-2014.

Wie le uwa gi po świę co no spra wom Szpi ta la
w Knu ro wie. Rad ni py ta li m.in. o je go kon dy cję
fi nan so wą, per spek ty wy i za rob ki pra cow ni ków.
Na ich py ta nia szcze gó ło wych wy ja śnień udzie lał
sta ro sta oraz pre zes Za rzą du spół ki z o. o. Szpi tal
w Knu ro wie, Mi chał Ek kert.

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od -
bę dzie się 27 paź dzier ni ka o godz. 15.00 w sa li se -
syj nej sta ro stwa. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 
TA DE USZ MA MOK
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Od 31 sierp nia do 27 wrze śnia, a więc po -
mię dzy dwo ma ostat ni mi se sja mi Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go (nie li cząc se sji nad zwy -
czaj nej), od by ło się 5 po sie dzeń Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go. 

W tym cza sie Za rząd pod jął 14 uchwał,
z cze go 10 do ty czy ło spraw bu dże to wych. Po zo -
sta łe do ty czy ły m.in. stan dar dów zi mo we go
utrzy ma nia dróg po wia to wych oraz za twier dze -
nia wa run ków od twa rza nia na wierzch ni dróg.
Za rząd za ak cep to wał treść umo wy za wie ra nej
z Wo je wódz twem Ślą skim w spra wie po mo cy
fi nan so wej udzie lo nej Po wia to wi Gli wic kie mu
– cho dzi o wspar cie na re mont ul. Par ko wej
w So śni co wi cach, znisz czo nej wsku tek ob jaz du
wpro wa dzo ne go przez Za rząd Dróg Wo je wódz -
kich. Za rząd za twier dził wy bór ofer ty przed sta -
wio nej przez Przed się bior stwo ,,Dia log” – Psy -
cho te ra pia, Szko le nia, Pro fi lak ty ka z sie dzi bą
w Gli wi cach na re ali za cję pro gra mu edu ka cyj -
no -pro fi lak tycz ne go pn. ,,Za po bie ga nie uza leż -
nie niom wśród mło dzie ży z uwzględ nie niem
HIV i AIDS”, któ ry bę dzie pro wa dzo ny w szko -
łach po wia to wych.

Za rząd zaj mo wał się spra wa mi do ku men ta cji
pro jek to wej ter mo mo der ni za cji bu dyn ku kuch ni
Szpi ta la w Knu ro wie oraz usu nię cia uste rek po -
wsta łych na po wierzch ni bo iska szkol ne go
przy Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie. Za rząd wy ra ził zgo dę na od stą pie nie od re -
ali za cji za da nia pn. ,,Ochro na ob sza rów le śnych
po przez uzu peł nie nie opra co wań uprosz czo nych
pla nów urzą dze nia la sów oraz in wen ta ry za cji
sta nu la sów nie sta no wią cych wła sno ści Skar bu
Pań stwa”, za pla no wa nie te go za da nia do re ali -
za cji w 2012 r. oraz na prze zna cze nie środ ków

po zo sta łych po
tym od stą pie -
niu na in ne
za dania zwią -
za ne z ochro ną
ś r o  d o  w i  s k a ,
w tym na do ta -
cje dla spół ek wod nych. 

Przed sta wi cie le Za rzą du bra li udział w ju bi -
le uszu 100-le cia Szpi ta la w Knu ro wie. Pla ców -
ka ta od 2010 r. funk cjo nu je ja ko spół ka z o.o.
Jak w przy pad ku wszyst kich spół ek, po cząt ki jej
dzia łal no ści nie są pro ste, szcze gól nie
przy zmie nia ją cych się za sa dach kon trak to wa -
nia usług me dycz nych przez NFZ. Uwa żam jed -
nak, że trud na sy tu acja spół ki w ża den spo sób
nie wpły wa na do stęp ność i ja kość świad czo -
nych usług – wręcz prze ciw nie, po sze rza się ga -
ma wy ko ny wa nych tu ba dań i za bie gów, szpi tal
in we stu je w apa ra tu rę i dba o pod no sze nie kwa -
li fi ka cji per so ne lu, mo der ni zu je swą ba zę i re -
mon tu je wie ko we prze cież obiek ty lecz ni cze.
W dłu giej hi sto rii tej pla ców ki by wa ły do bre
i złe cza sy, ale – tu po zwo lę so bie za cy to wać
„Prze gląd Lo kal ny”, któ ry z oka zji te go ju bi le -
uszu na pi sał: „Jak na swój wiek szpi tal w Knu -
ro wie trzy ma się nie źle. Prze trwał dwie woj ny,
oka zał się od por ny na za pę dy li kwi da to rów. Nie
strasz ne by ły mu szko dy gór ni cze, za dłu że nie
ani pry wa ty za cja”. Wie rzę, że tak że obec nie,
dzię ki za an ga żo wa niu Za rzą du spół ki, a przede
wszyst kim pra cow ni ków, do bre funk cjo no wa nie
i roz wój szpi ta la na pew no bę dą za gwa ran to wa -
ne. 

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

28 wrze śnia od by ło się po łą czo -
ne po sie dze nie sze ściu ko mi sji Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go. Łącz nie
sku pia ją one nie mal wszyst kich
rad nych, tak więc po sie dze nie to
by ło tak licz ne, jak se sja Ra dy. 

Na sa li se syj nej ob ra do wa ły
wspól nie: Ko mi sja Re wi zyj na, Ko -
mi sja Zdro wia, Ko mi sja Go spo dar -
ki, Ko mi sja Fi nan sów, Ko mi sja Edu -
ka cji oraz Ko mi sja Ochro ny Śro do -
wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji. Ob ra dy
pro wa dził prze wod ni czą cy Ko mi sji
Re wi zyj nej, Da wid Rams. Te mat
był wspól ny: in for ma cja o prze bie gu
wy ko na nia bu dże tu po wia tu, kształ -
to wa niu się wie lo let niej pro gno zy fi -
nan so wej oraz re ali za cji przed się -
wzięć za I pół ro cze 2011 ro ku.

In for ma cję na ten te mat przed sta -
wi ła rad nym skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej -
ko. War to w tym miej scu przy po -
mnieć, że w uchwa le bu dże to wej
na 2011 rok, przy ję tej 21 grud nia
ub. ro ku, za pla no wa no, iż do cho dy
bę dą wy no si ły 69 364 000 zł, a wy -
dat ki 72 309 000 zł. Pla no wa ny de -
fi cyt bu dże to wy okre ślo no na
2 945 000 zł. Jed nak na dzień 30
czerw ca 2011 ro ku, w wy ni ku wpro -
wa dzo nych w I pół ro czu zmian

w bu dże cie, bu dżet rocz ny kształ to -
wał się nie co ina czej – do cho dy by ły
wyż sze od za pla no wa nych, osią ga -
jąc kwo tę 69 950 709 zł, wy dat ki
wzro sły do 72 629 149 zł, a de fi cyt
ob ni żył się do 2 678 440 zł. Wy ko na -
nie bu dże tu za I pół ro cze 2011 r.
kształ to wa ło się więc na stę pu ją co:
do cho dy – 30 949 338 zł, wy dat -
ki 25 969 547 zł, wy nik do dat -
ni 4 979 791 zł. 

Skarb nik wy ja śni ła, jak prze bie ga
po zy ski wa nie do cho dów i re ali zo -
wa nie wy dat ków w br. oraz jak
kształ tu je się w związ ku z tym wie -
lo let nia pro gno za fi nan so wa. Prze -
ka za ła też rad nym, na ja kim eta pie
są za pla no wa ne przed się wzię cia,
w tym m.in. bu do wa ha li spor to wej
przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie, mo der ni za -
cja bo iska przy Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach czy ter mo -
mo der ni za cja DPS -u „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej. 

Rad ni nie mie li wie lu py tań.
Win fryd Fi coń wy ra ził oba wę,
czy wo bec sto sun ko wo ni skie go
wy dat ko wa nia środ ków w I pół ro -
czu br. zo sta ną zre ali zo wa ne
wszyst kie za pla no wa ne przed się -
wzię cia z za kre su kul tu ry oraz od -

bę dą się im pre zy or ga ni zo wa ne
przez po wiat. Jak wy ja śni ła skarb -
nik, nie ma obaw co do te go, że
środ ki prze zna czo ne na ten cel nie
zo sta ną wy dat ko wa ne. Cie szy
fakt, że osią ga my wyż sze do cho dy,
niż za kła da li śmy – mó wi ła. Nie
moż na jed nak za po mi nać, że ma -
my de fi cyt, któ ry czę ścio wo po -

kry ty ma zo stać z za cią gnię te go
kre dy tu. De fi cyt już się zmniej szył
w sto sun ku do pla nu i być mo że
nie bę dzie trze ba za cią gać kre dy -
tu. Je że li jed nak w bu dże cie po zo -
sta ną ja kieś nie wy ko rzy sta ne
z róż nych wzglę dów środ ki, bę dą
prze zna czo ne na po kry cie de fi cy tu
bu dże to we go. 

Na ko niec po sie dze nia Ko mi sja
Fi nan sów (czy li bran żo wa do oma -
wia nych za gad nień) po zy tyw nie za -
opi nio wa ła pro jek ty uchwał przy go -
to wa nych na se sję 29 wrze śnia:
w spra wie zmian w uchwa le bu dże -
to wej po wia tu na 2011 r. oraz w wie -
lo let niej pro gno zie fi nan so wej na la -
ta 2011-2014. (RG)

KO MI SJA… JAK RA DA

Po łą czo ne po sie dze nie sześciu ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.
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No we dro gi i chod ni ki
Dokończenie ze str. 1

Wy mie nio na zo sta ła na wierzch nia z kost ki bru -
ko wej oraz kra węż ni ki, prze pro wa dzo no re gu la cję
pio no wą stu dzie nek i urzą dzeń  pod ziem nych, wy -
ko na no tak że no we wej ścia i wjaz dy na par king. Po -
dob ne dzia ła nia pod ję to w ra mach in we sty cji
przy ul. Szpi tal nej. W tym przy pad ku pra ce ob ję ły
wy ko na nie no wej na wierzch ni mi ne ral no -bi tu micz -
nej na od cin ku od skrzy żo wa nia z ul. Wil so na
do skrzy żo wa nia z ul. Chro bre go i ul. Tar go wą.
Na ten re mont gmi na i po wiat mu sia ły prze zna czyć
łącz nie 202 687,83 zł, a ro bo ty do dat ko we kosz to -
wa ły 41 113,40 zł.

Nie ba wem za koń czą się pra ce na dro dze po wia to -
wej ul. Wil so na na od cin ku od wia duk tu do skrzy żo -
wa nia z ul. Ra ko niew skie go. W tym przy pad ku re -
mont wy ko nu je ZDP cał ko wi cie ze środ ków wła snych,
a ter min re ali za cji te go za da nia uwzględ nia pro wa dzo -
ne rów no le gle przez PWiK sp. z o.o. w Knu ro wie pra -
ce ziem ne zwią za ne z bu do wą ka na li za cji. Wy re mon -
to wa ny zo stał tak że chod nik przy al. Pia stów, co kosz -
to wa ło po nad 32 tys. zł. 

Po pra wił się też stan dróg w gmi nie Pil cho wi ce.
Jed ną z prze pro wa dzo nych tu taj in we sty cji był re -
mont ul. Gli wic kiej w Żer ni cy. War tość te go za da nia
wy nio sła po nad 276 tys. zł. Wy bu do wa no też chod -
nik przy ul. Ka ro la Miar ki w Wil czy, na co wspól nie
z gmi ną prze zna czo no bli sko 106 tys. zł. 

W gmi nie Wie lo wieś wy bu do wa ny zo stał chod -
nik wraz z za ru ro wa niem ro wu przy dro dze po wia to -
wej nr 2958S w Wi śni czach (II etap). War tość te go
za da nia, w któ rym w 50 proc. par ty cy po wa ła gmi na,
wy nio sła 96 610,07 zł. 

W gmi nie Ru dzi niec prze pro wa dzo no re mont 
ul. Gli wic kiej w Pław nio wi cach na od cin ku od
ul. Nad Ka na łem do ul. Klu bo wej. War tość tej in we -
sty cji to 252 302,30 zł. Po nad to pod da no kon ser wa -
cji na wierzch nię dro gi po wia to wej Ta ci szów -By ci na,
sto su jąc me to dę mi kro dy wa ni ka. Przed się wzię cie to
kosz to wa ło bli sko 120 tys. zł.

W gmi nie So śni co wi ce pra ce trwa ją na dro dze
po wia to wej So śni co wi ce -Ła ny Wiel kie. Na jej czę ści
wy ko na no już war stwę ście ral ną jezd ni w ra mach za -
da nia „Prze bu do wa dro gi po wia to wej nr 2991S wraz
z bu do wą chod ni ka i ka na li za cji desz czo wej”. War -
tość za da nia wy nio sła 276 192,07 zł. W trak cie re ali -

za cji jest II etap prze bu do wy tej dro gi, bę dą cy kon -
ty nu acją prac wy ko na nych w ub. ro ku w ra mach Na -
ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych.
To naj więk sza dro go wa in we sty cja po wia tu w tym
ro ku, któ rej koszt wy no si po nad 4 mln zł, a re ali zo -
wa na jest wspól nie z gmi ną i bu dże tem pań stwa,
w ra mach tzw. sche ty nów ki. 

– Do koń ca ro ku spo dzie wać moż na się re mon tów
ko lej nych od cin ków dróg i bu do wy no wych chod ni -
ków – mó wi Wal de mar Do mbek, wi ce sta ro sta gli -
wic ki. – Wy re mon to wa na zo sta nie ul. Par ko wa w So -
śni co wi cach, znisz czo na w cza sie, gdy Za rząd Dróg
Wo je wódz kich po pro wa dził przez nią swój ob jazd.
Wo je wódz two Ślą skie prze ka za ło na ten cel 41 tys. zł,
a po wiat po kry je resz tę kwo ty re mon tu wy ce nio ne go
wstęp nie na 90 tys. zł. Roz po czę to mo der ni za cję dro gi
Gie rał to wi ce -Or non to wi ce. Koszt te go przed się wzię -
cia to ok. 500 tys. zł, z cze go Gmi na Gie rał to wi ce po -
kry je 150 tys. zł. To tyl ko nie któ re z te go rocz nych
przed się wzięć, ma ją cych na ce lu po pra wę sta nu na -
szych dróg. Re ali zu je my je stop nio wo, w mia rę po sia -
da nych środ ków, sta ra jąc się też po zy ski wać na ten cel
jak naj wię cej pie nię dzy ze źró deł ze wnętrz nych.

(RG, SoG) 

Dokończenie ze str. 1

Roz wo jo wy 
SY NER GY PARK

Po wsta nie par ku da ło rów nież im -
puls do sfi na li zo wa nia pla no wa nej
od wie lu lat przez Gmi nę Gie rał to wi -
ce bu do wy dro gi łączącej te ren par ku
z dro gą DK 44 oraz wę złem Gli wi ce -
-So śni ca.

Uro czy stość in au gu ra cji dzia łal -
no ści Sy ner gy Park od by ła się
z udzia łem m.in.: po słów To ma sza
Tom czy kie wi cza i Da nu ty Pie tra -
szew skiej, wo je wo dy ślą skie go
Zyg mun ta Łu kasz czy ka, mar szał -
ka Wo je wódz twa Ślą skie go Ada ma
Ma tu sie wi cza, sta ro sty gli wic kie -
go Mi cha ła Nie szpo r ka, wój ta
Gmi ny Gie rał to wi ce Jo achi ma
Bar gie la, prze wod ni czą ce go Ra dy
Gmi ny Gie rał to wi ce Mar ka Błasz -
czy ka, a tak że przed sta wi cie li in -
we sto rów oraz fir my KPE Me tro po -
lis. (RG)

No we ob li cze otrzy ma ły dwa bu -
dyn ki z przy bu dów ką oraz łą czą ca
je bra ma przy ul. Nie pod le gło ści
w Knu ro wie, na le żą ce do Po wia tu
Gli wic kie go.

Są to bu dyn ki dy rek cji i krwio -
daw stwa SP ZOZ -u w Knu ro wie oraz
tam tej sze go szpi ta la. Są za byt ko we –
po cho dzą sprzed stu lat i na le żał się
im już so lid ny re mont. Pra ce wy ko -
na ne zo sta ły w ra mach za da nia pn.
„Re mont ele wa cji i za bez pie cze nia
prze ciw wil go cio we go ścian bu dyn ku
dy rek cji i bu dyn ku krwio daw stwa
oraz re mont ogro dze nia po mię dzy ty -
mi bu dyn ka mi”. Obiek ty pod da ne zo -
sta ły ter mo mo der ni za cji, wy ko na no
w nich nie zbęd ną izo la cję prze ciw -
wil go cio wą, a osta tecz ny efekt wień -
czy ilu mi na cja świetl na, któ ra po za -
pad nię ciu zmro ku uka zu je ca łe pięk -
no te go kom plek su służ by zdro wia.
Pra ce ob ję ły tak że ma ły bu dy nek por -
tier ni, znaj du ją cy się przy tzw. krwio -

daw stwie. Zo stał do bu do wa ny w la -
tach 70. XX wie ku i ar chi tek to nicz -
nie da le ki był od pier wot ne go cha rak -
te ru szpi tal nych bu dyn ków. Te raz
wy glą da tak, jak by – jak ca łość – za -
pro jek to wa ny zo stał w 1911 ro ku.

In we sto rem wy ko na nych prac
był SP ZOZ w Knu ro wie. Ogól ny

koszt prze pro wa dzo nych ro bót wy -
no si 680 tys. zł, z cze go ZOZ wy ło -
żył 412 tys. zł, a po zo sta łą kwo tę
sta no wią środ ki po zy ska ne 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.

(RG)

O tej zbrod ni przez la ta nie wol -
no by ło mó wić. Ten czas na szczę ście
mi nął i te raz moż na już od dać cześć
par ty zan tom i żoł nie rzom za mor do -
wa nym w 1946 ro ku pod Dą brów ką
w gmi nie Wie lo wieś.

W ostat nią so bo tę wrze śnia na po la -
nie w Ba ru cie ko ło Dą brów ki od by ła
się uro czy stość upa mięt nia ją ca zbrod -
nię, do ko na ną w tym miej scu 65 lat te -
mu. 26 wrze śnia 1946 ro ku zgi nę ło tu
ok. 200 par ty zan tów Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go z Pod ha la, zwa bio -
nych obiet ni cą wy jaz du na Za chód
przez agen tów UB i NKWD, a tak że
żoł nie rzy wra ca ją cych z Za cho du.
Umiesz czo no ich w ba ra ku, któ ry zo -
stał wy sa dzo ny w po wie trze i spa lo ny.
Miej sce to upa mięt nio ne mo gło zo stać
do pie ro po pol skich prze mia nach ustro -
jo wych w 1989 ro ku – stoi tu po sta wio -
ny przez miej sco wą lud ność krzyż,
pod któ rym co ro ku wła śnie w każ dą
ostat nią so bo tę wrze śnia od pra wia na
jest msza św. i od by wa się Apel Po le -
głych. Pa mięć o po mor do wa nych oca lił
od za po mnie nia Świa to wy Zwią zek
Żoł nie rzy AK Od dział w Gli wi cach.

– Sto imy w miej scu, gdzie brat za -
bił bra ta – mó wił na po cząt ku te go -
rocz nej uro czy sto ści wójt Gmi ny Wie -
lo wieś Gin ter Skow ro nek. – Zwa bie -
ni tu pod stę pem par ty zan ci i żoł nie rze
zo sta li uni ce stwie ni, tak by nikt się
o tym nie do wie dział. 

W uro czy sto ści uczest ni czy li m.in.
miesz kań cy oko licz nych miej sco wo -
ści, żoł nie rze, kom ba tan ci, har ce rze,
le śni cy, ro dzi ny po mor do wa nych, po -
sło wie An drzej Ga ła żew ski i Jan
Kaź mier czak, wi ce wo je wo da opol ski
An to ni Ja strzemb ski, przed sta wi cie -
le władz sa mo rzą do wych oraz re pre -
zen tan ci IPN. Mszę św. od pra wił ks.
pra łat kmdr por. Hen ryk So fiń ski,
pro boszcz woj sko wej pa ra fii pw. św.
Bar ba ry w Gli wi cach. Po Eu cha ry stii
od był się Apel Po le głych, a na stęp nie
sal wę od da ła kom pa nia ho no ro wa wy -
sta wio na przez 6 ba ta lion po wietrz no -
de san to wy z Gli wic. De le ga cje zło ży -
ły pod krzy żem upa mięt nia ją cym
zbrod nię wień ce i wią zan ki kwia tów.
W skład de le ga cji Po wia tu Gli wic kie -
go wcho dzi li prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Ta de usz Ma mok oraz sta ro -
sta Mi chał Nie szpo rek.

Hołd po mor do wa nym od da li tak że
gó ra le ze Związ ku Pod ha lan Zie mi
Ży wiec kiej, przy jeż dża jąc do Ba ru ta
ze swym sztan da rem i ni sko po kła nia -
jąc się pod tu tej szym krzy żem. – Co
ro ku jest nas wię cej – za zna czył ks.
pra łat Wła dy sław No wo siel ski z Ci -
śca, któ ry to wa rzy szył ks. So fiń skie -
mu w od pra wia niu mszy św. w in ten -
cji po le głych. 

Uro czy stość zor ga ni zo wa na zo sta -
ła przez Gmi nę Wie lo wieś.

(RG)

W pią tek 7 paź dzier ni ka w Mu zeum Miej skim w Ra -
tu szu w Py sko wi cach na stą pi uro czy ste otwar cie wy sta -
wy pt. „Za po mnia ne od kry cia – pre hi sto rycz ne be stie
z Do li ny Kłod ni cy”. 

Krót ki re fe rat nt. eks po zy cji wy gło si praw dzi wy pa sjo -
nat geo lo gii i znaw ca zwie rząt ko pal nych, pa le on to log Pa -
weł Woź niak, pra cow nik Pań stwo we go In sty tu tu Geo lo -
gicz ne go – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go Od dzia łu
Gór no ślą skie go im. Sta ni sła wa Dok to ro wi cza -Hreb nic kie -
go w So snow cu. 

Py sko wic kie mu zeum opa nu ją ma mu ty wiel kie, no so -
roż ce wło cha te oraz in ne ssa ki plej sto ceń skie, a wła ści wie
ich ziem skie szcząt ki, głów nie ko ści i szkie le ty, po cho dzą -
ce ze zbio rów so sno wiec kiej pla ców ki, Ko pal ni Pia sku Pod -
sadz ko we go w Ko tlar ni oraz z pry wat nych zbio rów miesz -
kań ców Py sko wic i tu tej szych szkół.

Oko li ce Py sko wic są te re na mi, gdzie już przed II woj ną
świa to wą zna le zio no szkie le ty ma mu ta wiel kie go i no so roż ca
wło cha te go. One to wła śnie do dziś dum nie sto ją w gli wic kim
Mu zeum – Zam ku Pia stow skim. Po woj nie, w koń cu
lat 50. XX wie ku, pod czas wy do by wa nia pia sku pod sadz ko we -
go mię dzy obec ny mi zbior ni ka mi wod ny mi Dzierż no Du że

i Dzierż no Ma łe od kry to ko lej ne zło ża ko ści tych zwie rząt. Zre -
kon stru owa ny z nich szkie let ma mu ta wiel kie go zdo bi dziś mu -
zeum Pań stwo we go In sty tu tu Geo lo gicz ne go w War sza wie.

Na to miast przy Ze spo le Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach we wrze śniu 2010 ro ku sta nę ły na tu ral nych
roz mia rów po sta ci ma mu ta i no so roż ca, sfi nan so wa ne przez
Po wiat Gli wic ki. Są to wier ne ko pie tych zwie rząt, z cha -
rak te ry stycz nym owło sie niem, kła mi itp. Przy szko le po -
wstał tak że Geo punkt, w któ rym po znać moż na ich hi sto rię.
Te raz w py sko wic kim Ra tu szu przyj rzeć się bę dzie moż na
do cze snym szcząt kom pre hi sto rycz nych zwie rząt. 

Na wy sta wie za pre zen to wa ne tak że zo sta ną zdję cia, książ -
ki, ma py, bro szu ry oraz in ne cie ka wost ki zwią za ne z geo lo -
gicz ną hi sto rią Po wia tu Gli wic kie go i Mia sta Py sko wi ce. 

Or ga ni za to ra mi eks po zy cji są Ra da Po wia tu Gli wic kie -
go, sta ro sta gli wic ki, Ra da Miej ska w Py sko wi cach, bur -
mistrz Mia sta Py sko wi ce oraz dy rek tor Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach. Wy sta wa po trwa do 29
paź dzier ni ka. Moż na ją zwie dzać w Miej skim Ra tu szu
od wtor ku do so bo ty w godz. 16.00-18.00, w nie dzie lę
od godz. 15.00 do 17.00 (w po nie dział ki nie czyn ne). Wstęp
wol ny. (MFR)

Krzyż na le śnej po la nie przy po mi na o zbrod ni, któ ra zy ska ła mia no Ślą skie go
Ka ty nia.

65 lat te mu w Dą brów ceKnu row ski ZOZ wy pięk niał

Kom pleks za byt ko wych bu dyn ków szcze gól nie efektownie pre zen tu je się
w noc nym oświe tle niu.
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Ma mu ty w py sko wic kim mu zeum 



www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 44

NNRR  1100  ((5555))  PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK  22001111    WWYYDDAARRZZYYŁŁOO  SSIIĘĘ,,   WWYYDDAARRZZYY  SSIIĘĘ

Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na w Knu ro wie
już od 40 lat słu ży po mo cą dzie ciom i mło dzie ży. 9 wrze -
śnia ta jed nost ka or ga ni za cyj na Po wia tu Gli wic kie go
ob cho dzi ła ju bi le usz.

Uro czy stość zor ga ni zo wa na zo sta ła w są sia du ją cym
z sie dzi bą PP -P klu bie „Sztu ka te ria”. Wśród go ści by li m.in.
wi ce mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las, dy rek tor gli -
wic kiej de le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach
Zdzi sła wa Wa niek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
Sła wo mir Adam czyk oraz przed sta wi cie le władz gmin
Knu rów, Gie rał to wi ce, So śni co wi ce i Pil cho wi ce, któ re Po -
rad nia obej mu je swym dzia ła niem, a tak że przed sta wi cie le
in sty tu cji oświa to wych, dy rek to rzy szkół i przed szko li,
daw ni pra cow ni cy oraz re pre zen tan ci in sty tu cji współ pra -
cu ją cych z Po rad nią. Dy rek tor PP -P Jo lan ta Olej nik ode -
bra ła moc ży czeń i gra tu la cji z oka zji ju bi le uszu.

Pra cow ni cy Po rad ni przed sta wi li pre zen ta cje przy bli ża -
ją ce jej prze szłość i dzień dzi siej szy, a tak że po rad nic two
psy cho lo gicz no -pe da go gicz ne w na szym kra ju i w UE.
W Pol sce ta kie po rad nic two dzia ła od 40 lat i w tym sa mym
cza sie po wsta ło rów nież w Knu ro wie. Obec nie w kra ju jest
ok. 560 ta kich pla có wek, któ re obej mu ją po mo cą po -
nad 12,5 proc. po pu la cji dzie ci i mło dzie ży. Za po trze bo wa -
nie na ta kie usłu gi wciąż ro śnie. 

Pla ców ka w Knu ro wie za ło żo na zo sta ła 1 wrze śnia 1971
r. ja ko Po rad nia Wy cho waw czo -Za wo do wa. Jej sie dzi ba mie -
ści ła się w Szko le Pod sta wo wej nr 2 przy ul. Wil so na. Two -

rzył ją Ro man Buch ta, któ ry pod czas spo tka nia przy po mniał
te pio nier skie cza sy. Po rad nia od 2000 r. mie ści się przy ul.
Ko smo nau tów 5a, jej or ga nem pro wa dzą cym jest Po wiat Gli -
wic ki, a nad zór me ry to rycz ny spra wu je Ślą skie Ku ra to rium
Oświa ty w Ka to wi cach. Za trud nia 13 osób, głów nie psy cho -
lo gów i pe da go gów o wie lu spe cja li za cjach oraz do rad ców
za wo do wych i le ka rza. Jej ce lem jest udzie la nie dzie ciom
i mło dzie ży po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej, w tym
po mo cy lo go pe dycz nej, po mo cy w wy bo rze kie run ku kształ -
ce nia i za wo du, udzie la nie ro dzi com i na uczy cie lom po mo cy
psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej zwią za nej z wy cho wa niem
i kształ ce niem dzie ci oraz mło dzie ży. (RG)

☺☺ 8 paź dzier ni ka w Le śni czów ce Smol ni ca zor ga ni -
zo wa ne zo sta nie IX Świę to Ko nia. Zbiór -

ka o godz. 10.00, wy jazd z le śni czów ki do la su
o godz. 12.00. Szcze gó ły na stro nie in ter ne to wej:
http://www.ka wa le ryj ka.pl/. 

☺☺ 8 paź dzier ni ka o godz. 10.00 w Dzierż nie (DW Ła -
będź) ro ze gra na zo sta nie dru ga część Tur nie ju

Ska ta Spor to we go o ty tuł Naj lep sze go Szka cia rza Po wia -
tu Gli wic kie go.

☺☺ 20 paź dzier ni ka w godz. od 17.00 do 19.00 w sie -
dzi bie Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry Ru dzi niec w Po -

ni szo wi cach od bę dzie się In au gu ra cja Ro ku Kul tu ral -
ne go. W pro gra mie: kon cert pie śni Le onar da Co he na pt.
Za błą ka ny Ka na dyj czyk oraz wy sta wa rę ko dziel ni ków
z Gmi ny Ru dzi niec.

☺☺ 21 paź dzier ni ka o godz. 19.30 klub „Sztu ka te ria”
w Knu ro wie za pra sza na kon cert w wy ko na niu

War szaw skie go Du etu Akor de ono we go pt. „akor de -
oNO WA Po dróż Mu zycz na”. Szcze gó ły na stro nie in ter -
ne to wej: www.klubsz tu ka te ria.pl. 

☺☺ 23 paź dzier ni ka o godz. 18.00 w Ki nie Sce na Kul -
tu ra w Knu ro wie od bę dzie się kon cert Bel ta ine,

jed ne go z naj cie kaw szych ze spo łów pol skiej sce ny fol ko -
wej. Ce na bi le tu: 30 zł.

☺☺ 27 paź dzier ni ka o godz. 9.00 w sa li Mło dzie żo we -
go Do mu Kul tu ry w Gli wi cach, fi lia w Boj ko wie

(Gli wi ce – Boj ków, ul. Rol ni ków 154) od bę dą się V Gli -
wic kie Spo tka nia Tę czo we. Wię cej na: www.mdk.gli wi -
ce.pl. 

☺☺ Do 30 paź dzier ni ka w Ga le rii POD cień w Mu -
zeum Miej skim w Py sko wi cach (Ra tusz Ry nek 1)

moż na oglą dać wy sta wę ma lar stwa „Ju liu sza Ka -
sprza ka prze gląd twór czo ści”. Od 3 do 21 listopada
Galeria zaprasza na Wystawę Sztuki Regionu
Północnego Szwarcwaldu „Ortszeit“.

☺☺ 6 li sto pa da o godz. 16.00 w Sa li Pe ter swaldz kiej
na Zam ku w Tosz ku od bę dzie się Po wia to wy Fe sti -

wal Chó rów.
(Opr. SoG)

Pod zna kiem in te gra cji prze bie -
ga ła im pre za, zor ga ni zo wa na dla
uczest ni ków pro jek tu „Do bry start
w sa mo dziel ność”, pro wa dzo ne go
przez Po wia to we Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Gli wi cach.

Or ga ni za to rzy
za pro si li na nią
uczest ni ków pro -
jek tu – oso by nie -
p e ł  n o  s p r a w  n e
oraz wy cho wan -
ków ro dzin za -
stęp czych i pla có -
wek opie kuń czo -
- w y  c h o  w a w  -
czych, ich ro dzi ny
oraz miesz kań -
ców po wia to wych
do mów po mo cy
spo łecz nej. Im pre -

za zor ga ni zo wa na zo sta ła 18 wrze śnia
na Ran cho u Mar ka w Bar głów ce. Był
to ca ły dzień wspa nia łej za ba wy
w ple ne rze, po łą czo nej z moż li wo ścią
udzia łu w za ję ciach warsz ta to wych,
qu izach, kon kur sach i grach. Pro jekt

jest współ fi nan so wa ny ze środ ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
PCPR w Gli wi cach re ali zu je go w la -
tach 2008-2013, co ro ku pro wa dząc
na bór no wych uczest ni ków. Do tej po -
ry sko rzy sta ły z nie go 144 osoby. 

Ce lem te go rocz nej edy cji pro jek tu
jest ak ty wi za cja spo łecz na uczest ni -
ków oraz za po bie ga nie ich wy klu cze -
niu spo łecz ne mu. Uczest ni czy
w niej 51 osób, w tym 34 nie peł no -
spraw ne. W ra mach pro jek tu od były
się już tur nus re ha bi li ta cyj ny w Iwo ni -
czu Zdro ju, szko le nie mo du ło we
w Wę gier skiej Gór ce, cykl szko leń
week en do wych „Bez piecz na ro dzi na”.
Każ dy z uczest ni ków, kto przy stę pu jąc
do pro jek tu, za de kla ro wał ta ką chęć,
weź mie też przed koń cem te go ro ku
bez płat nie udział w kur sie pra wa jaz -
dy. (RG)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA

Gra tu la cje pra cow ni kom Po rad ni skła da Sła wo mir Adam -
czyk, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.

Du żą po pu lar no ścią cie szy ły się warsz ta ty le pie nia z ma sy
pla stycz nej.

Do bry start w sa mo dziel ność

Bli sko 6 ton śmie ci ze bra li uczest ni cy
ak cji „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki”, któ -

ra od by ła
się 16 wrze -
śnia. Sprzą ta -
li ucznio wie
szkół po wia -
to wych oraz
miesz kań cy
DPS -ów „Za -
m e  c z e k ”
i „Osto ja”,
wy po sa że ni

w rę ka wi ce i wor ki, za ku pio ne przez Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach. 

Sa bi na Sznu ra z Ru dziń ca wy -
gra ła kon kurs „Pre zy den cja
od kuch ni”, zor ga ni zo wa ny
przez po sła To ma sza Gło gow -
skie go i po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go Mał go rza tę
Handz lik. Przy go to wa ła wspa -
nia łe po tra wy łą czą ce tra dy cje
kuch ni ślą skiej z eu ro pej ską
awan gar dą – m.in. wo dzion kę
z do dat kiem scha bu i se ra ple -
śnio we go, za co wy gra ła wy jazd
do Bruk se li ufundowany przez
M. Handz lik.

Sto wa rzy sze nie Czte ry Po ry Ro ku
z Knu ro wa pod su mo wa ło pro jekt
„z NGO na TY”, współ fi nan so wa ny
przez Po wiat Gli wic ki. Wo lon ta riusz -

ki zdia gno -
zo wa ły sy tu -
ację i funk -
cjo no wa nie
or ga ni za cji
po za rzą do -
wych na te -
re nie Knu -
ro wa i gmi -
ny Gie rał to -
wi ce. Efek -
tem ich pra -

cy są pod ręcz nik na ten te mat oraz
ba za da nych or ga ni za cji, któ re zna -
leźć moż na m.in. na stro nie www.po -
wiat gli wic ki.pl w za kład ce PCOP.

W spół dziel czym klu bie Ga ma w Knu -
ro wie 17 wrze śnia im pre zę cha ry ta tyw -
ną zor ga ni zo wa ła Fun da cja „Pro my -
czek”, wspie ra ją ca oso by nie peł no -

spraw ne i ich
ro dzi ny ze
szcze gól nym
uwzględ nie -
niem dzie ci
i mło dzie ży
n i e  p e ł  n o  -
spraw nych
in te lek tu al -
nie. Na zdję -
ciu wy stęp
T e  a t r u

Otwar te go, dzia ła ją ce go przy Gim na -
zjum nr 15 w By to miu. 

10 wrze śnia w sa li wi -
do wi sko wej MOKiS-u
w Py sko wi cach od był się
ju bi le usz 10-le cia dzia -
łal no ści Py sko wic kie go
To wa rzy stwa Przy jaź ni
Pol sko -Fran cu skiej. Nie
za bra kło na nim po dzię -
ko wań dla władz sa mo -
rzą do wych, któ re wspie -
ra ją pra cę PTPPF –
z pra wej stro ny Da niel le

i Je an Ra be sco z La Ri ca ma rie, któ rzy za ini cjo wa li tę przy jaźń.

(Opr. RG, SoG, MF -R)

W FO TO GRA FICZ NYM SKRÓ CIE
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Moc ży czeń na czter dziest kę
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Ma my ze so bą wie le wspól ne go,
ale też ład nie się róż ni my – tak
w jed nym zda niu moż na za wrzeć
wra że nia z III Po wia to wej Kon fe -
ren cji 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”, któ ra od by wa ła się
w dniach 22-23 wrze śnia w Pław nio -
wi cach. 

To oczy wi ście ogrom ny skrót my -
ślo wy, bo wiem pro gram kon fe ren cji
był bar dzo ob fi ty, a te ma tycz nie nie
ogra ni cza ła się ona by naj mniej do po -
rów nań ślą sko ści z ka szubsz czy zną,
lecz po ka zy wa ła w peł ni bo gac two
tych dwóch kul tur. Kon fe ren cja zor ga -
ni zo wa na zo sta ła przez Po wia to wą Bi -
blio te kę Pu blicz ną w Gli wi cach oraz
Za rząd Okrę gu Ślą skie go Sto wa rzy -
sze nia Bi blio te ka rzy Pol skich. Wzię li
w niej udział przed sta wi cie le Po wia tu
Puc kie go, part ner skie go dla Po wia tu
Gli wic kie go, a w pięk nej sa li kon fe -
ren cyj nej pław nio wic kie go pa ła cu

zgro ma dzi li się licz nie re gio na li ści
z te re nu wo je wództw ślą skie go i opol -
skie go. Owoc nych ob rad ży czy li im
m.in. po sło wie An drzej Ga ła żew ski
i Jan Kaź mier czak oraz wi ce mi ni ster
Kry sty na Szu mi las, a je den z re fe ra -
tów wy gło si ła se na tor Ma ria Pań -
czyk -Po zdziej, zna na pro pa ga tor ka
gwa ry ślą skiej. 

Pod czas kon fe ren cji wy słu chać
moż na by ło m.in. wy stą pień dr Ewy
Kow nac kiej, człon ka Za rzą du Po wia -
tu Puc kie go i wy kła dow cy Uni wer sy -
te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
w War sza wie pt. „Kaszëbë i Kaszëbi –
hi sto ria kra iny i jej miesz kań ców”,
prof. Jo an ny Ro stro po wicz z Uni wer -
sy te tu Opol skie go „Lu dzie stąd, czy li
o tych, któ rzy two rzy li nasz re gion”, dr
Ane ty Szop ny, dy rek to ra Po wia to wej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Puc ku oraz
wy kła dow cy Ka szub sko -Po mor skiej
Szko ły Wyż szej „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” oraz 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”, a tak że Ro ma na
Drzeż dżo na z Mu zeum Zie mi Puc kiej,
któ ry mó wił o li te ra tu rze ka szub skiej
i ję zy ku ka szub skim. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pił
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, któ ry przy -
wdział na tę oka zję re gio nal ne stro je.
W trak cie kon fe ren cji swe sto iska pre -
zen to wa ły: Szko ła Pod sta wo wa w Ko -
tu li nie (któ ra przy go to wa ła eks po zy cję
re gio nal ną), Gór no ślą skie Cen trum
Kul tu ry i Spo tkań im. Eichen dorf fa
oraz Agen cja Re kla mo wo -Wy daw ni -
cza VEK TRA.

By ła to już trze cia kon fe ren cja re -
gio nal na, zor ga ni zo wa na przez Po wia -
to wą Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli wi -
cach. Re gio na lizm, po la tach wy mu -
szo nej uni fi ka cji, ja ka obo wią zy wa ła
w na szym kra ju do 1989 r., prze ży wa
obec nie swój re ne sans. Kon fe ren cja
po ka za ła, jak jest dla nas waż ny. Moż -

na o nim mó wić bez koń -
ca – rów nie do brze po ślą -
sku, po ka szub sku, jak
i po pol sku. (RG)

15 dru żyn, w tym 6 mło dzie żo -
wych, a tak że dziew czę cych i ko bie -
cych, wzię ło udział w Po wia to wych
Za wo dach Spor to wo -Po żar ni czych
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Po -
wia tu Gli wic kie go. Bez kon ku ren cyj -
ni oka za li się za rów no za wod nicz ki,
jak i za wod ni cy z OSP Świ bie.

Im pre za od by ła się 17 wrze śnia
w Wil czy na bo isku spor to wym LKS
„Wil ki”. Za wod ni cy star to wa li
pod bacz nym okiem ko mi sji sę dziow -
skiej po wo ła nej przez ko men dan ta
miej skie go Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej st. bryg. Ja nu sza Przy byl skie go,
a szcze gól nie sę dzie go głów ne go za -
wo dów st. kpt. Ber nar da Wilcz ka.
Za wo dy, któ rych ko men dan tem był st.
kpt. Jó zef Gla gla, roz gry wa no w czte -
rech kon ku ren cjach. 

W gru pie dziew cząt I miej sca
w ćwi cze niach bo jo wych, bie gu szta -
fe to wym i kla sy fi ka cji koń co wej zdo -
by ła dru ży na OSP Świ bie. W gru pie
chłop ców w ćwi cze niach bo jo wych

naj lep sza by ła re pre zen ta cja OSP Świ -
bie, a ko lej ne miej sca za ję ły OSP To -
szek, OSP Wil cza, OSP By ci na i OSP
Pa niów ki, na to miast w bie gu szta fe to -
wym I miej sce za ję ła dru ży na OSP To -
szek, a za nią ko lej no upla so wa ły się
OSP Świ bie, OSP Pa niów ki, OSP Wil -
cza i OSP By ci na. Osta tecz nie, w kla -
sy fi ka cji koń co wej gru py chłop -
ców I miej sce za ję ła OSP Świ bie, II –
OSP To szek, III – OSP Wil cza, IV –
OSP Pa niów ki i V – OSP By ci na. 

W ry wa li za cji ko bie cych dru żyn
po żar ni czych za rów no w dwóch ro ze -
gra nych kon ku ren cjach, jak i w kla sy -
fi ka cji koń co wej naj lep sza by ła OSP
Świ bie, któ ra za ję ła I miej sca, a po ko -
na ła OSP Ła ny (II miej sce) i OSP Pa -
niów ki (III miej sce). Na to miast wśród
mę skich dru żyn w ćwi cze niach bo jo -
wych naj lep si by li re pre zen tan ci OSP
Świ bie, za któ ry mi upla so wa ły się
OSP Smol ni ca i OSP Gie rał to wi ce,
OSP To szek, OSP Che chło i OSP Wil -
cza. W szta fe cie tak że zwy cię ży ła OSP

Świ bie, a ko lej ne miej sca za ję ły OSP
Gie rał to wi ce, OSP Che chło i Wil cza,
OSP To szek i OSP Smol ni ca. W kla sy -
fi ka cji koń co wej męż czy zn I miej sca
za ję ła OSP Świ bie, II – OSP Gie rał to -
wi ce, III – OSP Che chło, IV – OSP To -
szek, V – OSP Smol ni ca i VI – OSP
Wil cza. 

Zwy cięz cy ode bra li pu cha ry, me da -
le i dy plo my, a dla uczest ni ków or ga ni -
za to rzy za wo dów przy go to wa li licz ne
na gro dy, słod ko ści i ma skot ki, każ dy
z nich otrzy mał też ko szul kę z lo go
OSP. Do sko na łe go przy go to wa nia,
kon dy cji i spor to wej ry wa li za cji gra tu -

lo wa li im pod czas ich wrę cza nia wi ce -
sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek,
wójt gmi ny Pil cho wi ce Jo an na Ko ło -
czek -Wy bie rek, ko men dant miej ski
PSP w Gli wi cach st. bryg. Ja nusz
Przy byl ski oraz pre zes Za rzą du Po -
wia to we go Związ ku OSP RP An drzej
Frej no. Du żą ra dość dru ży nom spra -
wi ły też ko sze ze sło dy cza mi, ufun do -
wa ne przez Gmin ną Ko mi sję Roz wią -
zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych 
w Pil cho wi cach, któ re ode bra ły od jej
prze wod ni czą cej Jo lan ty Ko wol.

Za wo dy zor ga ni zo wał Za rząd Po -
wia to wy Związ ku OSP RP w Gli wi -

cach wspól nie z ko men dan tem miej -
skim PSP w Gli wi cach oraz Gmi ną
Pil cho wi ce i OSP Wil cza. Im pre za
do fi nan so wa na by ła przez Po wiat
Gli wic ki.

(RG)

To zdję cie zro bio ne zo sta ło w Two ro gu
Ma łym, gdzie przed sie dzi bą tam tej szej jed -
nost ki OSP ks. bp Ge rard Kusz po sa dził so -
snę pi ską, po świę co ną przez pa pie ża Be ne -
dyk ta XVI. Wcze śniej zaś od pra wił mszę
w po ło żo nej nie opo dal ka pli cy św. Ma rii
Mag da le ny. 

Bi skup od bie ra z rąk An drze ja Mu sio ła pa -
miąt ko wą fo to gra fię, zro bio ną 19 lat te mu. By -
ła ona wy ko na na po naj więk szym po ża rze kom -
plek sów le śnych w Eu ro pie, któ ry na prze ło mie
sierp nia i wrze śnia 1992 ro ku ob jął po nad 6 tys.
ha wo kół Kuź ni Ra ci bor skiej. Stra ża cy PSP
i OSP z wiel kim po świę ce niem ga si li wów czas
sza le ją cy ogień. Dwo je z nich – star szy aspi rant
An drzej Ka czy na i druh An drzej Ma li now ski
stra ci li przy tym ży cie.

Ka plicz ka św. Ma rii Mag da le ny oca la ła z tej
po żo gi w cu dow ny spo sób. Ogień pod cho dził

pod nią dwa ra zy i dwa ra zy zmie niał się wiatr,
kie ru jąc go w dru gą stro nę. Od tej po ry co ro ku
w pierw szą nie dzie lę wrze śnia ks. bp Ge rard
Kusz od pra wia tu mszę św. w in ten cji stra ża ków,
le śni ków i wszyst kich tych, któ rzy wal czy li z ży -
wio łem. 

Bi skup Kusz to wa rzy szył stra ża kom
w tym po ża rze, a od bli sko 20 lat jest za wsze
na co rocz nych uro czy sto ściach w Mag da len -
ce. W Two ro gu Ma łym trak to wa ny jest jak
ser decz ny gość – na je go cześć tam tej sza
straż ni ca OSP na zwa na zo sta ła przed la ty
„Ge rar dów ką”. W ub. ro ku bi skup Kusz
otrzy mał na gro dę Be ne Me ri tus, przy zna ną
przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go m.in.
za wspie ra nie ochot ni cze go stra żac twa i je go
war to ści na na szym te re nie, bo po dob ną es ty -
mą da rzą go stra ża cy z ca łe go po wia tu.

(RG)

Bibliotekarski
nowy rok

13 października o godz. 10.00 
w sali sesyjnej Starostwa Powia-
towego w Gliwicach odbędzie się
Inauguracja Roku Bibliotekar-
skiego 2011/2012. 

W programie przewidziano m.in.
spotkanie autorskie z Joanną
Furgalińską – graficzką, ilustratorką
i autorką książek m.in. dla dzieci,
podsumowanie „Bibliolata 2011”
oraz finał konkursu plastycznego
„Wakacyjna skrzynia pełna skar-
bów”.

Uroczystość jest organizowana
przez Powiatową Bibliotekę Publi-
czną w Gliwicach. (SoG)

Od lewej: sołtys i prezes OSP w Tworogu Małym Irena
Musioł, ks. bp Gerard Kusz, przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sośnicowicach Regina Bargiel, Andrzej Musioł oraz Adam
Głowacki, leśniczy z Nadleśnictwa Rudziniec, dzięki któremu
sadzonka papieskiej sosny trafiła do Tworoga Małego.

Śląsko-kaszubskie klimaty

Kon fe ren cja zor ga ni zo -
wa na zo sta ła w pięk nych
po miesz cze niach Ze spo łu
Pa ła co wo -Par ko we go
w Pław nio wi cach, ale też
na je go Dzie dziń cu Ma -
ryj nym, gdzie wy stą pił
Ze spół Mło dzie żo wy
z Gim na zjum w Ru dziń -
cu.
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Świ bie gó rą!

Za wo dy zgro ma dzi ły licz ne gro no uczestników.

Stra żac ka mło dzie żów ka w ak cji.
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Przy ja ciel stra ża ków
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BŁĄ DZIĆ, BY OD NA LEŹĆ 
CUD FE NO ME NU

Cza sa mi, re ali zu jąc szkol ny pro -
gram, pa ni Iwo na prze my ca frag men ty
swo jej twór czo ści i na lek cjach dzie ją
się rze czy nie sa mo wi te. Uczeń
z ADHD przez dwie go dzi ny sie dzi jak
za klę ty, po zo sta łe dzie cia ki słu cha ją
z za in te re so wa niem i cie ka wo ścią, a pa -
ni prze no si ich w świat wy obraź ni, po -
sze rza jąc ich słow nic two i wy ma ga jąc
od nich nie ła twych in ter pre ta cji opo -
wie ści o Zgred ku – le śnym lud ku wy -
my ślo nym du żo wcze śniej niż na pół -
kach księ gar skich po ja wił się Har ry
Pot ter. Na in nej lek cji prze no si swo ich
uczniów w świat „Szkla nej baj ki”,
w któ rej chło piec kar mi pro myk na dziei
do brem pły ną cym z je go ma leń kie go
ser dusz ka. Jest fan ką swo je go za wo du
i bar dzo lu bi pra co wać z dzieć mi. Gros
jed nak ar ty stycz nych prze żyć od by wa
się po za pra cą. Wte dy pa ni Paj diow ska,
zwa na przez przy ja ciół kę „pa nią Mic -
kie wicz” za nu rza się w swo ich ar ty -
stycz nych pa sjach. Nie tyl ko pi sze, ale
tak że bar dzo ład nie ma lu je i rzeź bi. Bo -
ha te ra mi jej rzeźb są przede wszyst kim
anio ły. Nie są to wy mu ska ne pięk no ści,
ale czę sto po marsz czo ne skrzy dla te dzi -
wa dła o nie ba nal nej uro dzie, peł ne krą -

gło ści i uro ku. Każ dy z nich ma swo je
imię. Są wśród nich Anioł Cza su, Anioł
Mu zy ki, Anioł Za po mnie nia, Anioł
Smut ku i Ra do ści. Każ dy z nich ma tak -
że swój wiersz – mo dli twę:

Anie le Za po mnie nia…
– nie po zwól za po mnieć mi nio nych
chwil da jąc je dy nie na ukę
– nie za cie raj twa rzy i wspo mnień
– spraw bym ni gdy nie za po mnia ła, że
ist nie je dzień ju trzej szy
– niech nie za po mnę, że żal i ból ustą pi 
a wie czo rem, że mu szę za krę cić ku rek
od ga zu, a ra no, że mi ja ter min opła ce -
nia ra chun ku za czynsz i ko mór kę
A w co dzien nej go ni twie i gma twa ni nie
spraw… oby śmy ni gdy nie za po mnie li,
że… Ty ist nie jesz!

Przy roz licz nych anio łach le żą pta -
sie pió ra po ma lo wa ne przez pa nią Iwo -
nę w naj róż niej sze wzo ry. I nie przy -
po mi na ją tyl ko pa wich, wie lo barw -
nych piór, ale są ar ty stycz ną wi zją po -
et ki i ma lar ki. Na praw dę cie ka we!

BY ŁA SO BIE RAZ KRÓ LEW NA, 
CO TO MIA ŁA SER CE Z DREW NA

Paj diow ska pi sze pod wpły wem
chwi li, we ny twór czej czy na tchnie -

nia. Czę sto in spi ra cją jest mu zy ka –
bar dzo róż na, od po waż nej po elek tro -
nicz ną. Pa ni Iwo na pi sze od cza sów
li ce al nych. Przez la ta uzbie ra ło się na -
praw dę wie le wier szy i opo wia dań.
Mnóstwo wier szy ków oraz ko ły sa nek
na pi sa ła na po trze by chwi li, któ rą by -
ły dwie cór ki. W ten spo sób po wsta ła
„Ni by lan dia” – tro chę za in spi ro wa na
me to da mi pe da go gicz ny mi Ja nu sza
Kor cza ka. Na ro dził się tak że po mysł
opra co wa nia tra sy py sko wic kiej

ścież ki  dy dak tycz nej pt. „Spa cer
po Py sko wi cach”. I ta ka pra ca po -
wsta ła. Wciąż two rzo ne są wier szy ki,
utwo ry pi sa ne na ser wet kach, skraw -
kach pa pie ru, ma lo wi dła na kar te lusz -
kach, szki ce na bi buł kach… Aby to
upo rząd ko wać, pod wpły wem im pul -
su po wsta ła stro na in ter ne to wa.
Na www.ivgal le ry.pl już oglą dać
(a tak że ku pić) moż na m.in. ob ra zy
ma lo wa ne far bą olej ną i akry lo wą,
anio ły z ma sy pa pie ro wej (pla stycz -
nej), ob ra zy na pió rach czy oko licz no -

ścio we stro iki. W 2012 ro ku w py sko -
wic kiej ga le rii POD cień w Miej skim
Ra tu szu za pla no wa na jest wy sta wa
ob ra zów i prac ar tyst ki pt. „Pod skrzy -
dłem”.

– Ar ty stycz na du sza na pew no po -
ma ga mi w pra cy za wo do wej. Czło -
wiek w ten  spo sób nie po zby wa się
cząst ki dzie ciń stwa. Ła twiej jest wów -
czas zro zu mieć dzie ci – uczniów czy
pod opiecz nych, do trzeć do nich i zro -
zu mieć oso by do ro słe. To rów nież po -

ma ga mi w co dzien nym ży ciu i nie raz
da wa ło si łę, by prze trwać trud ne ży -
cio we mo men ty, a co wię cej, mo ja pa -
sja spra wia mi ogrom ną ra dość. Do -
dam, że kil ka opo wia dań, m.in. „Zgre -
dek” oraz „Ma ły Ksią żę i ja” na pi sa -
łam dla do ro słych czy tel ni ków – mó wi
Iwo na Paj diow ska.

Do dziś nie mo że od ża ło wać, że nie
wy ko rzy sta ła szan sy, ja ką da wał jej
nie ży ją cy już po eta ks. Jan Twar dow -
ski, wspa nia le i po zy tyw nie re cen zu jąc
jej wier sze. „Zna ko mi ty dia log z du -

szą” – tak m.in. pi sał mistrz Twar dow -
ski, za chę ca jąc pa nią Iwo nę do wy da -
nia wła sne go to mi ku wier szy. To się
jesz cze nie uda ło, ale ma rze nia się
prze cież speł nia ją… Mo że te anio ły,
wszech obec ne w ży ciu ar tyst ki po mo -
gą i utwo ry uj rzą świa tło dzien ne?
Anio ły są dla po et ki  sym bo lem bez -
tro skie go dzie ciń stwa. Wśród jej rzeźb
czy bo ha te rów wier szy są też anio ły
po ła ma ne, oka le czo ne, ano rek tycz ne,
czy wręcz prze ciw nie – oty łe,  tak róż -
ne jak... ko bie ty. Pi sze o tym w wier -
szu pt.:

Freud
Pa nie Freud
Niech no pan zer k nie
na ko bie ty w ano rek tycz nym
skur czu bu li micz nych roz te rek.
Do pa so wu ją cych cia ło
Do po trzeb wie lo krot ne go or ga zmu 
Str wo żo nych wi do kiem
ka no nów na rzu ca ją cych by cie.

Swo je wi zje i afir ma cje ar tyst ka
prze rzu ca na pa pier lub płót no. Ro bi
to, bo lu bi.

Jest skrom na, ale świa do ma swo ich
do ko nań. Pi sze, by po móc so bie, ale tak -
że in nym ko bie tom, bo jej twór czość
przede wszyst kim ad re so wa na jest do ko -
biet, ale czy ta ją ją tak że męż czyź ni!

– Mo że na wet po win ni po czy tać,
aby le piej nas zro zu mieć – do da je
z uśmie chem pa ni Iwo na. 

Frag men ty jej wier szy mo gą być
mot tem wie lu dzia łań i z po wo dze niem
mo gły by tra fić do księ gi cy ta tów i ży -
cio wych mą dro ści. Jak choć by ten:
„Po opty mizm trze ba wy cią gnąć rę ce,
pe sy mizm sam w nie wpa da” 

Trzy ma my kciu ki, aby ar ty stycz ne
ma rze nia się speł ni ły!

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Na ryn ku wy daw ni czym po ja wił
się ka len darz na rok 2012 za ty tu ło -
wa ny „Drew nia ne Ko ścio ły Zie mi
Gli wic kiej” au tor stwa An ny i Ra fa ła
Pier ni kar czy ków. Jest to pu bli ka cja
pro mu ją ca za byt ko we,
drew nia ne ko -
ś c i o  ł y
z na sze go
re gio nu. 

Z i e  m i a
G l i  w i c  k a
mo że po -
szczy cić się 12
ta ki mi bu dow -
la mi, z cze go

dwie znaj du ją się w Gli wi -
cach, a aż 10 na te re nie po wia tu gli -
wic kie go: w Sie ro tach, Za cha rzo -

wi cach, Po ni szo wi cach, Ru -
dziń cu, Boj szo wie, Ra -

cho wi cach, Sie ra ko -
wi cach, Żer ni cy,
Smol ni cy i Wil -

czy. Naj star sze z nich po -
cho dzą z XV w., wszyst kie są do -

sko na łym przy kła dem za byt ko we go
drew nia ne go bu dow nic twa sa kral ne -
go. 

Pu bli ka cja skła da się z 14 stron,
na jej koń cu znaj du ją się krót kie opi sy

i ad re sy po szcze gól nych ko -
ścio łów. 

K a  -
l e n  d a r z

d o  s t ę p  n y
jest w Sa lo -

nie Wy daw -
n i  c z y m

„Czas” w Gli -
wi cach przy ul.

Zwy cię stwa 1.
(SoG)

Uka zał się dru gi to mik wier szy py -
sko wic kie go po ety Ja nu sza La zi ka
pt. „Ży cie i czas”. Po eta -ama tor po ka -
zu je w nim sie bie nie tyl ko ja ko po etę
sło wa, ale tak że ja ko po etę sma ku, bo
po dob no bar dzo do brze go tu je. Gra
rów nież na gi ta rze, był współ or ga ni -
za to rem Mię dzy na ro do we go Gli wic -
kie go Fe sti wa lu Gi ta ro we go. Za wsze
sta ra się dzie lić so bą z in ny mi. Do tej
po ry wy dał je den to mik pt. „Fa le oce -

anu”. Po wie dział wów czas „Nie bę dę
już pi sał do szu fla dy” i… wy dał swo -
ich wier szy to mik dru gi. Za chę ca my
do lek tu ry. Wier sze moż na na być
m.in. w py sko wic kiej księ gar ni „Dra -
ma”. Po ni żej ma lut ka ich na miast ka:

Wia trem ko ły sa ny las
Gwiz dy na nie bie mi go cą
Prze mi ja szyb ko czas
Spo tka my się in ną no cą.

(MFR)

Anio ły smut ku i anio ły ra do ści

Iwo na Paj diow ska z jed nym ze swo ich ob ra zów.

Po etyc kie „Ży cie i czas”

Ja nusz La zik
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Drew nia ne Ko ścio ły Zie mi Gli wic kiej

Ar ty stycz na du sza z pew no ścią po ma ga Iwo nie Paj diow skiej w pra cy 
z dzieć mi. A pra cu je z ni mi już po nad dwa dzie ścia lat, naj pierw w szko le ma -
so wej, a od sie dem na stu lat w Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach. Nie
wszy scy jed nak wie dzą, że pa ni od przy ro dy i na ucza nia zin te gro wa ne go, pi -
sze prze pięk ne, cie płe wier sze, sen ty men tal ne ko ły san ki, te ra peu tycz ne baj -
ki i cu dow ne opo wia da nia oraz krót kie for my pro za tor skie. W jej utwo rach
pi sa nych pro zą w za sa dzie wszyst ko dzie je się zgod nie z od wiecz ną za sa dą
wal ki do bra ze złem, do bro wy gry wa, ale są to baj ki bez prze mo cy, jak by
żyw cem wy ję te z kra iny ła god no ści… To w za sa dzie dzie cię ca, ale i ko bie ca
wspa nia ła li te ra tu ra.

www.powiatgliwicki.pl
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Swój pierw szy ro wer do stał w dzie ciń -
stwie od dziad ka. Gdy miał 11 lat, jeź dził
tu ry stycz nie po Pol sce z py sko wic kim klu -
bem „Wa tra”. Dziś Krzysz tof Po dol ski –
ama tor ski ko larz gór ski z Py sko wic ma
na swo im kon cie wie le na gród, w tym m.in.
te go rocz ny ty tuł wi ce mi strza XC MTB
Cross Co un try. 

Krzysz tof Po dol ski swo ją przy go dę z ko -
lar stwem roz po czął w „Wa trze” w 1978 ro ku.
Z cza sem jed nak za pra gnął ści gać się szyb -
ciej i za czął star ty w ma ra to nie szo so wym.
Miał wte dy 16 lat. Póź niej na pe wien czas
roz stał się z ko lar stwem, a wró cił, gdy w Gli -
wi cach utwo rzo no gru pę wy czy no wą przy fa -
bry ce Opla. Wte dy też za czął brać udział
w ma ra to nach gór skich – wraz z suk ce sa mi
przy szła pro po zy cja od Gru py Ko lar skiej Gli -
wi ce.

- Jeź dzi łem u tre ne ra Andrzeja No wa ka
i zdo by łem wte dy du że do świad cze nie – mó -
wi. – Póź niej otrzy ma łem pro po zy cję jaz dy
w klu bie RMF FM -AD RE NA LI NE Mo un ta -
in Dew i od 4 lat re pre zen tu ję je go bar wy. 

W klu bie tym jeź dzi tak że je go syn, Ma te -
usz. Pan Krzysz tof upra wia ko lar stwo gór skie
(MTB) i szo so we w ka te go rii Ma sters. 

– W ko lar stwie gór skim ści ga my się w ka -
te go riach wie ko wych – co 10 lat – do da je. 

Do naj waż niej szych suk ce sów, ja kie py -
sko wic ki ko larz osią gnął w ostat nich la tach,
z pew no ścią moż na za li czyć wi ce mi strzo stwo
Pol ski XC w 2008 ro ku, I miej sce w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej Pu cha ru Szla ku Sol ne go
w 2009 ro ku, ty tuł Mi strza Pol ski w Ma ra to -
nie MTB (ME GA) zdo by ty w 2009 ro ku
w Ksią żu, I miej sce w To ur de Po lo gne „Dla
Ama to rów” w 2010 i te go rocz ny suk ces – ty -

tuł wi ce mi strza Pol ski XC MTB Cross Co -
un try w czerw cu w Kiel cach. Z ko lei
w sierp niu w To ur de Po lo gne Ama to rów za -
jął w swo jej ka te go rii wy so kie dru gie miej -
sce.

Jak mó wi pan Krzysz tof, w cią gu se zo nu,
któ ry trwa od lu te go do paź dzier ni ka, prze -
jeż dża kil ka ty się cy ki lo me trów, bie rze
udział w ok. 40 wy ści gach za rów no w Pol -
sce, jak i za gra ni cą. A naj le piej tre nu je mu
się w naj bliż szej oko li cy, m.in. wo kół cze -
cho wic kie go ośrod ka. Są tam i te re ny pła -
skie, i gór ki ide al ne do szli fo wa nia for my. 

– Ko lar stwo to trud ny, ale cie ka wy sport.
Oprócz zdo by tych ty tu łów, pod czas star tów
moż na po znać lu dzi z ca łe go świa ta. To tak -
że oka zja, by zo ba czyć wie le no wych
miejsc. War to więc jeź dzić na ro we rze, czy
to spor to wo, czy tu ry stycz nie.             (SoG)

– Ja ko gli wic cy że gla rze i wod nia -
cy chce my, aby Gli wi ce ze swo im por -
tem sta ły się istot nym i ak tyw nym ele -
men tem na ma pie śród lą do wych dróg
wod nych – mó wi ko man dor Ślą skie go
Yacht Clu bu, Wal de mar Pu cha ła. –
Or ga ni za to rzy eks pe dy cji zwró ci li się
do nas o po moc w przy go to wa niu star -
tu wy pra wy i wo do wa niu jed nost ki
w gli wic kim por cie. Zda li śmy so bie
wów czas spra wę z te go, że jest to
świet na oka zja do pro mo cji na sze go
mia sta. Niech Nep tun na gli wic kim
Ryn ku świad czy o re al nym po łą cze niu
na sze go mia sta z trze ma mo rza mi
i oce anem.

Łą czy się z ni mi rów nież po wiat
gli wic ki. Za ło ga, po wy pły nię ciu z Ła -
będ, pierw sze od cin ki tra sy po ko na ła
wła śnie na na szym te re nie. Ka nał Gli -

wic ki pro wa dził ją przez dwie ślu zy:
Dzierż no i Ru dzi niec. Haus bot pły nął
w po bli żu pa ła cu w Pław nio wi cach
i po przez jaz w Pław nio wi cach. Stam -
tąd za ło ga Vi stu la Cru ises 2011 do pły -
nę ła do Wro cła wia. W mie ście nad Od -
rą spę dzi ła je den dzień, opo wia da jąc
za in te re so wa nym o moż li wo ściach
i per spek ty wach że glu gi śród lą do wej.
Na stęp nie eks pe dy cja do pły nę ła
w oko li ce Ści na wy. Po tem Ham burg,
Am ster dam, Bruk se la i w koń cu Ber -
lin. Przed ni mi 3500 km, dwa mie sią ce
na wo dzie, nie zli czo na ilość śluz
i obiek tów hy dro tech nicz nych.

– Na Ka na le Gli wic kim jest 6 śluz,
do Wro cła wia bę dzie ich 28, po tem
jesz cze wię cej – wy li czał jesz cze
w gli wic kim por cie ka pi tan haud bo ta,
Bo le sław Zja win. Wy po sa żo ny w do -

kład ny plan dro gi, wy ja śniał, że pły nąć
bę dą nie tyl ko po rze kach. – W Niem -
czech bę dę pły nął po 20 je zio rach,
łącz nie po ko nam tą dro gą 70 km. Po -
tem pły nąć bę dzie my po ka na łach
i pod prąd po rze ce Ha ve li. W ko lej no -
ści bę dzie to: Od ra, Ka nał Od ra -Ha vel,
po tem Ha vel, ka nał Vos ska nal, z je zio -
ra Müritz do Ła by i ostat nie 145 km
do Ham bur ga wy łącz nie Ła bą. Póź niej
po ru szać się bę dzie my już tyl ko ka na -
ła mi. Naj cie kaw szy, mo im zda niem,
ele ment wy pra wy cze ka nas w dro dze
po wrot nej, a bę dzie to naj więk szy

w Eu ro pie akwe dukt,
nad Ła bą. 

Śred ni od ci nek, ja ki
w cią gu dnia po ko nu je
haus bot, to 70 km. „Do -
mi ni ka”, zgod nie z pra -
wem, po dró żu je tyl ko
w cią gu dnia. W no cy
to czy się na niej zwy -
czaj ne ży cie. Zwy czaj -
ne, ale – jak pod kre śla
ka pi tan Zja win –
we so łe, upły wa ją ce
przy dźwię ku szant śpie -
wa nych z akom pa nia -
men tem gi ta ry, przy grze
w kar ty i że glar skich
opo wie ściach. 

– Ży cie na haus bo cie to czy się po -
dob nie jak w do mu, tyl ko w nie co
mniej szym wy mia rze – mó wi ar ma tor
Łu kasz Kra jew ski, wła ści ciel fir my
Że glu ga Wi śla na. – Na pew no te oso -
by, któ re ży ją przez tak dłu gi czas
na tej ma łej po wierzch ni, mu szą ze so -
bą współ pra co wać i pró bo wać się po -
ro zu mieć. Ale jest wszyst ko, co po trze -
ba – miej sce do spa nia i je dze nia, ubi -
ka cja, nie mal peł no wy mia ro wy prysz -
nic, kuch nia z lo dów ką, ogrze wa nie,
cie pła wo da i te le wi zor. 

Z por tu w Ła bę dach wy pły nę ło 9
osób, w tym mał żeń stwo pi szą ce m.in.
dla „Ża gli” i „Na tio nal Geo gra phic”,
An to ni Gry guś ze Ślą skie go Yacht
Clu bu, a tak że dzien ni karz ze Szwaj ca -
rii i przed sta wi cie le lo kal nych me -
diów. Dla Gli wic to wiel kie wy róż nie -
nie i oka zja do pro mo cji. Fakt, że na -
sze mia sto i po wiat po ja wi ło się na że -
glar skiej ma pie otwie ra no we moż li -
wo ści śród lą do wej tu ry sty ki wod nej.

– Chcie li śmy do trzeć do ser ca Eu -
ro py z ja kie goś miej sca w Pol sce – wy -
ja śnia Kra jew ski. – Port w Gli wi cach
to jest naj lep sze miej sce. Mo im zda -
niem, tu są cie ka we akwe ny do pły wa -
nia. Stąd moż na so bie spo koj nie pły -
nąć do Kę dzie rzy na, Opo la czy Wro -
cła wia. Są to miej sca do stęp ne, sto sun -

ko wo bli skie i z do brze dzia ła ją cy mi
ślu za mi, czyn ny mi nie mal ca ły dzień.
Man ka men tem na pew no jest czy stość
wo dy, tu bo wiem, nie ste ty, nie wy sko -
czy się z ło dzi po pły wać…

Po ru sza nie się po rze kach nie wy -
ma ga zgo dy po szcze gól nych państw
znaj du ją cych się w stre fie Schen gen.
Każ dy mo że wziąć łódź i roz po cząć
po dróż. Z Ka na łu Gli wic kie go naj da lej
wo da mi śród lą do wy mi do pły nąć moż -
na do Mo rza Śród ziem ne go w oko li ce
Mar sy lii. 

ADRIANA URGACZ

Przy go da z ro we rem

Krzysz tof Po dol ski na tra sie jed ne go z wy ści gów. 

Fo
 to

: A
R

C

Port w Gli wi cach jesz cze ta kie go
wy da rze nia nie wi dział. No wiut ki
haus bot wy glą da tro chę nie
na miej scu, sto jąc tuż obok moc no
już wy słu żo nych pcha czy, ale z ca łą
pew no ścią przy cią ga wzrok. Wresz -
cie rzu ca my cu my i w dro gę. Ka na -
łem Gli wic kim w stro nę Od ry.
Przed na mi na dziś 6 śluz, któ re mu -
si my po ko nać do wie czo ra, bo wiem
w nie dzie lę na tym aku rat od cin ku
szla ku prze pra wy są nie czyn ne. Po -
cząt ko wo pły nie my w roz sze rzo nym
skła dzie, każ dy z go ści prze cież
chciał by „po sma ko wać” ka na ło wej
że glu gi. Jed nak osta nie ki lo me try
je ste śmy już sa mi. Sa mi czy li w 5
osób. Ka pi tan Bo lek, je go syn Mi -
łosz, Kurt ze Szwaj ca rii, Agniesz ka
i Wło dek. Szyb ko wpa da my w pro -
sty rytm że glu gi: Spo koj ny od ci nek
po śród zie le ni, gdzie na brze gu za -
uwa ża my mło dą sa ren kę, cza ple,
a nie co da lej pięk nie od re stau ro wa -
ny pa łac w Pław nio wi cach…. i za -
wsze tro chę emo cjo nu ją ce przej ścia
śluz.
Frag ment dzien ni ka pro wa dzo ne go
przez uczest ni ków wy pra wy
BO OTE Ma ga zin & Vi stu la Cru -
ises 2011 Expe di tion – Gli wi ce,
Ham burg, Am ster dam, Brus sels, 
Ber lin

Ka na łem Gli wic kim przez Eu ro pę

„Do mi ni ka” przy ślu zie Dzierż no.
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Ka nał Gli wic ki jest nie do ce nia ną dro gą wod ną.
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Z jed no dnio wym po śli zgiem, na tu ral nym przy or ga ni zo wa niu tak wiel -
kiej wy pra wy, na po kła dzie haus bo ta o imie niu „Do mi ni ka” w so bo tę 10
wrze śnia we wcze snych go dzi nach po po łu dnio wych wy ru szy ła eks pe dy cja
przy go to wa na przez nie miec ki ma ga zyn BO OTE i Że glu gę Wi śla ną. Na po -
kła dzie sied mio oso bo wej ło dzi -do mu, przez naj bliż sze dwa mie sią ce dzien ni -
ka rze i że gla rze pro mo wać bę dą ideę że glu gi śród lą do wej. W Gli wi cach za -
ło gę po że gna li ko le dzy ze Ślą skie go Yacht Clu bu, któ rzy na miej scu po ma ga -
li w pra cach zwią za nych z roz po czę ciem wy pra wy. Jej po czą tek wie dzie
przez po wiat gli wic ki, a koń co wym por tem – po opły nię ciu spo re go ka wał ka
Eu ro py – jest Ber lin. 



War to by ło 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”, zor ga ni zo wa ny w Gli wi cach
w ha li Ośrod ka Spor tu Po li tech ni ki
Ślą skiej 24 wrze śnia. 

Pod czas im pre zy swo je pro duk ty
(m.in. na biał, wy ro by wę dli niar skie,
pro duk ty zbo żo we, a tak że wa rzy wa,
owo ce, prze two ry, mio dy i so ki)
sprze da wa li 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 zna la zły
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 trwa ły
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, a tak że
po ka zy fil mów o te ma ty ce zwią za nej
z pro duk cją żyw no ści. Moż na by ło też
obej rzeć wy sta wę, po świę co ną grzy -
bom.

Kier masz był 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. Je go ideą jest na wią -
za nie bez po śred nich po wią zań mię dzy
rol ni ka mi i kon su men ta mi oraz zwięk -
sze nie świa do mo ści na te mat róż nych
spo so bów pro duk cji żyw no ści.

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.

(RG)

www.powiatgliwicki.pl
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Be ata Szoł ty sek, soł ty ska Che chła w gmi nie Ru dzi -
niec, za ję ła I miej sce w kon kur sie „Soł tys – do rad ca rol -
ni ka”. Wy gra ła tym sa mym 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. 

– Ogrom nie się cie szę – mó wi ła w chwi lę po roz strzy -
gnię ciu kon kur su. – Bę dę mo gła po znać Bruk se lę i sie dzi bę
Par la men tu Eu ro pej skie go, w któ rym roz strzy ga ją się
wszyst kie waż ne dla rol ni ków spra wy. W kon kur sie star to -

wa łam już po raz ko lej ny, ale nie spo dzie wa łam się, że wy -
gram. Do te stu spe cjal nie się nie przy go to wy wa łam. W na -
szym go spo dar stwie za wsze przy kła da li śmy du żą wa gę
do bez pie czeń stwa pra cy, stąd mo ja wi edza na ten te mat. 

Kon kurs od był się 2 paź dzier ni ka na „Ran cho” w Pro -
bosz czo wi cach. Uczest ni cy mie li za za da nie roz wią za nie
te stu z za kre su dba ło ści o bez piecz ne wa run ki pra cy w rol -
nic twie oraz 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 nia środ ków unij -
nych w go spo dar stwach rol nych. W kon kur sie uczest ni czy -
ło 28 soł ty sów z te re nu po wia tu gli wic kie go. 15 naj lep -
szych ode bra ło na gro dy rze czo we, po zo sta li otrzy ma li na -
gro dy po cie sze nia. Pa ni Be ata po za wy gra nym wy jaz dem
do Bruk se li uho no ro wa na zo sta ła Pu cha rem Prze wod ni czą -
ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, II miej sce za jął Hu bert
Skow ro nek sołtys Kieleczki, któ ry otrzy mał pi lar kę spa li -
no wą ufun do wa ną przez Nad le śnic two Ru dzi niec z okazji
Międzynarodowego Roku Lasów, a III miej sce ex aequo
zdo by ły Ewa Sztyrc sołtyska Widowa (na gro da – że laz ko
od Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa)
i Pe la gia Bur da sołtyska Radonii (kra jal ni ca za ku pio na
przez Ślą ską Izbę Rol ni czą). 

Or ga ni za to ra mi kon kur su by li: 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
nad kon kur sem ob ję li: 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 oraz
Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki. (RG)

Wy gra ła 
z na mi

Dzię ku je my za od po wie dzi, na de -
sła ne na wrze śnio wą edy cję kon kur su
WY GRAJ Z NA MI, któ ry or ga ni zu -
je my wspól nie z Pla ców ką Te re no wą
KRUS w Gli wi cach. Spo śród pra wi -
dło wych od po wie dzi wy lo so wa li śmy
jed ną, któ rej au tor ką jest Mo ni ka Do -
hr mann z Wie low si. Pa nią Mo ni kę
pro si my o kon takt te le fo nicz ny – nr
tel. 32 332 66 65 – w ce lu usta le nia
ter mi nu ode bra nia na gro dy. Na stęp na
edy cja na sze go kon kur su ogło szo na
zo sta nie w li sto pa do wym wy da niu
WPG. 

(RG)

Roz strzy gnię to VIII edy cję
Kon kur su „Pięk na wieś Wo je -
wódz twa Ślą skie go”. Wśród lau -
re atów kon kur su zna la zła się
miej sco wość Rud no (gm. Ru dzi -
niec). 

Na gro dy przy zna no w czte rech ka -
te go riach: „Naj pięk niej sza wieś”,
„Naj pięk niej sza za gro da”, „Naj lep sze
przed się wzię cie od no wy wsi” oraz
„Naj lep sza stro na in ter ne to wa so łec -
twa”. Wła śnie w tej ostat niej ka te go -
rii I miej sce zdo by ło Rud no, któ re go
stro nę moż na zna leźć pod ad re sem
www.rud no.com.pl. Ko mi sja bra ła
przy tym pod uwa gę czy tel ność stro -
ny, jej przej rzy stość oraz za war tość

pod wzglę dem przy dat no ści dla po ten -
cjal ne go użyt kow ni ka. 

Kon kurs pro mu je dzia ła nia zwią -
za ne z za cho wa niem tra dy cji oraz
wzmac nia niem po czu cia toż sa mo -
ści lo kal nej miesz kań ców wsi. Je go
ce lem jest wspie ra nie roz wo ju wsi
po przez po bu dza nie ak tyw no ści go -
spo dar czej, kształ to wa nie ła du
prze strzen ne go oraz pie lę gno wa nie
śro do wi ska na tu ral ne go. W je -
go VIII edy cji łącz na war tość na -
gród wy nio sła 70 tys. zł. Na gro dy
zo sta ły wrę czo ne 22 wrze śnia pod -
czas Fo rum Soł ty sów w Ka to wi -
cach.

(SoG)

Pod czas Do ży nek Gmin nych w So śni co wi cach smol -
nic ka jed nost ka OSP wzbo ga ci ła się o tor bę z ze sta wem
do udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej, ufun -
do wa ną przez KRUS. 

To cen ny na by tek dla stra ża ków,
któ rzy nie jed no krot nie wzy wa ni są
do zda rzeń, gdy za gro żo ne jest zdro wie
i ży cie ludz kie. Tor ba wy po sa żo na jest
m.in. w le kar stwa, ma te ria ły opa trun ko -
we, ko ce ter micz ne, szy ny i koł nie rze
usztyw nia ją ce. Wcze śniej ze sta wy ta kie
KRUS prze ka zał już pię ciu in nym jed -
nost kom OSP w na szym po wie cie –
ma ją je też stra ża cy z Chu do wa, Wie -
low si, Pław nio wic, Wil czy i Tosz ka.

– Ich za kup wcho dzi w za kres na -
szych dzia łań pre wen cyj nych – mó wi
Kry sty na Krę giel, kie row nik Pla ców ki
Te re no wej KRUS w Gli wi cach. – OSP
dzia ła na te re nach rol nych, gdzie nie raz

do cho dzi do wy pad ków przy pra cy, wy jeż dża też do zda -
rzeń dro go wych oraz pro wa dzi ak cje ra tow ni cze pod czas
po wo dzi i in nych klęsk ży wio ło wych.

(RG)

Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa pro wa dzi na -
bór wnio sków o przy zna nie po mo cy
z dwóch dzia łań w ra mach Pro gra -
mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich 2007-13. Pierw sze to „Two rze -
nie i roz wój mi kro przed się biorstw”,
a dru gie „Róż ni co wa nie w kie run ku
dzia łal no ści nie rol ni czej” – in for -
mu je An drzej Frej no, kie row nik
Biu ra Po wia to we go ARiMR w Py -
sko wi cach.

W pierw szym dzia ła niu o wspar cie
mo gą ubie gać się oso by fi zycz ne
i praw ne pla nu ją ce utwo rze nie lub
roz wi nię cie ist nie ją cych firm na ob -
sza rach wiej skich oraz w gmi nach
miej sko -wiej skich, z wy łą cze niem
miast po wy żej 5 ty się cy miesz kań ców.
Na bór wnio sków trwa do 7 paź dzier -
ni ka.

O przy zna nie po mo cy mo gą sta rać
się rów nież rol ni cy, ich współ mał żon -
ko wie i do mow ni cy, któ rzy chcą pro -
wa dzić dzia łal ność nie zwią za ną z rol -
nic twem. Udzie la na jest ona w ra mach

dzia ła nia „Róż ni co wa nie w kie run ku
dzia łal no ści nie rol ni czej”. Te go rocz ny
na bór wnio sków w ra mach te go dzia -
ła nia po dzie lo ny zo stał na dwa eta py.
W pierw szym, trwa ją cym do 14 paź -
dzier ni ka, moż na skła dać wnio ski
o przy zna nie po mo cy na in we sty cje
zwią za ne z wy twa rza niem bio ga zu
rol ni cze go lub ener gii elek trycz nej
z bio ga zu rol ni cze go. Na stęp nie, od 17
paź dzier ni ka do 4 li sto pa da, wnio ski
o po moc mo gą skła dać wszy scy, któ -
rzy pla nu ją in ne in we sty cje. 

Oso by z te re nu po wia tu gli wic kie -
go wnio ski do obu tych dzia łań mo gą
skła dać w Ślą skim Od dzia le Re gio nal -
nym ARiMR w Czę sto cho wie (ul. So -
bie skie go 7; 42-200 Czę sto cho wa)
oso bi ście, za po śred nic twem oso by
upo waż nio nej lub wy słać prze sył ką
po le co ną. Po bliż sze in for ma cje od sy -
ła my na to miast do Biu ra Po wia to we -
go ARiMR w Py sko wi cach przy ul.
Ko per ni ka 2, tel. 32 233 88 42,
32 302 20 31.

(Opr. RG)

Wspar cie dla przed się bior ców 

Pod zna kiem 
eko lo gii

Na sto isku rę ko dzie ła ar ty stycz ne go swe pra ce sprze da wa ły miesz kan ki Ru -
dziń ca. 

Pięk na stro na Rud na

Stra ża cy le piej wy po sa że ni

An to ni Ko wal ski, pre zes OSP w Smol ni cy od bie ra tor bę od Kry sty ny Krę giel.
Obok Ire na Ła ba, dy rek tor Od dzia łu Re gio nal ne go KRUS w Czę sto cho wie
oraz Mar cin Stron czek, bur mistrz So śni co wic. 
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Soł ty ska Che chła po je dzie do Bruk se li

Be ata Szoł ty sek od bie ra gra tu la cje od Se ba stia na Moł ka,
któ ry na kon kur sie re pre zen to wał fun da tor kę jej wy jaz du
do Bruk se li, Mał go rza tę Handz lik.
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Szpi tal w Knu ro wie wpro wa dził ko lej ną me to dę, po -
zwa la ją cą ko bie tom na ro dze nie bez bó lu. W pla ców ce
tej wiel ką wa gę przy kła da się do te go, by pa cjent ki pod -
czas po ro du mia ły za pew nio ne jak naj lep sze wa run ki
me dycz ne i nie po trzeb nie nie cier pia ły. 

Szpi tal od ro ku pro wa dzi pro gram cał ko wi cie bez bo le -
snych po ro dów. Naj pierw wpro wa dzo no tu znie czu le nie ze -
wną trzo po no we, któ re po cząt ko wo by ło płat ne, ale
od dwóch mie się cy każ da ro dzą ca (je śli tyl ko nie ma ku te -
mu prze ciw wska zań me dycz nych i ko bie ta wy ra zi na to
zgo dę) mo że je mieć wy ko na ne nie od płat nie, w ra mach
ubez pie cze nia NFZ. 

We wrze śniu szpi tal wpro wa dził ko lej ną me to dę, z któ -
rej tak że bez płat nie ko rzy stać mo gą ro dzą ce pa nie. Jest to
znie czu le nie przy po mo cy tzw. ga zu roz we se la ją ce go, czy li
pod tlen ku azo tu zmie sza ne go pół na pół z tle nem. Je go sto -

so wa nie jest pro ste – pod -
czas po ro du ro dzą ca wdy -
cha gaz ust ni kiem, co po -
wo du je od prę że nie, a na -
wet lek ką eu fo rię, pod no -
sząc rów nież próg od czu -
wa ne go bó lu. 

– Je ste śmy pierw szym
szpi ta lem na Ślą sku, któ -
ry sto su je tę me to dę,
a w kra ju wy ko rzy stu je ją
do tej po ry tyl ko kil ka
pla có wek – in for mu je
pre zes spół ki Szpi tal
w Knu ro wie Mi chał Ek -
kert. 

Dr med. Ma rek Sit -
kie wicz, or dy na tor Od -

dzia łu Po łoż ni czo-Gi ne ko lo gicz ne go w tym szpi ta lu wy ja -
śnia, iż me to dę tę moż na sto so wać prak tycz nie u każ dej ko -

bie ty, jest nie in wa zyj na i nie ma żad nych ubocz nych skut -
ków za rów no dla mat ki, jak i dla dziec ka. O jej za le tach jest
tak że prze ko na ny lek. med. Bog dan No wiń ski, spe cja li sta
ane ste zjo lo gii i in ten syw nej te ra pii. – Nie moż na do pu ścić
do te go, by nie po trzeb ny ból od bie rał ko bie tom ra dość
z wiel kie go wy da rze nia, ja kim jest po ród – mó wi. 

Ro dzą ce pa nie mo gą też ko rzy stać na od dzia le z po ro -
dów w wo dzie, prze pro wa dza nych w wan nie z hy dro ma sa -
żem. Je śli zaś z róż nych wzglę dów nie sto su je się in nych
me tod, to przy na ci na niu kro cza ko bie ta jest znie czu la na
miej sco wo. Przed po ro dem zaś pa nie np. bu ja ją się na wiel -
kich gu mo wych, mięk kich pił kach, co sprzy ja ak cji po ro do -
wej. 

– Wszyst kie na sze pa cjent ki, je śli tyl ko nie ma prze ciw -
wska zań i wy ra żą na to zgo dę, ro dzą już w znie czu le niu.
Za pew nia my kom plek so wą opie kę nad ro dzą cą w wal ce
z bó lem – mó wi Michał Ek kert. – Stan dar dem jest tak że, że
pod czas po ro du ma mie to wa rzy szy ta ta dziec ka. 
Przy szpi ta lu dzia ła szko ła ro dze nia, w któ rej pro wa dzo ne
są bez płat nie za ję cia dla ro dzi ców ocze ku ją cych na ro dzin
dziec ka. W niej tak że ko bie ty uczą się, jak ko rzy stać z no -
wej me to dy znie czu le nia po ro do we go. (RG)

Przy Szpi ta lu Po wia to wym w Py -
sko wi cach od da na zo sta ła do użyt ku
no wa dro ga po ża ro wa wraz z par -
kin giem.

In we sty cja wy ko na na zo sta ła w ra -
mach pro jek tu mo der ni za cji szpi ta la.
Pla ców ka otrzy ma ła na nią 500 tys. zł

do ta cji ze Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. Po przy zna niu tej kwo ty
ogło szo ny zo stał prze targ na wy ko na -
nie prac, na któ ry wpły nę ło 12 ofert.
Ich prze dział ce no wy się gał od 365
tys. zł do 528 tys. zł brut to. Wy gra ła
naj ko rzyst niej sza ofer ta, zło żo na
przez fir mę ZU BIT Sp. z o. o. w Gli -
wi cach, któ ra speł ni ła wszyst kie wa -
run ki spe cy fi ka cji za naj niż szą ce -
nę. 27 czerw ca pod pi sa no z nią umo -

wę na wy ko na nie do 27 wrze śnia za -
da nia za kwo tę 365 tys. zł brut to.

Od biór in we sty cji na stą pił 6 wrze -
śnia. W ra mach bu do wy dro gi po ża ro -
wej zli kwi do wa no rów nież sta re po -
miesz cze nia go spo dar cze i wy go spo -
da ro wa no te ren na do dat ko wy par king.

– Wy ko na nie in we sty cji uspraw ni
do jazd do szpi ta la oraz pod nie sie stan -
dard bez pie czeń stwa po ża ro we go – in -
for mu je dy rek tor Szpi ta la Po wia to we -
go w Py sko wi cach Le szek Ku biak. –
Szyb kie i przed ter mi no we za koń cze -
nie prac oraz za osz czę dzo ne środ ki po -
zwo lą nam na przy stą pie nie do dru gie -
go eta pu mo der ni za cji szpi ta la, ja kim
jest bu do wa łącz ni ka mię dzy dwo ma
szpi tal ny mi bu dyn ka mi. (RG)

Dokończenie ze str. 1
320 me trów pod zie mią pre zes Za -

rzą du spół ki z o. o. Szpi tal w Knu ro wie
Mi chał Ek kert przy wi tał go ści, wśród
któ rych by li m.in. po seł i wi ce mi ni ster
edu ka cji na ro do wej Kry sty na Szu mi -
las, se na tor RP Ma ria Pań czyk -Po -
zdziej, dzie kan Wy dzia łu Le kar skie go
z Od dzia łem Le kar sko -Den ty stycz nym
w Za brzu Ślą skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go prof. Woj ciech Król, sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, bur mistrz
So śni co wic Mar cin Stron czek oraz
wójt Gie rał to wic Jo achim Bar giel. –
Przede wszyst kim wi tam pra cow ni ków
szpi ta la, któ rzy swą co dzien ną pra cę
słu żą pa cjen tom – mó wił pre zes Ek kert. 

Hi sto rię tej pla ców ki oraz jej suk ce -
sy i obec ne funk cjo no wa nie przed sta -
wi ła krót ka pre zen ta cja, a in for ma cje
te za miesz czo ne zo sta ły tak że w al bu -
mie wy da nym z oka zji ju bi le uszu. 

Szpi tal w Knu ro wie zo stał wy bu do -
wa ny dwa la ta przed wy bu chem I woj -
ny świa to wej, a pierw sze za cho wa ne
do ku men ty pro jek to we po cho dzą ze
stycz nia 1911 r. Po wo ła ła go do ży cia
Spół ka Brac ka „Knap schaft”, któ rej
człon ka mi by li knu row scy gór ni cy
i pra cow ni cy kok sow ni. Lecz ni ca wy -
bu do wa na zo sta ła w sty lu mo der ni zmu
nie miec kie go. Kom pleks szpi tal ny od -
dzie lo ny zo stał wy so kim par ka nem
od stro ny ów cze snej uli cy Ryb nic kiej
i był jed nym z pięk niej szych na Gór -
nym Ślą sku w cza sach pru skich. 

Przez 100 lat swe go funk cjo no wa -
nia lecz ni ca prze cho dzi ła róż ne dzie je.
W cza sie II woj ny świa to wej bu dy nek
prze zna czo ny zo stał dla po trzeb nie -
miec kie go woj ska. W stycz niu 1945 r.
Niem cy ewa ku owa li cho rych i ran -
nych, za bra li tak że wy po sa że nie sa li
ope ra cyj nej i po zo sta łych po miesz -

czeń. Po wy zwo le niu Spół ka Brac ka
za stą pio na zo sta ła przez Ubez pie czal -
nię Spo łecz ną, a na stęp nie Za kład
Lecz nic twa Pra cow ni cze go, po tem –
jak w ca łym kra ju – za cho dzi ły tu ko -
lej ne zmia ny w or ga ni za cji służ by
zdro wia. Rów no cze śnie po wsta wa ła
ba za lecz nic twa otwar te go, a gdy
zwięk sza ła się za ło ga ko pal ni „Knu -
rów”, wy od ręb nio no gór ni czy pion
służ by zdro wia, po więk szo ny po po -
wsta niu ko pal ni „Szczy gło wi ce”. Szpi -
tal był mo der ni zo wa ny, po wsta wa ły
przy nim no we od dzia ły. 

Grun tow ny re mont i roz bu do wę
prze szedł w la tach 80. Głów ny cię żar
je go prze pro wa dze nia wzię ło na sie bie
gór nic two. Dzię ki wpro wa dzo nym
wów czas zmia nom nie tyl ko po pra wio -
na zo sta ła es te ty ka, ale po sze rzo no też
pa le tę świad czeń le kar skich. Szpi tal
bar dzo zy skał na no wo cze sno ści, np.
na sa lach ope ra cyj nych za in sta lo wa no
kli ma ty za cję, co wte dy by ło rzad ko ścią. 

Od 1991 r. szpi tal dzia łał w ra mach
ZOZ -u Knu rów, któ ry od 1999 r. jest
jed nost ką or ga ni za cyj ną Po wia tu Gli -
wic kie go. Mi mo nie ła twych lat dla pla -
có wek służ by zdro wia wy ko na no wte dy
sze reg re mon tów, m.in. da chu oraz ele -
wa cji, prze pro wa dza jąc je z peł nym sza -
cun kiem dla za byt ko we go cha rak te ru
bu dyn ków. Do peł nie niem „ze wnętrz -
nych” in we sty cji był re mont od dzia łów
prze pro wa dzo ny w 2008 r., a na stęp nie
m.in. wy mia na wind, cze mu to wa rzy -
szy ła mo der ni za cja apa ra tu ry me dycz -
nej i po sze rze nie za kre su świad czeń. 

Po czą tek XXI w. przy niósł no we
roz wią za nie kwe stii wła sno ścio wych.
Po za kro jo nych na sze ro ką ska lę kon -
sul ta cjach pla ców ka zo sta ła wy dzie lo -
na z ZOZ -u i z dniem 1 stycz nia 2010
r. prze kształ co na w spół kę. Jej udzia -
łow ca mi są pra cow ni cy szpi ta la oraz
Po wiat Gli wic ki, któ ry za cho wał de cy -
du ją cy głos w Ra dzie Nad zor czej spół -
ki, a tak że po zo stał wła ści cie lem nie -
ru cho mo ści i wy po sa że nia pla ców ki.
Szpi tal mo że świad czyć płat ne usłu gi
me dycz ne, ale zde cy do wa ną więk -
szość sta no wią pa cjen ci przyj mo wa ni
w ra mach kon trak tu z NFZ. Pla ców ka
wciąż za bie ga o po sze rze nie świad czo -
nych usług, po zy sku je no we gru py pa -
cjen tów, tak by pod no sić swą kon ku -
ren cyj ność na ryn ku me dycz nym. 

Szpi tal w Knu ro wie mo że po chwa -
lić się sze re giem wy róż nień. W 2003
r. zo stał przy ję ty do Kra jo wej Sie ci

Szpi ta li Pro mu ją cych Zdro wie, a dwa
la ta wcze śniej nada no mu ty tuł Szpi -
ta la Przy ja zne go Dziec ku. Po sia da
licz ne cer ty fi ka ty po świad cza ją ce wy -
so ki stan dard świad czo nych usług.
W 2009 r. otrzy mał „Laur Knu ro wa”,
kil ka lat wcze śniej przy ję ty zo stał
do Re gio nal nej Izby Go spo dar czej
w Ka to wi cach. 

Pod czas uro czy sto ści ho no ro we ty -
tu ły „Przy ja ciel Szpi ta la w Knu ro wie”
otrzy ma li Kry sty na Szu mi las, Jed nost -
ka Ra tow ni czo-Ga śni cza Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Knu ro wie oraz Kom -
pa nia Wę glo wa S.A. Od dział KWK
Knu rów -Szy gło wi ce. Mi chał Ek kert
spe cjal ne ży cze nia zło żył dłu go let nim
pra cow ni kom szpi ta la – Bar ba rze
Smy czek -Tkocz z 40-let nim sta żem
pra cy oraz dr. To ma szo wi Re gin ko wi,
któ ry prze pra co wał tu już 30 lat.

(RG)

Wy god niej i bez piecz niej

Na chwi lę przed otwar ciem no wej dro gi.
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Po ro dy bez bó lu

Ma te usz Mi ro cha uro dził się „na ga zie”, jak żar to bli wie
mó wią je go ro dzi ce, Mo ni ka i Prze my sław. I szyb ko do da -
ją, że nie wy obra ża ją so bie in ne go po ro du, jak w ta kim
znie czu le niu. 

Po łoż na Gra ży na Kor czyc
z bu tlą ga zu, któ ry da je ulgę
ro dzą cym ko bie tom. 

NA GRO DZE NI I WY RÓŻ NIE NI
Zło te Me da le za Dłu go let nią Służ bę, przy zna ne przez pre zy den ta RP: Edy ta Szy -

mu ra, Ma rek Sit kie wicz, Ma ria Żak, Te re sa Mi ke ta, Jo an na Ko tyk, Ha li na Szew -
czyk i Jo an na Jasz tal. Srebr ne Me da le: Bar ba ra Orze chow ska, Ewa Foj cik, Mał -
go rza ta Wój cik, Je rzy Smu da i Gra ży na La bisz. Brą zo we Me da le: Mo ni ka Sza fra -
niec i Elż bie ta Żmu da. 

Me da le Za Za słu gi dla ochro ny zdro wia, nada ne przez mi ni ster zdro wia: Ga brie la
Ba luch, Bar ba ra Bar to szek, Emi lia Bąk, Ce li na Bed na rek, Jo lan ta Bo chen tyn, Li -
dia Bu dzich, Ewa Foj cik, Be ata Ga jek, Ewa Go du la, Jo lan ta Jasz tal, Gra ży na Ko -
śció łek, Ga brie la Ko rzusz nik, Jo an na Ko tyk, Gra ży na La bisz, Mi rel la Lach, Lu -
cy na Li siń ska, Ma ria Ło wisz, Ire na Ma sta lerz, Ali na Mal cher czyk, Bar ba ra
Orze chow ska, Bar ba ra Pa nicz, Ja ni na Pa nicz, Kor ne lia Rycz ko, Je rzy Smu da,
An na Ster nal, Mo ni ka Sza fra niec, Ha li na Szew czyk, Wan da Szym ko wiak, Edy ta
Szy mu ra, Ga brie la Tom czyk, Ce li na Waw rzy nek, Ire na Wi tek, Mał go rza ta Wój -
cik, Ma rze na Za krzew ska, Ma ria Żak. 

Ho no ro wa Od zna ka za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go: Ma rek Sit kie wicz,
Kry sty na Gę bic ka -Szczy gieł. 

Kil ku dzie się ciu pra cow ni ków otrzy ma ło wy so kie od zna cze nia pań stwo we i re -
sor to we, któ re wrę czy li Kry sty na Szu mi las i Mi chał Ek kert.

Le czy już od 100 lat
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Sa bi na Wi de ra i Pau li na Woj tu lek po raz ko -
lej ny po ka za ły mi strzow ską kla sę. Tym ra zem
tro fea zdo by ły na ro dzi mym grun cie, pod czas za -
wo dów jeź dziec kich z cy klu Pu char Ślą ska w kon -
ku ren cjach we stern i ro deo, roz gry wa nych
w Bar głów ce.

Za wo dy od by ły się 3 wrze śnia na Ran cho u Mar ka
w Bar głów ce. Wzię ło w nich udział 30 par jeź dziec -
kich. Ry wa li zo wa no w pię ciu kon ku ren cjach w ra -
mach Pu cha ru Ślą ska: We stern Hor se man ship, We -
stern Ple asu re, Tra il, Po le Ben ding i Bar rel Ra cing,
a za wo dy to czy ły się w dwóch ka te go riach – Ama tor
oraz Open. Oprócz te go do dat ko wo prze pro wa dzo no
kon ku ren cje: Re ining (w ka te go rii: dzie ci, ju nior, se -
nior), Re ining Fre esty le oraz Ranch Tra il. Tę ostat nią
kon ku ren cję roz gry wa no po raz pierw szy w Pol sce,
a ry wa li za cja w niej prze bie ga ła o Pu char Wi ce mar -
szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go Je rze go Go rze li -
ka. Pu char ten zdo był Szy mon Wierz cho -
sław ski re pre zen tu ją cy staj nię Sa lo pa
w Za brzu -Ro kit ni cy.

Sę dzia mi za wo dów by li sę dzio wie
Pol skiej Li gi We stern i Ro deo – Ma -
rek Go dzi na (sę dzia głów ny) oraz
Prze my sław Bi gos.

Ju nior ki tre nu ją ce na Ran cho
u Mar ka, Sa bi na Wi de ra i Pau li na
Woj tu lek, po raz ko lej ny po ka za ły
kla sę i udo wod ni ły, iż nie przy pad -
kiem uzy ska ły no mi na cje do ka dry
Pol ski na te go rocz ne Mi strzo stwa
Eu ro py Cen tral nej, któ re od by ły się
pod ko niec wrze śnia w Kar pa czu.
Każ da z nich star to wa ła w 8 kon ku ren -
cjach i każ dy ich start koń czył się miej -
scem na po dium!

Jak pod kre śla ją or ga ni za to rzy, za -
wo dy od by ły się dzię ki zro zu mie niu
i po mo cy spon so rów oraz władz Gmi ny

So śni co wi ce. Cie szy ły się nad spo dzie -
wa nym za in te re so wa niem nie tyl ko „ko -

nia rzy”. Zor ga ni zo wa ne zo sta ły pod pa tro -
na tem bur mi strza So śni co wic, Mar ci na

Stroncz ka. (ZS)

Po wal czą
pod siat ką

W dniach 8 i 9 paź dzier ni ka ro -
ze gra ny zo sta nie Tur niej Siat ków ki
dla miesz kań ców po wia tu gli wic -
kie go.

8 paź dzier ni ka (od godz. 9.00
do 16.00) od bę dą się roz gryw ki dru -
żyn z Pół no cy Po wia tu (Py sko wi ce,
To szek, Ru dzi niec, Wie lo wieś). To -
czyć się bę dą w Ha li Wi do wi sko wo -
-Spor to wej im. Hu ber ta Wa gne ra
przy ul. Strzel ców By tom skich
1 a w Py sko wi cach. Te go sa me go
dnia (od godz. 9.00 do 16.00) ro ze -
gra ny zo sta nie tur niej dru żyn z Po łu -
dnia Po wia tu (Knu rów, Gie rał to wi ce,
Pil cho wi ce, So śni co wi ce), zor ga ni zo -
wa ny w Ha li Spor to wej przy ul. Gór -
ni czej 2 w Knu ro wie (Szczy gło wi ce).
Zaś 9 paź dzier ni ka (godz. 9.00 –
16.00) od bę dzie się Fi nał Pół noc/Po -
łu dnie w Ha li Spor to wej przy ul. Gór -
ni czej 2 w Knu ro wie (Szczy gło wi ce).

Do dat ko we in for ma cje moż na
uzy skać pod nr. tel. 32 332 66 70 oraz
ad re sa mi e -ma il: m.mi cha li szyn@sta -
ro stwo.gli wi ce.pl, pcop@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl. Or ga ni za to ra mi Tur -
nie ju są: Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, Urząd Mia sta Knu rów oraz
Urząd Mia sta Py sko wi ce. (SoG)

Pod czas te go rocz nych Do ży nek
Po wia tu Gli wic kie go, po łą czo nych
z Do żyn ka mi Gmi ny Pil cho wi ce,
któ re od by ły się 28 sierp nia, Wil czę
od wie dzi li dwaj zna ni spor tow cy –
To masz Si ko ra oraz Ja cek Bed na -
rek.

To masz Si ko ra (ur. 21 grud -
nia 1973 r. w Wo dzi sła wiu Ślą skim) to
naj bar dziej uty tu ło wa ny pol ski bia th -
lo ni sta. Kil ka krot nie uczest ni czył
w igrzy skach olim pij skich, a pod czas
olim pia dy w Tu ry nie zdo był srebr ny
me dal. W swo im do rob ku ma zło ty,
srebr ny i brą zo wy me dal Mi strzostw
Świa ta, jest tak że 6-krot nym mi strzem
Eu ro py. W 2009 r. ja ko pierw szy w hi -
sto rii Po lak zo stał li de rem kla sy fi ka cji

ge ne ral nej Pu cha ru Świa ta. Za swo je
osią gnię cia zo stał od zna czo ny m.in.
srebr nym me da lem „Za Za słu gi dla
Obron no ści Kra ju”.

Z ko lei Ja cek Bed na rek (ur. 27
stycz nia 1964 w Ryb ni ku) – jest cho -
dzia rzem, rów nież olim pij czy kiem.
Star to wał na Igrzy skach Olim pij skich
w 1988 r. w Seu lu, gdzie w cho dzie
na 50 km za jął 24. miej sce. Wy stą pił
tak że na Ha lo wych Mi strzo stwach Eu -
ro py w 1987 r. Był mi strzem Pol ski
w 1989 r. w cho dzie na 50 km oraz
brą zo wym me da li stą w 1984 r. w cho -
dzie na 20 km.

Do Wil czy spor tow cy przy je cha li
na za pro sze nie wi ce sta ro sty gli wic kie -
go, Wal de ma ra Do mb ka. (SoG, RG)

Zna ni spor tow cy w Wil czy

Od le wej: Adam Rams – pre zy dent Knu ro wa, Ja cek Bed na rek z cór ką, Cze sław
Flu der – dzien ni karz, czło nek Pol skie go Ko mi te tu Olim pij skie go, To masz Si -
ko ra z sy nem oraz Wal de mar Do mbek – wi ce sta ro sta gli wic ki.

Mło de za wod nicz ki z Bar głów ki wy glą -
da ją ni czym dziew czę ta z Dzi kie go Za -
cho du.
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Mi strzy nie we stern i ro deo

Trzy pu cha ry oraz dy plo my ode bra li
naj lep si węd ka rze, uczest ni czą cy w za wo -
dach, zor ga ni zo wa nych 1 paź dzier ni ka
na te re nie Ło wi ska Ro dzin ne go w Pil cho -
wi cach.

Pu char Dy rek to ra KWK So śni ca -Ma ko -
szo wy Ro ma na Wal te ra wy grał Hen ryk
Wi tosz z Czer wion ki -Lesz czyn, któ ry za jął
pierw sze miej sce w za wo dach. Dru gie miej -
sce zdo był Da riusz Gosz (rów nież z Czer -
wion ki -Lesz czyn), za co otrzy mał Pu char
Wi ce sta ro sty Gli wic kie go Wal de ma ra Do -
mb ka. Lau re atem trze cie go miej sca zo stał
Wil helm Ba luch z Wil czy, któ ry ode brał
Pu char Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Go spo -

dar ki Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ma riu sza
Po locz ka. Ca ła trój ka zwy cięz ców za wo -
dów na gro dzo na zo sta ła tak że Dy plo ma mi
Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go
Alek san dry Ba na siak, wrę czo nymi w jej
imie niu przez wójt Gmi ny Pil cho wi ce Jo -
an nę Ko ło czek -Wy bie rek. 

W za wo dach wzię ło udział 15 węd ka rzy
z te re nu po wia tu gli wic kie go i oko licz nych
miej sco wo ści. Ich zwy cięz ca, Hen ryk Wi -
tosz jest do świad czo nym za wod ni kiem,
węd ku je już od 43 lat. Pu char – po dob nie
jak lau re at II miej sca – zdo był za zło wio ne
kar pie, na to miast Wil helm Ba luch zła pał
na węd kę pięk ne go szczu pa ka. (RG)

Pu cha ry dla naj lep szych

Uczest ni cy za wo dów wraz z or ga ni za to ra mi. Szó sty od pra wej zdo byw ca I miej sca, Hen -
ryk Wi tosz.
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Bli sko 200 za -
wod ni ków wzię -
ło udział w Bie -
gu Ulicz nym im.
Księ dza Kon -
stan te go Dam ro -
ta, któ ry od był
się 24 wrze śnia
w Pil cho wi cach. 

Za wo dy zor -
ga ni zo wa ne zo -
sta ły w kil ku ka -
te goriach. I miej -
sca w nich za ję li:
r e  p r e  z e n  t a  c j a
Szko ły Pod sta -
wo wej w Ko tu -
li nie (szta fe ta
szkół pod sta wo -
wych dziew cząt oraz chłop -
ców), Ze spół Szkół w Pil cho -
wi cach (szta fe ta gim na zjów
dziew cząt oraz chłop ców), Ar -
tur Ma sar czyk z Ryb ni ka (bieg
VIP -ów w gru pie mło dzie żo -
wej), Bo rys Bud ka z Za brza
(bieg VIP -ów sa mo rzą dow -
ców), Do ro ta Bryn kie wicz ze
Świę to chło wic (bieg ma so wy
pań w gru pie wie ko wej 14-30
lat), An na Orian ze Zdzie szo -
wic (bieg ma so wy pań w gru -
pie 31 lat i wię cej), Ar tur

Oboń ski z Knu ro wa (bieg ma -
so wy męż czyzn w gru pie 14-30
lat) i Ro bert Ślę zak (bieg ma -
so wy męż czyzn w gru pie 31 lat
i wię cej). 

Bieg po prze dzi ło uro czy ste
zło że nie kwia tów na gro bie ks.
Dam ro ta, któ ry znaj du je się na te -
re nie szpi ta la w Pil cho wi cach.
Or ga ni za to ra mi im pre zy byli Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
oraz Urząd Gmi ny w Pil cho wi -
cach.

(RG)

Pa mię ci Księ dza Dam ro ta
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Bieg pro wa dził uli ca mi wo kół sta dio nu LKS Vic -
to ria Pil cho wi ce. 
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W la tach 2008-2011 Po wiat Gli -
wic ki przy du żej po mo cy szkół gim -
na zjal nych i po nad gim na zjal nych
na na szym te re nie re ali zo wał pro jekt
sys te mo wy „Na uka dro gą do suk ce -
su na Ślą sku” w ra mach Pod dzia ła -
nia 9.1.3 Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki „Po moc sty pen dial -
na dla uczniów szcze gól nie uzdol nio -
nych” w wo je wódz twie ślą skim. 

Li de rem pro jek tu był Sa mo rząd Wo -
je wódz twa Ślą skie go, na to miast part ne -
ra mi 36 po wia tów ziem skich i miast
na pra wach po wia tu w wo je wódz twie
ślą skim. Ce lem pro jek tu by ła po moc
uczniom szcze gól nie uzdol nio nym
w roz wi ja niu za in te re so wań
i zdo by wa niu dal szych osią -
gnięć edu ka cyj nych. Po le ga -
ła ona na wy pła ca niu sty pen -

diów dla osób szcze gól nie uzdol nio -
nych w za kre sie na uk ma te ma tycz no -
-przy rod ni czych i tech nicz nych, chcą -
cych po sze rzać swo ją wie dzę. Pro jekt
cie szył się bar dzo du żym za in te re so wa -
niem. W od po wie dzi na ogło sze nie
o na bo rze wnio sków na prze strze ni
3 edy cji pro jek tów wpły nę ło po nad 260
wnio sków od uczniów z te re nu po wia tu
gli wic kie go. W la tach 2008-2011 po -
moc sty pen dial ną wy pła co no 25 sty -
pen dy stom na łącz ną kwo tę prze kra -
cza ją cą 85 tys. zł.

Od bie żą ce go ro ku szkol ne go pro -
jekt bę dzie pro wa dzo ny tyl ko przez
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa

Ślą skie go bez udzia łu po wia tów ziem -
skich i miast na pra wach po wia tu.
Wszel kie in for ma cje o re ali zo wa nym
pro jek cie (wraz z nie zbęd ną do ku men -
ta cją) do stęp ne są na stro nie:
www.efs.sla skie.pl, w za kład ce: Pro -
jek ty sys te mo we / Pod dzia ła nie 9.1.3
/ III Edy cja. In for ma cji o za sa dach
ubie ga nia się o sty pen dium udzie la ją
pra cow ni cy Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Ślą skie go: Agniesz -
ka Cen ta rzyń ska i Ane ta Bar to sik –
tel.: 32 77 40 950, Ka ta rzy na Ku la sik
– tel.: 32 77 40 956, Mag da le na Li -
choc ka – tel.: 32 77 40 993. 

Szy mon Błasz czyk

…ta ki wła śnie ty tuł no si ko lej ny
pro jekt edu ka cyj ny, na któ re go re -
ali za cję Po wiat Gli wic ki po zy skał
do fi nan so wa nie ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. Tym ra zem
pro jekt ad re so wa ny jest do naj -
młod szych uczniów po wia to wych
szkół, czy li dzie ci uczęsz cza ją cych
do klas II i III spe cjal nych szkół
pod sta wo wych w Knu ro wie i Py sko -
wi cach.

W za leż no ści od zdia gno zo wa nych
w po cząt kach 2011 r. po trzeb po szcze -
gól nych uczniów bę dą oni mo gli
w bie żą cym ro ku szkol nym uczest ni -
czyć w róż nych ro dza jach za jęć wspie -

ra ją cych in dy wi du ali za cję pro ce su na -
ucza nia. W Knu ro wie za pla no wa no
dla nich za ję cia uła twia ją ce na ukę czy -
ta nia, pi sa nia i ma te ma ty ki oraz z za -
kre su gim na sty ki ko rek cyj nej, a dla
jed ne go z uczniów pro wa dzo na bę dzie
te ra pia me to dą Re spi ra to ry Si nus Ar -
hyt mia Bio fe ed back. Ucznio wie py -
sko wic kiej pod sta wów ki bę dą uczy li
się ma te ma ty ki i uczest ni czy li w mu -
zy ko te ra pii. 

Na po trze by pro wa dzo nych za jęć
zo sta ną za ku pio ne licz ne po mo ce dy -
dak tycz ne – m.in. sprzęt gim na stycz -
ny, lap top, ra dio ma gne to fon, in stru -
men ty mu zycz ne, gry edu ka cyj ne, dy -
wa ni ki i ma ty dy dak tycz ne, któ re po -
słu żą w przy szło ści rów nież in nym
uczniom oby dwu szkół. Re ali za cja
pro jek tu przy czy ni się tak że do wzbo -
ga ce nia do świad cze nia za wo do we go
na uczy cie li pro wa dzą cych za ję cia ob -
ję te pro jek tem oraz wy pra co wa nia
kom plek so wych roz wią zań z za kre su
in dy wi du al nej pra cy z uczniem.

Ewa Piesz ka

12 wrze śnia na bo isku KS „Zam -
ko wiec” w Tosz ku od by ła się III IN -
TE GRA, czy li In te gra cyj na Spar ta -
kia da im. dr. Lu dwi ka Gut t man na.

Dr Gut t mann to uro dzo ny w 1899
r. w Tosz ku, zna ny w świe cie neu ro -
chi rurg, a tak że ini cja tor igrzysk
olim pij skich dla nie peł no spraw nych.
W te go rocz nej spar ta kia dzie, któ ra
no si je go imię, udział wzię li ucznio -
wie ze szkół pod sta wo wych w Tosz -
ku, Ko tu li nie, Pa czy nie, Pnio wie, Ze -
spo łu Szkół w Py sko wi cach, Warsz ta -
tów Te ra pii Za ję cio wej w Py sko wi -
cach oraz Gim na zjum w Tosz ku. Ry -
wa li zo wa li w ta kich kon ku ren cjach
jak pił ka noż na, siat ków ka, te nis sto -
ło wy, bie gi prze ła jo we oraz tor prze -
szkód. Oprócz roz gry wek spor to wych
uczest ni czy li tak że w ple ne rze pla -
stycz nym. I choć naj lep si za wod ni cy
zdo by li pu cha ry i dy plo my, to w tym
dniu nie zwy cię stwo by ło naj waż niej -
sze, lecz wspól na gra i za ba wa.
Dlatego też każ dy z uczest ni ków
otrzy mał pa miąt ko wy me dal. 

- Je stem szczę śli wa, że co ro ku jest
co raz wię cej uczest ni ków, współ or ga -
ni za to rów i wo lon ta riu szy na szej im -

pre zy. Mam na dzie ję, że ta spar ta kia da
wej dzie do ka len da rza im prez na na -
stęp ne la ta - mó wi Ma ria Bu kow ska,
jed na z or ga ni za to rów im pre zy. Wie le
cie płych słów do uczest ni ków spar ta -
kia dy skie ro wa li tak że wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek oraz
bur mistrz Tosz ka Grze gorz Kup czyk,
gra tu lu jąc im suk ce sów.

Or ga ni za to ra mi i współ or ga ni za to -
ra mi im pre zy by li: KS „Zam ko wiec”

w Tosz ku, Sto wa rzy sze nie „Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat” Ko ło Te re no we
w Tosz ku, Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach (któ re udzie li ło do ta cji
na or ga ni za cję spar ta kia dy), bur mistrz
i Ra da Miej ska w Tosz ku, To szec ka
Aka de mia Ak tyw nych Ko biet, har ce -
rze ze szcze pu In gi oraz OSP i Sto wa -
rzy sze nie Ho dow ców Go łę bi Pocz to -
wych z Tosz ka. 

Tekst i fo to: So nia Gu zik
23 wrze śnia w Gór no ślą skim

Cen trum Edu ka cyj nym w Gli wi -
cach od by ła się kon fe ren cja nt. pre -
zy den cji Pol ski w Ra dzie Unii Eu ro -
pej skiej. Jej ce lem by ło przy bli że nie
na uczy cie lom i mło dzie ży za gad nień
zwią za nych z prze wod nic twem na -
sze go kra ju w Ra dzie UE oraz moż -
li wo ści prak tycz nej re ali za cji prio -
ry te tów pre zy den cji w sfe rze edu ka -
cji, okre ślo nych przez mi ni stra edu -
ka cji na ro do wej. Spo tka nie zor ga ni -
zo wa ło Ku ra to rium Oświa ty w Ka -
to wi cach.

Na kon fe ren cji Po wiat Gli wic ki
wy sta wił swo je sto isko, gdzie moż na
by ło za się gnąć in for ma cji o pro wa -
dzo nych pro jek tach edu ka cyj nych,
zwłasz cza z pro gra mu Co me nius Re -
gio. Ra fał Pek sa z Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach roz da wał pro jek to we
ulot ki i udzie lał in for ma cji na te mat
pro jek tów pro wa dzo nych w ra mach
pro gra mu „Ucze nie się przez ca łe ży -
cie” Co me nius Re gio Part ner skie Pro -
jek ty. Po ni żej przed sta wia my garść in -
for ma cji o tych pro jek tach.

Pro jekt „Lo kal nie na rzecz edu ka -
cji. Pol sko -nie miec ka wy mia na do -
świad czeń w ra mach roz wią zy wa nia
spe cjal nych po trzeb edu ka cyj nych”
re ali zo wa ny jest od sierp nia 2010
do lip ca 2012 r. Je go ce lem jest po pra -
wa ofer ty edu ka cyj nej i wy cho waw -
czej szkół po przez bliż szą współ pra cę
z part ne ra mi lo kal ny mi oraz wdra ża -
nie do brych prak tyk za ob ser wo wa -
nych pod czas pol sko -nie miec kiej wy -
mia ny do świad czeń. Pro jekt przy czy ni
się do roz wo ju ak tyw nej współ pra cy
mię dzy re gio nal nej. Cel pro jek tu zo -
rien to wa ny jest na uka za nie wpły wu
współ pra cy z part ne ra mi lo kal ny mi
szko ły na efek ty edu ka cyj ne i wy cho -
waw cze osią ga ne przez wy cho wan -
ków, któ re ma ją wpływ na za po bie ga -

nie przed wcze sne mu koń cze niu edu -
ka cji.

In sty tu cje uczest ni czą ce w pro jek -
cie: Po wiat Gli wic ki, Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach, Miej ski
Ośro dek Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach, Po wiat Calw (Niem cy), Karl -
-Georg -Hal den wang -Schu le, Sto wa -
rzy sze nie Ro dzi ców Bo oster Club.

Dru gi pro jekt, „Toż sa mość kul tu -
ro wa i re gio nal na – waż ny ele ment
pod no sze nia ja ko ści edu ka cji w Wa lii
i na Ślą sku”, ma na ce lu roz wi ja nie
iden ty fi ka cji kul tu ro wej w ra mach
edu ka cji uczniów o spe cjal nych po -
trze bach edu ka cyj nych w Wa lii
i na Ślą sku po przez wza jem ne ucze nie
się, wy ko rzy sta nie ist nie ją cych za so -
bów, mo bil no ści, ba da nia i to wa rzy -
szą ce te mu se mi na ria i warsz ta ty. Po -
zwo li to na wzrost za ufa nia, en tu zja -
zmu i umie jęt no ści wszyst kich part ne -
rów. Projekt realizowany jest od
sierpnia 2011 r. do lipca 2013 r. 

In sty tu cje uczest ni czą ce w pro jek -
cie: Po wiat Gli wic ki, Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach, Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Po -
rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na
w Py sko wi cach, Po rad nia Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz na w Knu ro wie,
Hrab stwo Den bi gh shi re (Wa lia, Wiel -
ka Bry ta nia), Ys gol Tir Mor fa (szko ła
spe cjal na w Rhyl), C -SAW North Wa -
les – Com mu ni ty Sup port for Au tism
in Wa les.

(RP)

Ze spół Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach w bie żą cym ro ku ob cho -
dzi ju bi le usz 50-le cia. Uro czy ste ob -
cho dy za pla no wa ne są na wto rek 18
paź dzier ni ka w ra mach kon fe ren cji
„Do bre przy kła dy wzbo ga ca nia
ofer ty edu ka cyj nej szkol nic twa spe -
cjal ne go”.

W pro gra mie kon fe ren cji m.in.
aka de mia po łą czo na z pre zen ta cją
szko ły, wy kład prof. Ja ni ny Wy cze -
sa ny na te mat: „Kształ ce nie spe cjal -
ne upo śle dzo nych umy sło wo w Pol -
sce i w Eu ro pie – spo so by roz wią zy -
wa nia spe cjal nych po trzeb edu ka cyj -
nych” oraz se sja pa ne lo wa, pod czas
któ rej za pre zen tu ją się part ne rzy pro -
jek tu m.in. ze Sta ro -
stwa Po wia to we go
w Gli wi cach, Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach oraz
Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry i Spor tu

w Py sko wi cach, a tak że z part ner -
skie go Po wia tu Calw z Nie miec.
Głos za bio rą rów nież: dy rek tor szko -
ły spe cjal nej z Opa vy (Cze chy), wi -
zy ta tor szkol nic twa spe cjal ne go ze
Lwo wa (Ukra ina) i przed sta wi ciel
Hrab stwa Den bi gh shi re (Wiel ka Bry -
ta nia). Kon fe ren cję za koń czy kon -
cert.

Im pre za or ga ni zo wa na jest w ra -
mach pro jek tu „Lo kal nie na rzecz edu -
ka cji. Pol sko -nie miec ka wy mia na do -
świad czeń w ra mach roz wią zy wa nia
spe cjal nych po trzeb edu ka cyj nych” –
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu -
ro pej ską. 

(MFR)

To już 50 lat!

Edu ka cyj ne part ner stwo

Wzo rem dok to ra Gut t man na

Pod czas me czu pił ki siat ko wej.

Wspar cie na star cie…

Sty pen dia dla uzdol nio nych



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 wy da nia WPG wy -
glą da ją na stę pu ją co: ha sło krzy -
żów ki Wrze sień, a zdję cie przed -
sta wia ło Za mek w Tosz ku. Na gro -
dy książ ko we ufun do wa ne przez
Mał go rza tę Handz lik, po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go oraz
ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia tu
Gli wic kie go otrzy mu ją: Syl wia
Ocziep ka, Je rzy Ma ty ja oraz Ja -
ro sław Ści pień. 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 paź -

dzier ni ka 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

Łod jesiyni noście mycki
Trza pamiyntać ło tym wdycki
Dyć choć pionty krziżyk leci
Mie inaczy durś se kleci

Glacom swojom ciyngym blyszcza
Bestoż zowdy ryma zyszcza
Choć to szkryflom - som niy nosza
Boch mioł rozum jo we wosach. Bro ni sław Wą tro ba

Po ni żej pre zen tu je my ko lej ną le -
gen dę z na sze go part ner skie go Po -
wia tu Mit tel sach sen w Niem czech.
Tym ra zem mó wi ona o tym, jak po -
wsta ło mia sto Brand -Er bis dorf, po -
ło żo ne 5 km na po łu dnie od Fre iber -
ga, sie dzi by władz Po wia tu Mit tel -
sach sen.

Wę glarz Klaus z cór ką Mar ga reth
ży li w sta rym le sie znaj du ją cym się
nie da le ko re gio nu Fre iberg. Mło dy
męż czy zna z Thur ni gia słu żył im po -
mo cą. Był za ko cha ny w ład nej dziew -
czy nie, ale ser ce Mar ga reth na le ża ło
do mło de go gór ni ka z Fre iber ga. 

Pew ne go ra zu gór nik ten zra nił się
w le sie i Mar ga reth z oj cem za opie ko -

wa li się nim. Po nie dłu gim cza sie mło -
dzi za rę czy li się i po bra li. 

Po moc nik z Thu rin gia pa łał ura zą.
W dzień po ślu bie do ko nał ze msty –
pod ło żył ogień, w oka mgnie niu ca ła
cha ta i las sta nę ły w pło mie niach.
Mło da pa ra cu dem wy szła z te go ca ło.
Ogień utrzy my wał się ca łą noc i dzień,
a gdy by nie gwał tow na bu rza, któ ra go
uga si ła, pa lił by się dłu żej. Wę glarz
Klaus zgi nął w pło mie niach.

Po po ża rze mło dzi mał żon ko wie
wy je cha li do Fre iber ga, a 4 dni
później wró ci li ze zna jo my mi. Po wie -
dzie li: „Mu si my wró cić, by zo ba czyć
zglisz cza”. Wszyst kie cha ty zbu do -
wa ne w le sie by ły spa lo ne. Lu dzie,

któ rzy zgi nę li, zo sta li po cho wa ni
w mo gi le w Er bis dorf. Mło da pa ra
po sta no wi ła osiąść na spa lo nym te re -
nie. Kie dy przy go to wy wa li zie mie
pod fun da men ty, mło dy gór nik zna -
lazł ta blicz kę ru dy sre bra. Nie ba wem
otwo rzył pierw szą ko pal nię sre bra
na zglisz czach. Po tem na tę zie mię
przy jeż dża ło wie lu gór ni ków i rów -
nież otwie ra ło ko pal nie. W 1515 ro ku
ksią żę Georg der Bärti ge (Je rzy Bro -
da ty) zjed no czył ko pal nie oraz dom ki
gór ni ków i prze kształ cił miej sce
po po ża rze w wio skę Brand, któ ra na -
stęp nie zmie ni ła się w mia sto Brand -
-Er bis dorf.

(Opr. RG)
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Py ta nia do krzy żów ki:
1. Ja ką po rę ro ku obec nie ma my?
2.  Ob cho dzą świę to 14 paź dzier ni ka.
3. Rezerwat przyrody, na terenie
którego mieści się „Po la na śmier ci”.
4.  Świę to Zmar łych.

5. Owo ce dę bu.
6. Fe sti wal pi wa w paź dzier ni ku.
7. Od zy ska na przez Pol skę 11 li sto pa -
da 1918 ro ku.
8. Na zwa Spar ta kia dy im. dr. Lu dwi ka
Gut t man na roz gry wa nej w Tosz ku.

9. Gdzie od by ła się kon fe ren cja
„Ślą sko -ka szub skie kli ma ty re -
gio nal nej kul tu ry i li te ra tu ry”
zor ga ni zo wa na przez Po wia to wą
Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli wi -
cach?

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

Jak po wsta ło Brand -Er bis dorf

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�

Łod jesiyni
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COto prze pis żu ru, ja kie Sto wa -
rzy sze nie Kul tu ral ne „Lat scha”
z Łą czy przy go to wa ło na II Fe sti wal
Żu ru w Sta ni cy. Za jął on pierw sze
miej sce w tym kon kur sie, a pa nie
z Łą czy otrzy ma ły Zło tą Wa che rzę
Żu ro wa ra.

Skład ni ki (na 5 l): bo czek wę dzo -
ny 1,2 kg, kieł ba sa bia ła ba war -
ska 1,2 kg, wy war na ko ściach wę dzo -
nych 1 kg, przy pra wy: sól, pieprz,
czo snek, zie le an giel skie, liść lau ro wy,

ma je ra nek, we ge ta, ma ggi, za kwas,
ziem nia ki.

Go tu je my wy war na ko ściach wę -
dzo nych wraz z przy pra wa mi. Na stęp -
nie prze ce dza my wy war i za le wa my
za kwa sem. Do da je my prze sma żo ny
bo czek z kieł ba są i ce bul ką oraz ugo -

to wa ne ziem nia ki. Go tu je my ok. 10
min. na lek kim ogniu. W za leż no ści
od kon sy sten cji żu ru mo że my go za -
gę ścić oraz we dług uzna nia do dać
do sma ku śmie ta nę. (Opr. SoG)

Bu dy nek Mu zeum w Brand -Er bis dorf.

Pysz ny żur

Zwy cię ska dru ży na
z Łą czy.

Żur po da ny zo stał
w spe cjal nych ma łych

chleb kach.
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