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Mo ja Wi li jo
Przy po mi na my, jak wy glą da ła tra dy cyj na ślą ska Wi gi lia. Opo wia da o tym
Mo ni ka Or ga ni ściok z Chu do wa, fi na list ka kon kur su „Po na szy mu czy li
po ślą sku”, nie stru dzo na pro pa ga tor ka te go, jak ży ło się i mó wi ło gwa rą
w po wie cie gli wic kim od wie ków.
We Wi li jo koż dy sie uwi jo, dziec ka sie ra du jom,
a ma ma z sa me go ra na na Wje cze rzo jo dło nom szy ku jom.
– Bry ja, mocz ka i kno pjot ka, ma kow ki z man dla mi,
ka pu sta ze grzi ba mi, kom pot ze śliw ka mi,
ry ba na ma śle pie czo no, śle dzie w łoc cie,
– bo to prze ca Wi li jo, wszyst ko mu si być po st ne.
Te la te go! a wszyst ko trza po kosz to wać,
że by bez coł ki ro czek niy cho ro wać.
Stoł pjyk nie przi rych to wać – pod ser we tym
sian ko, bo Dzie ciont ko na sia nie le ża ło.
Chlyb – że by go ni gdy w do ma niy bra kło.
Pod ta lyrz pi nion dze – że by do chał py bjy da niy zaj rza ła.
Pu sty ta lyrz dlo go ścia przi god ne go, co niy mo kon ta swo ji go.
Po tym ta ta w ka chlo ku ło gyń roz po ly li, a my baj tle
z ucie chom go jik stro jy li, a star ka nos gre blo wa li
po ra ra zy: „Dej cie po zor by ście we Wi li jo niy do sta li 
rza zy! Bo ta ki coł ki ro czek by dzie, i bez chi bow 
sie niy ło by dzie”. 
Sta ro szek zaś śniyg łod gar nia li i
„chro bo ka” za ly wa li i tak nom go da li:
– „Tak to mo być dzie ci, bo to sie czło wie ka żod no cho ro ba niy chy ci”.

Dokończenie na str. 5

Nie bez piecz ny
azbest

Do te go wy da nia „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go” do łą czo na jest
ulot ka pt. AZBEST. Za chę ca my
do za po zna nia się z jej tre ścią. Azbest
jest nie bez piecz nym ma te ria łem, któ -
ry w du żych ilo ściach znaj du je się
wo kół nas – uży wa ny przed la ty po -
wszech nie do bu do wy da chów, izo la -
cji i ścia nek ognio trwa łych do dziś
nie zo stał usu nię ty z wie lu bu dyn ków.
War to wie dzieć, jak z nim po stę po -
wać i znać prze pi sy do ty czą ce je go
użyt ko wa nia oraz li kwi da cji z na sze -
go oto cze nia.

(RG) 

��  ��  W pierw szą 
nie dzie lę Ad wen tu 

– str. 5

��  ��  Za wsze 
z uśmie chem 

– str. 6

��  ��  Licz na ro dzin ka
An ny i Krzysz to fa 

– str. 7

��  ��  Ka len darz
na 2012 rok 

– str. 12 

Sa la se syj na Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.
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Mo ni ka Or ga ni ściok w Izbie łod Star ki, któ rą utwo rzy ła, by nie za ni kła pa mięć
o tym, jak nie gdyś miesz ka no na Ślą sku.

Fo
 to

: S
o n

ia
 G

u z
ik

W TYM NU ME RZE WIADOMOŚCI:



Za na mi XVI se sja Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go. Od by ła się 24 li sto pa da w sa li
se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach. Przy ję tych zo sta ło na niej dzie więć
uchwał, po nad to rad ni zgło si li tak że in ter -
pe la cje i za py ta nia. 

Pod czas se sji rad ni za po zna li się ze spra -
woz da niem za okres 2008-2010 o sta nie
wdra ża nia Stra te gii Roz wią zy wa nia Pro ble -
mów Spo łecz nych Po wia tu Gli wic kie go
na la ta 2007-2020 (Po moc spo łecz na),
przed sta wio nym przez głów ne go spe cja li stę
ds. osób nie peł no spraw nych Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach,
Gra ży nę Le d woń. Wy słu cha li tak że in for -
ma cji na te mat przy go to wa nia do zi mo we go
utrzy ma nia dróg na te re nie po wia tu, omó -
wio nej przez dy rek to ra Za rzą du Dróg Po -
wia to wych w Gli wi cach, Ja na Osma na. Po -
dob nie jak w ubie głym ro ku prze targ na zi -
mo we utrzy ma nie dróg po wia to wych i wo je -
wódz kich na te re nie na sze go po wia tu wy -
gra ła fir ma Re mon dis z Gli wic. Na utrzy ma -
nie dróg po wia to wych w okre sie zi mo wym
prze zna czo ne zo sta ło 652 847,64 zł, zaś
koszt utrzy ma nia dróg wo je wódz kich ma
wy nieść 260 418,66 zł. 

Na se sję przy go to wa no dzie więć pro jek -
tów uchwał. Wszyst kie te uchwa ły zo sta ły
przy ję te przez rad nych. 

Pierw sza z nich usta la wy so ko ści opłat
za usu nię cie po jaz dów z dro gi na ob sza rze
po wia tu oraz ich par ko wa nie na par kin gu
strze żo nym, a tak że wy so ko ści kosz tów po -
wsta łych w ra zie od stą pie nia od usu nię cia
po jaz du. Dru ga to uchwa ła w spra wie roz -
kła du go dzin pra cy ap tek, trze cia – w spra -
wie zmia ny uchwa ły okre śla ją cej za da nia
z za kre su re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz -
nej oraz za trud nie nia osób nie peł no spraw -
nych i wy so ko ści środ ków fi nan so wych
z Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
Osób Nie peł no spraw nych na ich re ali za cję
w 2011 r., czwar ta okre śla Pro gram Współ -
pra cy Po wia tu Gli wic kie go z or ga ni za cja mi

po za rzą do -
w y  m i
w 2012 r.
Mo cą ko lej -
nej uchwa ły
od stą pio no
od obo wiąz -
ku prze tar -
go we go za -
war cia umów dzier ża wy nie ru cho mo ści
i wy ra żo no zgo dę na za war cie z do tych cza -
so wy mi dzier żaw ca mi ko lej nych umów
dzier ża wy nie ru cho mo ści w Py sko wi cach
przy ul. Woj ska Pol skie go 10. Ko lej ne
uchwa ły do ty czą zmian w Re gu la mi nie Pra -
cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, a tak że zmian
w uchwa le bu dże to wej Po wia tu Gli wic kie go
na 2011 rok. Na stęp na uchwa ła wpro wa dza
zmia ny w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej
Po wia tu Gli wic kie go na la ta 2011-2014.
Ostat nia z przy ję tych uchwał do ty czy po par -
cia re zo lu cji Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie -
go w spra wie po dzia łu środ ków fi nan so -
wych po cho dzą cych z fun dusz za pa so we go
Na ro do we go Fun du szy Zdro wia. Ślą ski Od -
dział Wo je wódz ki NFZ otrzy mał z re zer wy
nie wie le po nad 15 mln zł, dla po rów na nia
od dział ma zo wiec ki po nad 537 mln zł, a po -
mor ski bli sko 41,4 mln zł. Ca łość kwo ty
do po dzia łu z fun du szu za pa so we go wy no si -
ła po nad 594,2 mln zł. 

Na za koń cze nie se sji prze ka za łem rad -
nym in for ma cję o tym, iż rad ny To masz Ko -
wol prze szedł do Klu bu Rad nych Zgo da
i Przy szłość. Tym sa mym roz wią za ny zo stał
Sa mo rzą do wy Klub „Sku tecz ni Dla Po wia -
tu” – SDP. 

Tre ści uchwał za miesz czo ne są na stro nie
in ter ne to wej po wia tu: www.po wiat gli wic -
ki.pl w za kład ce Po wiat Gli wic ki / In for ma -
tor Ra dy Po wia tu. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go od bę dzie się 22 grud nia.
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go

TA DE USZ MA MOK
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W okre sie po mię dzy dwo ma ostat ni mi se sja mi,
a więc od 26 paź dzier ni ka do 23 li sto pa da, od by ło
się 8 po sie dzeń Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Zaj -
mo wa li śmy się na nich spra wa mi re ali za cji uchwał
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, roz pa try wa li śmy spra -
wy zwią za ne z wy ko na niem ak tu al ne go bu dże tu,
go spo da ro wa niem mie niem i re ali za cją in nych za -
dań po wia tu.

Naj istot niej sze z tych licz nych za gad nień by ły
pro jek ty unij ne, spra wy służ by zdro wia oraz nie ru -
cho mo ści po wia to wych. Co do pro jek tów, to kon ty -
nu owa ne są pra ce nad re ali za cją tych już pro wa -
dzo nych przez Po wiat Gli wic ki – w tym m.in. „Za -
ple cze ak tyw nej tu ry sty ki ro we ro wej dla miesz kań -
ców za chod niej czę ści Sub re gio nu Cen tral ne go”,
współ fi nan so wa ne go przez UE z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2007-2013. Roz po czy na my rów -
nież no we, jak np. pro jekt pn. „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” w ra mach Co me -
nius Part ner skie Pro jek ty Re gio, do fi nan so wa ny
przez UE ze środ ków pro gra mu „Ucze nie się przez
ca łe ży cie”. 

Od no śnie po wia to wej służ by zdro wia, to na po sie -
dze niu 16 li sto pa da pod ję li śmy uchwa ły Za rzą du
w spra wie prze ka za nia w nie od płat ne użyt ko wa nie
nie ru cho mo ści Po wia tu Gli wic kie go na rzecz SP ZOZ
w Knu ro wie przy ul. Nie pod le gło ści 8 oraz zwro tu
mie nia ru cho me go SP ZOZ -u prze ję te go na pod sta wie
uchwa ły Ra dy Po wia tu z 26 mar ca 2009 r. Za rząd za -
ak cep to wał też treść pi sma kie ro wa ne go do pre ze sa
spół ki Szpi tal w Knu ro wie in for mu ją ce go o zmia nie
stron umów dzier ża wy nie ru cho mo ści i ma jąt ku ru -
cho me go.

Wśród spraw nie ru cho mo ści po wia to wych naj istot -
niej sze by ło spo rzą dze nie ak tu no ta rial ne go sprze da ży
nie ru cho mo ści Skar bu Pań stwa przy ul. Ko pal nia nej
w Knu ro wie. W obiek cie tym mie ścił się nie gdyś ko -
mi sa riat po li cji, a obec nie, po kil ku prze tar gach ogło -
szo nych przez po wiat, zna lazł on no we go go spo da rza,
któ rym jest Unia Brac ka w Ru dzie Ślą skiej. 

Na po cząt ku grud -
nia nie spo sób nie
wspo mnieć o gór nic -
twie. Ob cho dzi li śmy
w tych dniach uro czy -
ście Bar bór kę. To
świę to jest mi szcze -
gól nie bli skie, bo za wo do wo przez wie le lat zwią za ny
by łem z gór nic twem – naj pierw ja ko in ży nier prze -
sze dłem wszyst kie szcze ble ka rie ry za wo do wej
w KWK „Knu rów”, a po tem kie ro wa łem ko pal nią
„Szczy gło wi ce”. W tym ro ku ta ko pal nia ob cho -
dzi 50-le cie – jej uro czy ste prze ka za nie do eks plo ata -
cji od by ło się 23 wrze śnia 1961 r. Co praw da od lu te -
go ub. ro ku two rzy już je den or ga nizm wspól nie z ko -
pal nią „Knu rów”, ale o jej bo ga tej hi sto rii pa mię ta li
człon ko wie knu row skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia
In ży nie rów i Tech ni ków Gór nic twa, któ ry zor ga ni zo -
wał z tej oka zji ju bi le uszo wą se sję. Ko pal nia „Szczy -
gło wi ce” przy czy ni ła się do roz wo ju Knu ro wa, two -
rząc w du żej mie rze in fra struk tu rę spo łecz no -kul tu -
ral ną te go mia sta. Dzię ki niej wy bu do wa no osie dla
miesz ka nio we, żło bek i przed szko le, szko łę pod sta -
wo wą, pa wi lo ny han dlo we, ba sen ką pie lo wy z ha lą
spor to wą i dom kul tu ry. 

Bar bór kę ob cho dzi li rów nież uro czy ście ucznio wie
pro wa dzo ne go przez Po wiat Gli wic ki Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, w któ rym kształ cą się
m.in. przy szli gór ni cy. Cie szy fakt, że mło dzi lu dzie,
któ rzy we wrze śniu roz po czę li na ukę, ode bra li na bar -
bór ko wym spo tka niu cer ty fi ka ty za pew nia ją ce im
po ukoń cze niu szko ły za trud nie nie w Kom pa nii Wę -
glo wej. Ma ją więc przed so bą per spek ty wę sta bil nej
pra cy za god ną pła cę. Knu row ska ko pal nia za trud nia
obec nie ok. 7 tys. osób i po sia da do bre per spek ty wy
na naj bliż szych kil ka dzie siąt lat. 

Ko rzy sta jąc z oka zji w imie niu Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go skła dam naj ser decz niej sze ży cze nia ca łej
bra ci gór ni czej ko pal ni „Knu rów -Szczy gło wi ce” i ich
naj bliż szym. Ży czę bez piecz nej pra cy, wie le zdro wia
i szczę ścia. Szczęść Bo że!

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

Pod czas gru dnio wych prac ko mi -
sje Ra dy Po wia tu Gli wic kie go ob ra -
do wa ły nad pro jek tem uchwa ły
w spra wie wie lo let niej pro gno zy fi -
nan so wej Po wia tu Gli wic kie go oraz
opi nio wa ły pro jekt uchwa ły bu dże -
to wej Po wia tu Gli wic kie go na 2012
rok. Po nad to opra co wy wa ły pla ny
pra cy na przy szły rok. Nie ina czej
by ło pod czas ob rad Ko mi sji Re wi -
zyj nej Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
któ re od by ły się 24 li sto pa da. 

– Ko mi sja Re wi zyj na słu ży Ra dzie
Po wia tu ja ko jej na rzę dzie w za kre sie
kon tro li dzia łal no ści Za rzą du Po wia tu
oraz po wia to wych jed no stek or ga ni za -
cyj nych. Ko mi sja prze pro wa dza kon -
tro le w szcze gól no ści pod ką tem le gal -
no ści dzia łań wy mie nio nych pod mio -
tów, ich go spo dar no ści, ce lo wo ści
i rze tel no ści. Ko mi sja Re wi zyj na opi -
niu je wy ko na nie bu dże tu po wia tu
i wy stę pu je z wnio skiem do Ra dy
w spra wie udzie le nia bądź nie udzie le -
nia ab so lu to rium dla Za rzą du. Opi nię
o wy ko na niu bu dże tu i ewen tu al nym

udzie le niu ab so lu to rium Ko mi sja opie -
ra m.in. na wcze śniej szych kon tro lach
za gad nień cząst ko wych np. z ob sza ru
za mó wień pu blicz nych, prze pro wa -
dza nych in we sty cji czy po zy ski wa nia
środ ków ze wnętrz nych – mó wi Da wid
Rams, prze wod ni czą cy Ko mi sji. 

W jej skład wcho dzą: Da wid Rams
(prze wod ni czą cy), Ja cek Aw ra mien -
ko (wi ce prze wod ni czą cy), Win fryd
Fi coń (se kre tarz) oraz człon ko wie An -
drzej Mi chal ski i To masz Ko wol. 

W li sto pa do wym po sie dze niu Ko -
mi sji wzię ła udział skarb nik Po wia tu
Gli wic kie go, Ma ria Owcza rzak -Siej -
ko, któ ra od po wia da ła rad nym na py -
ta nia do ty czą ce kwe stii bu dże to wych:
źró deł pla no wa nych do cho dów oraz
wy dat ków, w tym pla no wa nych
na rok 2012 in we sty cji. Na stęp nie Ko -
mi sja po zy tyw nie za opi nio wa ła za -
rów no pro jekt uchwa ły w spra wie wie -
lo let niej pro gno zy fi nan so wej Po wia tu
Gli wic kie go, jak i pro jekt uchwa ły bu -
dże to wej Po wia tu Gli wic kie go
na 2012 rok. 

Pod czas po sie dze nia
rad ni prze dys ku to wa li
i przy ję li pro jekt pla nu pra -
cy Ko mi sji na przy szły rok.
Je śli Ra da Po wia tu uchwa li
ten pro jekt, w 2012 ro ku
Ko mi sja Re wi zyj na zaj mie
się m.in. ana li zą re ali za cji
wnio sków i za le ceń po kon -
trol nych w wy bra nych jed -
nost kach kon tro lo wa nych,
ana li zą wy dat ków ma jąt ko -
wych z za kre su ad mi ni stra -
cji pu blicz nej (sta ro stwo
po wia to we) w ro ku 2011,
kon tro lą wy ko rzy sta nia
środ ków fi nan so wych prze -
zna czo nych przez po wiat na re ali za cję
za dań in we sty cyj nych w dzia le ochro -
ny zdro wia, kon tro lą w za kre sie pra wi -
dło wo ści  wy ko na nia bu dże tu
za rok 2011 w wy bra nych jed nost kach
or ga ni za cyj nych sta ro stwa, roz pa trze -
niem spra woz da nia fi nan so we go jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go
za 2011 rok, spra woz da nia z wy ko na -

nia bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go
za 2011 rok wraz z opi nią Re gio nal nej
Izby Ob ra chun ko wej w Ka to wi cach
o tym spra woz da niu oraz in for ma cji
o sta nie mie nia po wia to we go, przed -
sta wie niem Ra dzie Po wia tu Gli wic kie -
go wnio sku w spra wie ab so lu to rium
dla Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, ana -
li zą dzia łań w za kre sie po zy ski wa nia

środ ków ze źró deł ze wnętrz nych
na ce le zwią za ne z edu ka cją, ana li zą
sta nu dróg po wia to wych, a tak że kon -
tro lą wy bra nych in we sty cji na dro gach
po wia to wych w la tach 2011/2012
i kon tro lą try bu udzie la nia za mó wień
pu blicz nych przez wy bra ne jed nost ki
or ga ni za cyj ne w I pół ro czu 2012 r. 

(SoG)

Od le wej: Ma ria Owcza rzak -Siej ko, Da wid Rams, Win fryd Fi coń i To masz Ko wol.

Z pla nem pra cy w no wy rok
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W związ ku ze zbli ża ją cą się zi mą,
Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach po dał in for ma cje o przy go to wa -
niu do okre su zi mo we go 2011/2012.
Zi mo wym utrzy ma niem dróg po wia -
to wych i wo je wódz kich na te re nie na -
sze go po wia tu zaj mie się, na zle ce nie
ZDP, wy ło nio na w prze tar gu fir ma –
Re mon dis Gli wi ce. 

ZDP utrzy mu je 299,025 km dróg,
z cze go dro gi ob ję te zi mo wym utrzy -
ma niem to 252,749 km. Po nad to ZDP
bę dzie pro wa dził zi mo we utrzy ma nie

na na stę pu ją cych dro gach wo je wódz -
kich prze bie ga ją cych przez nasz po -
wiat: DW 901 – od gra ni cy woj. opol -
skie go do gra ni cy mia sta Gli wi ce,
DW 907 – od skrzy żo wa nia w miej -
sco wo ści Wie lo wieś do skrzy żo wa nia
w miej sco wo ści Nie wie sze (DK 40),
DW 921 – Knu rów od skrzy żo wa nia
z DW 924 do gra ni cy mia sta Za brze,
DW 408 – od gra ni cy woj. opol skie go
do gra ni cy mia sta Gli wi ce.

Zi mo we utrzy ma nie dróg pro wa -
dzo ne jest w ra mach ak cji czyn nej

i bier nej. Pierw sza po le ga na wy ko ny -
wa niu czyn no ści zwią za nych z utrzy -
ma niem prze jezd no ści po przez usu wa -
nie śnie gu i zwal cza nie śli sko ści. Zaś
dru ga – na utrzy my wa niu sprzę tu
w sta nie go to wo ści, dzia ła niu punk tu
dys po zy tor skie go, pa tro lo wa niu dróg
oraz in ter wen cyj nym usu wa niu śnie gu
lub zwal cza niu śli sko ści na po le ce nie
ZDP lub w przy pad kach stwier dzo -
nych pod czas pa tro lo wa nia.

Oto nu me ry te le fo nów do in sty tu cji
od po wia da ją cych za utrzy ma nie dróg:
� ca ło do bo we dy żu ry dla dróg kra -
jo wych są peł nio ne w: sie dzi bie Re -
jo nu w Gli wi cach, ul. Że leń skie go -
-Boya 12 – tel. 32 234 06 91; Ob wo -
dzie Dro go wym w Świer kla nach –
32 430 81 03; Ob wo dzie Dro go wym
w Brze zin ce, ul. Bia ło stoc ka 3 –
32 270 15 10; Ob wo dzie Dro go wym
w Ra ci bo rzu, ul. 1 Ma ja 3 –
32 415 24 46
� głów ny wy ko naw ca re ali zu ją cy za -
da nia zi mo we go utrzy ma nia dróg po -
wia to wych: Re mon dis Gli wi ce Sp.
z o.o. ul. Ka szub ska 2, 44-100 Gli wi -
ce, nr. tel. 32 231 08 58 wew. 210.
� te le fon Ak cji Zi mo we go Utrzy ma -
nia Dróg – 502 586 280. 

(SoG)

29 li sto pa da w Ła nach Wiel kich
(gm. So śni co wi ce) otwar ta zo sta ła
no wo cze sna bio ga zo w nia za si la ją ca
po łą czo ną z nią go rzel nię. In we sty -
cja opar ta jest na no wa tor skiej tech -
no lo gii i speł nia naj wyż sze stan dar -
dy eko lo gicz ne.

– Ory gi nal ność przed się wzię cia po -
le ga na ści słej współ pra cy z go spo dar -
stwem rol nym – wy ja śnia Wła dy sław
Bu tor, pre zes Spół ki BIO -BUT, któ ra
jest wła ści cie lem bio ga zo wni i go rzel -
ni. – W bio ga zo wni wy ko rzy sty wa ny
jest obor nik oraz wy war, któ re po wsta -
ją w na szym
g o  s p o  d a r  -
stwie, co za -
pew nia eko lo -
gicz ne po zy -
ski wa nie ener -
gii elek trycz -
nej. Bio gaz
ten po zwa la
na wy pro du -
ko wa nie 526
kW prą du oraz
ta kiej sa mej
ilości cie pła,
któ re w peł ni
za bez pie cza pro duk cję go rzel ni.

In we sty cja kosz to wa ła ok. 16 mln
zł i w po ło wie sfi nan so wa na zo sta ła
z fun du szy wspie ra ją cych rol nic two
oraz ochro nę śro do wi ska. Wy ko rzy -
stu je obor nik od 800 sztuk by dła –
dzien nie jest to ok. 40 ton. Tra fia on
do spe cjal ne go, ogrom ne go fer men to -
ra. Jest on pod grze wa ny cie płem wy -
two rzo nym w bio ga zo wi, wsku tek

cze go po wsta je bio gaz, za si la ją cy wy -
twor nik pa ry na pę dza ją cy go rzel nię.
W go rzel ni prze ra bia na jest ku ku ry dza
upra wia na w go spo dar stwie na ob sza -
rze ok. 500-600 ha. Uzy sku je się
w niej al ko hol spo żyw czy w ilo ści 200
li trów na go dzi nę. Or ga nicz ne od pa dy,
po wsta ją ce w trak cie pro ce su tech no -
lo gicz ne go, wy ko rzy sty wa ne są
do użyź nie nia gle by. 

W uro czy stym otwar ciu in we sty cji
wzię li udział m.in. po seł Le szek Ko rze -
niow ski, Wła dy sław Se ra fin – pre zes
Kra jo we go Związ ku Rol ni ków, Kó łek
i Or ga ni za cji Rol ni czych, Ja ro sław Wi -
śniew ski z Mi ni ster stwa Rol nic twa, Je -
rzy Mo tłoch ze Ślą skie go Urzę du Mar -
szał kow skie go, Sta ni sław Gmi truk –
dy rek tor Ślą skie go Od dzia łu Re gio nal -
ne go Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol nic twa oraz Ro man Wło -
darz – pre zes Ślą skiej Izby Rol ni czej,
a tak że bur mistrz So śni co wic Mar cin
Stron czek i wójt Pil cho wic Jo an na
Ko ło czek -Wy bie rek. Wła dze Po wia tu
Gli wic kie go re pre zen to wa li wi ce sta ro -
sta Wal de mar Do mbek oraz prze wod -
ni czą cy Ra dy Po wia tu Ta de usz Ma -
mok. (RG)

Ru szy ła AK CJA ZI MA

W tym ro ku au ra by ła ła ska wa dla kie row ców, ale dro go wcy mu szą być przy -
go to wa ni na atak praw dzi wej zi my.
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Ener gia z bio ga zu

Obiekt, choć ma wiel ką moc prze -
twór czą, jest cał ko wi cie bez piecz ny
dla śro do wi ska na tu ral ne go.

No wo cze sny za kład jest ste ro wa ny kom pu te ro wo, ob słu gu je go
tyl ko czte rech pra cow ni ków.
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4 grud nia w knu row skiej pa ra fii
pw. św. Cy ry la i Me to de go od by ła
się msza w in ten cji gór ni ków oraz
ich ro dzin. Gór ni cy dzię ko wa li swej
pa tron ce za opie kę i pro si li o to, aby
ich pra ca by ła bez piecz na.

Pod czas tej mszy św. do ko ścio ła
wpro wa dzo ne zo sta ły re li kwie Je rze -
go Po pie łusz ki, któ re już na sta łe po -
zo sta ną w knu row skiej pa ra fii.
Po mszy de le ga cje zło ży ły wień ce
i kwia ty pod Po mni kiem gór ni ków tra -
gicz nie zmar łych na sta no wi skach
pra cy. Wśród od da ją cych po kłon gór -

ni kom by li m.in. pre zy dent Knu ro wa
Adam Rams, prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Jan Trzę siok, przed sta wi cie le
gór nic twa na cze le z Mar kiem Uszko
– wi ce pre ze sem Kom pa nii Wę glo -
wej SA oraz dyrektorzy KWK „Knu -
rów-Szczygłowice“ Aleksander
Wardas i Roman Noga, naczelny
inżynier - Roland Bobek, a także
związ kow cy, przed sta wi cie le licz nych
sto wa rzy szeń i or ga ni za cji w asy ście
pocz tów sztan da ro wych. O sto sow ną
opra wę mu zycz ną uro czy sto ści za dba -
ła or kie stra KWK „Knu rów“. (RG)

IV Zjazd Po wia to wy Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP
z te re nu po wia tu gli wic kie go zor ga -
ni zo wa ny zo stał 2 grud nia w sie dzi -
bie OSP w Chu do wie. 

Za rząd Po wia to wy Związ ku OSP
RP w Gli wi cach pod su mo wał na nim
mi ja ją cą ka den cję, obej mu ją cą la -
ta 2006-2011. De le ga ci na zjazd wy -
słu cha li spra woz dań, udzie li li ab so lu -
to rium ustę pu ją ce mu Za rzą do wi Po -
wia to we mu Związ ku OSP RP na cze le
z pre ze sem An drze jem Frej no oraz
wy bra li wła dze na no wą, 5-let nią ka -
den cję. Pre ze sem Za rzą du zo stał po -
now nie wy bra ny An drzej Frej no,
funk cję wi ce pre ze sów peł nić bę dą Ja -
nusz Przy byl ski, Al fred Ku bic ki
i Jó zef Gla gla, se kre ta rza – Mar cin
Sta wiar ski, skarb ni ka – Hen ryk
Swin czak, a człon ka mi Pre zy dium
Za rzą du zo sta li: Ta de usz Ma mok, ks.
Piotr Fa liń ski, Ire ne usz Giem za
i Ber nard Pa szek. Człon ko wie Za rzą -
du to: Da riusz Po lo czek, An to ni Ży -
meł ka, Ber nard Wil czek, An drzej

Mu sioł, Je rzy Su lew ski, Ka zi mierz
Tu łak, Ra fał Ja ru szo wic oraz Man -
fred Ko zio łek i Hu bert Wi śniew ski.
W skład Ko mi sji Re wi zyj nej we szli:
Łu kasz No wak (prze wod ni czą cy),
Win fryd Gór ka (wi ce prze wod ni czą -
cy), Ma riusz Po lo czek (se kre tarz)
oraz Lu cjan Bi smor, Hen ryk Karsz
i Bog dan Man dok. Ja ko przed sta wi -
cie li na Zjazd Od dzia łu Wo je wódz kie -
go Z OSP RP w Ka to wi cach wy bra no:
An drze ja Frej no, Ta de usza Ma mo ka,
Ja nu sza Przy byl skie go i An drze ja Mu -
sio ła. 

Po wia to wy Zjazd od by wał się
przy udzia le du żej licz by go ści, wśród
któ rych by li m.in. sta ro sta strze lec ki
(a za ra zem pre zes Za rzą du Po wia to -
we go Z OSP RP w Strzel cach Opol -
skich) Jó zef Swa czy na, wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek, wój to -
wie gmin Gie rał to wi ce – Jo achim
Bar giel i Wie lo wieś – Gin ter Skow -
ro nek oraz wi ce pre zes Za rzą du Wo je -
wódz kie go Z OSP RP w Ka to wi cach
Je rzy Szka tu ła. (RG)

PO KŁON GÓR NI KOM

Hołd po le głym tra gicz nie gór ni kom od da li m.in. sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek oraz wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Szy mon Ko ściarz.
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Po wia to wy zjazd OSP

Na zjeź dzie wy bra no no we wła dze po wia to we Związ ku OSP RP w Gli wi cach.
Trze ci z le wej w pierw szym rzę dzie stoi sta ry -no wy pre zes An drzej Frej no.
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Po raz dru gi Klub Ga ja za chę ca
do udzia łu w kon kur sie Drze wo Ro ku.
W pierw szej edy cji te go ogól no pol skie -
go kon kur su na wy so kich po zy cjach

upla so wa ły się trzy drze wa z te re nu na -
sze go po wia tu.

Do 30 li sto pa da in sty tu cje pu blicz ne,
sa mo rzą dy, or ga ni za cje spo łecz ne, pla -

ców ki edu ka cyj ne i oso by
pry wat ne mo gły zgła szać ka -
dy da tu ry do kon kur su Drze -
wo Ro ku 2012. Jak in for mu -
ją or ga ni za to rzy, o udział
w fi na le wal czyć bę dą mię -
dzy in ny mi: mi ło rząb
z Chełm na, dąb Ce la row ski
z Kra ko wa, brzo za z Woj ko -
wic, pla tan z par ku kra jo bra -
zo we go w Dęb nie, mi ło rząb
ze Szpro ta wy i Dąb Ewy
z Wę gro wa. 

Po now nie do kon kur su
zgło si ło swą kan dy da tu rę To -
wa rzy stwo Przy ja ciół Przy -
szo wic w na szym po wie cie
(gmi na Gie rał to wi ce). Po -
przed nim ra zem pre zen to wa -
na przez przy szo wian li pa
Wi tu la za ję ła V miej sce. Tym
ra zem zgło szo no dwie li py
przy ul. Wol no ści, któ re
prze trwa ły trzy dnio wą bi twę

pan cer ną w 1945 ro ku, przy mu so we
szczę śli we lą do wa nie od rzu tow ca w 1955
ro ku, a dziś mi ja ją je pa sjo na ci nor dic
wal king, ro we rzy ści i miesz kań cy wsi. 

W ubie gło rocz nej edy cji kon kur su
wśród fi na ło wych drzew, oprócz li py
z Przy szo wic, zna la zły się jesz cze dwa in -
ne drze wa z po wia tu gli wic kie go: wiąz
z Po ni szo wic, któ ry za jął IV miej sce oraz
li pa ze Sta ni cy – XII miej sce. Klub Ga ja
wy dał al bum, po święco ny zwy cięz com
kon kur su. Są w nim opi sa ne rów nież te
trzy drze wa z na sze go te re nu, a opi sy uzu -
peł nia ją pięk ne fo to gra fie. Al bum w wer -
sji elek tro nicz nej do stęp ny jest na stro nie
in ter ne to wej: http://www.klub ga -
ja.pl/_pli ki/drze wo_ro ku_2011.pdf. 

Za koń czy ło się już co praw da przyj -
mo wa nie zgło szeń do kon kur su Drze wo
Ro ku 2012, ale – tak jak przed ro kiem –
w je go dru gim eta pie od bę dzie się gło so -
wa nie in ter ne to we. Gło so wa nie in ter nau -
tów na 11 drzew wy bra nych do fi na łu
przez ju ry bę dzie trwa ło przez ca ły czer -
wiec 2012 r. Sta tu et ka Drze wo Ro ku zo -
sta nie wrę czo na w War sza wie w paź -
dzier ni ku pod czas in au gu ra cji Świę ta
Drze wa. Kon kurs Drze wo Ro ku w Pol sce
jest czę ścią mię dzy na ro do we go pro jek tu
Eu ro pej skie Drze wo Ro ku.

(SoG, RG)
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21 li sto pa da w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach od by ło się spo tka -
nie z oka zji Dnia Pra cow ni -
ka So cjal ne go. To oso by,
któ re na co dzień po ma ga ją
lu dziom wy ma ga ją cym
wspar cia – ubo gim, star -
szym, cho rym, nie peł no -
spraw nym czy nie za rad -
nym ży cio wo. 

Na spo tka nie za pro sze ni
zo sta li dy rek to rzy i przed sta -
wi cie le pro wa dzo nych przez
po wiat Do mów Po mo cy
Spo łecz nej: „Za me czek” w Kuź ni Nie -
bo row skiej i „Osto ja” w So śni co wi -
cach, a tak że in nych jed no stek re ali zu -
ją cych za da nia z za kre su po mo cy spo -
łecz nej zle co ne przez po wiat – Śro do -
wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
w Knu ro wie oraz DPS -ów w Wi śni -
czach, w Knu ro wie i w Pil cho wi cach.
Obec na by ła rów nież dy rek tor Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi cius. Ży cze -
nia z oka zji świę ta dla wszyst kich pra -
cow ni ków so cjal nych zło żył na ich rę -
ce sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek, wrę czo ne zo sta ły tak że li sty gra -
tu la cyj ne. Po dzię ko wa nia za cięż ką
co dzien ną pra cę skła da li im rów nież
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
Sła wo mir Adam czyk, se kre tarz Po -
wia tu Mag da le na Bud ny oraz skarb -
nik Po wia tu Ma ria Owcza rzak -Siej -
ko.

Szcze gól ne gra tu la cje ode brał Kry -
stian Bam by nek, dy rek tor DPS -u
w Wi śni czach, któ ry kil ka dni wcze -
śniej ode brał w Urzę dzie Wo je wódz -
kim w Ka to wi cach z rąk wi ce wo je wo -

dy Sta ni sła wa Dą bro wy Zło ty Me dal
za Dłu go let nią Służ bę – od zna cze nie
pań stwo we przy zna ne przez Pre zy den -
ta RP. Kry stian Bam by nek od 1980 r.
pra cu je z oso ba mi nie peł no spraw ny -
mi. Pra cę roz po czął ja ko wy cho waw ca
in ter na tu – ko lej no w Spe cjal nym
Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym,
w Za kła dzie Re ha bi li ta cji Za wo do wej
In wa li dów i w Sa le zjań skim Ośrod ku

Szkol no -Wy cho waw czym w Tar now -
skich Gó rach, gdzie utwo rzył pierw sze
w ty mi mie ście warsz ta ty te ra pii za ję -
cio wej. Na stęp nie był dy rek to rem Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaźń”
w Tar now skich Gó rach, w któ rym
wdro żył obo wią zu ją ce stan dar dy oraz
zor ga ni zo wał wo lon ta riat. Od 2006 r.
kie ru je DPS -em w Wi śni czach, pro wa -
dzo nym na zle ce nia Po wia tu Gli wic -
kie go, a sta no wią cym wła sność Ca ri ta -
su Die ce zji Gli wic kiej. Do pro wa dził tę
pla ców kę do obo wią zu ją cych stan dar -
dów oraz roz wi nął w niej wo lon ta riat
opar ty na mło dzie ży gim na zjal nej i li -
ce al nej, co sta no wi do dat ko we wspar -
cie i po moc dla miesz kań ców tej pla -
ców ki. Ca łe ży cie za wo do we po świę -
cił po mo cy spo łecz nej i opie ce so cjal -
nej dla naj bar dziej po trze bu ją cych,
z wiel kim za an ga żo wa niem pra cu je
na rzecz osób za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym, zwłasz cza nie peł -
no spraw nych i star szych. (RG)

25 li sto pa da w Bi blio te ce Ślą -
skiej w Ka to wi cach zor ga ni zo -
wa na zo sta ła uro czy stość ogło -
sze nia wy ni ków i wrę cze nia na -
gród lau re atom kon kur su
Gmin ne Ko ali cje na rzecz Roz -
wo ju Bi blio tek. Wśród na gro -
dzo nych zna la zła się Li dia Pie -
trow ska – dy rek tor ka Gmin nej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Gie rał -
to wi cach. 

Li dia Pie trow ska zdo by ła 2
miej sce – ex aequo z Bi blio te ką
Pu blicz ną Mia sta i Gmi ny Ła zy.
Otrzy ma ła na gro dę w kwo -
cie 4000 zł, któ rą prze zna czy ła
na za kup me bli bi blio tecz nych
do jed nej z fi lii pod le głych Gmin -
nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Gie -
rał to wi cach. Dru gie miej sce by ło
w tym przy pad ku naj wyż sze, bo -
wiem pierw sze go ju ry nie przy -
zna ło.

Pa ni Li dia za wią za ła w swo jej
gmi nie bi blio tecz ną ko ali cję. Bę -
dzie ona wspie rać dzia łal ność bi -

blio te ki w przy szło ści, przy czy ni
się do wzro stu jej pre sti żu. – Mam
na dzie ję, że uzmy sło wi lo kal nym
dzia ła czom, iż bi blio te ka jest
waż nym part ne rem dla dzia łań sa -
mo rzą du lo kal ne go, or ga ni za cji
po za rzą do wych oraz lo kal nych
przed się bior ców, że zak ty wi zu je
miesz kań ców gmi ny i zwięk szy
udział mło dzie ży w kul tu rze –
mó wi Kry sty na Wo łoch, dy rek -
tor ka Po wia to wej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Gli wi cach.

Kon kurs zo stał ogło szo ny
przez Bi blio te kę Ślą ską – już
po raz dru gi – w ra mach Pro gra -
mu Roz wo ju Bi blio tek, któ ry jest
dłu go fa lo wym i no wa tor skim
przed się wzię ciem o ogól no pol -
skim za się gu, re ali zo wa nym
przez Fun da cję Roz wo ju Spo łe -
czeń stwa In for ma cyj ne go. – Cie -
szy my się bar dzo, że uho no ro wa -
na zo sta ła oso ba z na sze go po wia -
tu – do da je Kry sty na Wo łoch.

(KW)

30 li sto pa da w gli wic kim Ra -
tu szu zor ga ni zo wa ne zo sta ło spo -
tka nie, pod czas któ re go wrę czo -
no pol skie od zna cze nia woj sko -
we. Wśród bli sko 30 wy róż nio -
nych zna leź li się żoł nie rze z po -
wia tu gli wic kie go. 

Pod czas uro czy sto ści wrę czo ne
zo sta ły Me da le „Za za słu gi dla
obron no ści kra ju”, Me da le „Si ły
Zbroj ne w Służ bie Oj czy zny” oraz
od zna cze nia woj sko we o cha rak te -
rze pa miąt ko wym – „Gwiaz dy Ira -
ku” i „Gwiaz dy Afga ni sta nu”, bę dą -
ce na gro dą za nie na gan ną służ bę
w pol skich kon tyn gen tach woj sko -
wych po za gra ni ca mi pań stwa.

Od zna cze nia wrę cza li: płk
Krzysz tof Ra dwan – szef Wo je -

wódz kie go Szta bu Woj sko we go
w Ka to wi cach, Piotr Wie czo rek –
wi ce pre zy dent Gli wic oraz ppłk
Ro man No wo grodz ki – ko men -
dant Woj sko wej Ko men dy Uzu peł -
nień w Gli wi cach. Z te re nu po wia -
tu gli wic kie go od zna cze nia otrzy -
ma li: „Gwiaz dę Ira ku” – sze re go -
wy re zer wy Da riusz Ka spa ri dus
z Py sko wic oraz star szy sze re go wy
re zer wy Woj ciech Kwi tek z Knu -
ro wa, a „Gwiaz dę Afga ni sta nu” –
star szy sze re go wy re zer wy
Krzysz tof Miecz ni kow ski z Knu -
ro wa. 

Uro czy stość zor ga ni zo wa ła Woj -
sko wa Ko men da Uzu peł nień w Gli -
wi cach.

(SoG)

Żoł nier skie od zna cze nia

Płk Krzysz tof Ra dwan wrę cza „Gwiaz dę Ira ku” st. szer. Woj cie cho wi Kwit ko -
wi z Knu ro wa.
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W uzna niu za co dzien ny trud

Pod czas spo tka nia w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach.

Kry stian Bam by nek ze Zło tym Me -
da lem za Dłu go let nią Służ bę.
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Wy bie ra my Drze wo Ro ku 2012Gmin ne Ko ali cje 
Bi blio tecz ne

Wiąz z Po ni szo wic za jął w pierw szej edy cji kon kur su
czwar te miej sce w kra ju.
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☺☺ 11 grud nia w Pil cho wi cach
(sa la RSP, ul. Gli wic ka 3) zor -

ga ni zo wa ny zo sta nie Jar mark Bo -
żo na ro dze nio wy.

☺☺ 11 grud nia od godz. 15.00
w sa li wi do wi sko wej Gmin ne -

go Ośrod ka Kul tu ry w Wie low si od -
by wać się bę dzie Kier masz Bo żo -
na ro dze nio wy. 

☺☺ Do 11 grud nia w Klu bie
SZTU KA TE RIA moż na bę -

dzie oglą dać 10. edy cję Wy sta wy

Sztu ki Re gio nu Pół noc ne go
Szwar cwal du Ort sze it 2011.

☺☺ W dniach od 12 do 16 grud nia
w sie dzi bie Gór no ślą skie go

Cen trum Edu ka cyj ne go przy uli cy
Okrzei 20 w Gli wi cach od by wać się
bę dzie XII Mię dzysz kol ny Prze -
gląd In sce ni za cji Bo żo na ro dze nio -
wych. Uro czy sta Ga la pod su mo wu -
ją ca Prze gląd od bę dzie się 5 stycz -
nia 2012 r. o godz. 11.00. 

(Opr. SoG)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA
Po da run ki z ser cem

11 grud nia Sto wa rzy sze nie „Po da ruj Ser ce” z Tosz ka
po raz ko lej ny prze pro wa dzi przy ko ściel ną zbiór kę da rów dla
pod opiecz nych do mów dziec ka oraz dzie ci i nie peł no spraw -
nych znaj du ją cych się w ośrod kach po mo cy spo łecz nej. 

Zbiór ka od bę dzie się w 14 ko ścio łach Die ce zji Gli wic kiej.
Świą tecz ne upo min ki tra fią jesz cze przed świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia do 13 ośrod ków, m.in. ob da ro wa ne zo sta ną: Dom Dziec ka
nr 3 w Gli wi cach, Ośro dek dla Dzie ci Nie peł no spraw nych w Ru -
si no wi cach, Ośro dek So cjo te ra pii dla Dzie ci w Woj skiej, DPS -y
w Zbro sła wi cach i w Pil cho wi cach, Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej
w Za brzu i Sto wa rzy sze nie Po mo cy Wza jem nej,, Bar ka”.

– Świą tecz na pacz ka to nie tyl ko po moc ma te rial no -rze czo -
wa. Po zwa la wzbu dzić w na szych pod opiecz nych wia rę w to, iż
ich los nie jest nam obo jęt ny – mó wi pre zes sto wa rzy sze nia
Grze gorz Grusz ka. (SoG) 

Na kon cert „Da ry Serc”, jak co
ro ku, za pra sza knu row skie ko ło
Sto wa rzy sze nia na rzecz Roz wo ju
Gmin Po wia tu Gli wic kie go „Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat”.

Kon cert roz pocz nie się 11 grud -
nia o godz. 16.00 w Do mu Kul tu ry
w Szczy gło wi cach i po trwa
do godz. 20.00. Bę dzie to już dzie -
wią ta edy cja tej cha ry ta tyw nej im -
pre zy ma ją cej na ce lu ze bra nie
środ ków na wzbo ga ce nie świąt pen -
sjo na riu szy do mów opie ki spo łecz -
nej na te re nie po wia tu gli wic kie go.
Z do cho du, uzy ska ne go z kon cer tu,
co ro ku ku po wa ne są pacz ki oraz
sło dy cze dla miesz kań ców pię ciu
DPS -ów. 

Pod czas te go rocz ne go kon cer tu
zo ba czyć bę dzie moż na in sce ni za -

cje przy go to wa ne przez pen sjo na -
riu szy do mów po mo cy spo łecz nej
w So śni co wi cach, Kuź ni Nie bo row -
skiej, Pil cho wi cach, Wi śni czach
i Knu ro wie. Go ściem spe cjal nym
bę dzie chór Ca lvi Can to res z Knu -
ro wa. Wy stę pom to wa rzy szy kier -
masz przed świą tecz ny, na któ rym
sprze da wa ne bę dą m.in. wień ce ad -
wen to we, kart ki i ozdo by świą tecz -
ne, stro iki oraz kwia ty. Wszy scy
uczest ni cy kon cer tu mo gą li czyć
na po czę stu nek cia stem, ufun do wa -
nym przez spon so rów. Bi le ta mi
wstę pu są tzw. ce gieł ki, do stęp ne
przed im pre zą. 

Kon cert od by wa się pod pa tro na -
tem sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła
Nie szpor ka.

(RG)

To szec ki jar mark 
10 grud nia na ulicz kach przy le głych do Ryn ku

w Tosz ku od bę dzie się To szec ki Jar mark Ad wen to wy.
Im pre za roz pocz nie się o godz. 14.00 kon kur sem na po tra -

wę świą tecz ną w re stau ra cji „Zło ta Kacz ka”. Na godz. 15.00
za pla no wa no kon cert w wy ko na niu Or kie stry Dę tej z Tosz ka,
zaś o godz. 16.00 uro czy ste otwar cie Jar mar ku Ad wen to we go.
Po ofi cjal nym roz po czę ciu, z pro gra mem świą tecz nym wy stą -
pią dzie ci i mło dzież z Tosz ka, po tem od bę dzie się kon cert ko -
lęd ar ty stów Ope ry Ślą skiej w By to miu. Pod czas Jar mar ku wy -
stą pią tak że Ewa Ury ga – gwiaz da jaz zu i mu zy ki go spel, któ -
ra za pre zen tu je się w re per tu arze świą tecz nym (godz. 18.00)
oraz Ga brie la de Si lva i Krzysz tof Ster (godz. 19.00).
O godz. 20.00 roz pocz nie się bie sia da ad wen to wa. 

Im pre zę ob jął pa tro na tem ho no ro wym bur mistrz
Tosz ka Grze gorz Kup czyk. (SoG) 

Trwa ją przy go to wa nia do fi na łu ak cji
Szla chet na Pacz ka 2011. Dzię ki niej kil ka na -
ście naj bar dziej po trze bu ją cych ro dzin z te re -
nu Knu ro wa otrzy ma przed świę ta mi Bo że go
Na ro dze nia to, cze go naj bar dziej im bra ku je. 

Na stro nie in ter ne to wej www.szla chet na pacz -
ka.pl uru cho mio na jest kra jo wa ba za ro dzin po -
trze bu ją cych wspar cia. Jest wśród nich 18 ro dzin z re jo nu Knu -
rów. – Za chę cam do włą cze nia się w ak cję – mó wi Ane ta No -
wak, li der ka Re jo nu Knu rów. – Do 9 grud nia otwar ta jest ba -
za osób i ro dzin po trze bu ją cych wspar cia. Każ dy mo że przy -

go to wać pacz kę i za wieźć ją do Ma ga zy nu, któ ry
bę dzie otwar ty 10 grud nia w go dzi nach 12.00-20.00
w sal kach ka te che tycz nych w pa ra fii pw. Cy ry la
i Me to de go przy ul. Nie pod le gło ści 3 w Knu ro wie. 

Do dat ko we in for ma cje o ak cji moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej: www.szla chet na pacz kak -
nu row.pl. 

Pa tro nat nad te go rocz ną Szla chet ną Pacz ką w Knu ro wie
ob ję li: pre zy dent te go mia sta – Adam Rams, sta ro sta gli -
wic ki – Mi chał Nie szpo rek oraz po seł na Sejm RP – Jan
Kaź mier czak. (SoG, RG)

Jak co ro ku, już od kil ku lat,
w pierw szą nie dzie lę Ad wen tu na pla -
cu far skim przy ko ście le św. Ja ku ba
w So śni co wi cach zor ga ni zo wa ny zo -
stał Jar mark Ad wen to wy. Po prze dza -
jąc świę ta, w cu dow ny spo sób wpro -
wa dza wszyst kich w at mos fe rę Bo że -
go Na ro dze nia. 

Or ga ni za to rzy: Pa ra fia św. Ja ku ba,
pa ra fial ny Ca ri tas, DPS „Osto ja” i Sto -
wa rzy sze nie na Rzecz Osób z Nie peł no -
spraw no ścią Umy sło wą „Na dzie ja”
przy go to wa li wie le atrak cji. Przede
wszyst kim by ła moż li wość zro bie nia
świą tecz nych za ku pów. Wień ce ad wen -
to we, szop ki, stro iki, ozdo by cho in ko we
i świą tecz ne wy pie ki zna la zły uzna nie
w oczach ku pu ją cych. 

Te go po po łu dnia na jar mar ku moż na
by ło rów nież zo ba czyć wy stęp ze spo łu
„Pel le gri ni”, po słu chać śpie wu pa ra fial -
ne go chó ru, spo tkać tra dy cyj nych ko lęd -
ni ków (in sce ni za cja wy ko na na przez

miesz kan ki DPS -u „Osto ja”), czy spró -
bo wać świą tecz nych po traw kuch ni kre -
so wej. Dzie ciom wie lu ra do snych wra -
żeń do star czy ła ży wa szop ka i przy go to -
wa ne spe cjal nie dla nich gry i za ba wy.
Dla do ro słych ser wo wa no aro ma tycz ny
grza niec, plac ki, chleb ze smal cem, gri lo -
wa ny oscy pek.

Jar mark Ad wen to wy w So śni co wi -
cach to nie tyl ko moż li wość świą tecz -
nych za ku pów, to przede wszyst kim
spo tka nie lo kal nej spo łecz no ści. Or -
ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim,
któ rzy po mo gli ten cel zre ali zo -
wać.

(BB -Sz)

Dokończenie ze str. 1

Mo ja Wi li jo
Z kuch nie zaś tak faj nie wo nia ło,
a nom sie już ino ści ga ło,
ke by już ma ma za wo ła li: – „Piyr szo
gwiozd ka już śwjy ci
po ćcie na Wje cze rzo dzie ci!”
Na sto le ta ta śwjycz ka za po ly li, po tym
my wszyj scy
gło śno rzy ka li, a star ka nos po ko niy -
ro wa li: 
– „Wy ście tyn po ciyrz ino zmło ciy li
a niy po rzy ka li!”
Coł ko Wje cze rzo żech be cza ła, jo sie
już na te Dzie cion ko
do cze kać niy umja ła, coż mi tyż to la -
toś przi nie sie?
– tak żech se my śla ła: Gym ba mi sie

do pjy ro ło śm jo ła jak ma ma po szła
do izby i Dzie cion ku
łok no uchy lo ła, to już za chwi la, tak
żech sie zra do wa ła.
– „Dzie ciont ko jest bjyd ne” – tak nom
za wsze ma ma go da li,
toż my tam za wje la łod Nie go niy wy -
mo ga li.
Opłat kym my sie po ło ma li, ko lyn dy
po śpjy wa li, ta ta ze
sta rosz kym ze sto ła wszyst kie go
po tro sze po bra li
i go wie dzi da li i tak go da li: „Bo jak sie
Dzie cion ko na ro dzio ło
to pjyr sze przi Nim by dło bo ło”.
– No! I na resz ciech sie do cze ka ła,
coch to łod te go Dzie cion ka
pod go jik do sta ła:
Łoń ski rocz no lal ka szma cian no, ma ma
ji no we łasz ki po szy li,

ta ta po sio strze wo zyczek łod now jy li,
na mo dro po ma lo wa li. 
Ko lyb ka dlo lal ki, ta ko jak „Go rol ka”
no sio ła we kwjot ki po ma lo wa no,
– ja ko jo bo ła ura do wa no!
Zaś in k szym ra zym, do sta łach hu laj no -
ga po dzie ciach
łod ciot ki z Kno ro wa, „pu pen sztu ba”
z pa pen de kla,
ka ryt ka z ko ni ka mi i po łno pa sku dow
na ni, a jak
sie Dzie ciont ko zbo ga cio ło i no we
szcze wi ki do sta łach 
to coł ko noc żech w nich spa ła.
Tak sie to czło wiek koż dyj rze czy wo -
żoł,
a te raz ta kich cza sow do żoł, Dziec ka
sie ni czy mu niy ra du jom
ni cze go niy sza nu jom, co mu szom
mieć sie roz ka zu jom a jak
tak niy ma, to sie jesz cze szpra jcu jom. 

Cza sy sie zmjy nia jom, lu dzie tak go -
da jom.
A Jo! cho cioż żech sie już ze sta rza ła te
tra dy cje po trzi mu ja
na ta Wi li jo sie ra du ja jak te ma łe
dzie ci.
Do izby ida, łok no uchy la i cze kom aż
ta pjyr szo
gwiozd ka za św jy ci, bo prze ca do mnie
Dzie ciont ko przi le ci.
I Wom tyż ży cza że by ście „so bom” ło -
sta li i z ta kom ucie chom
jak Jo! na Dzie ciont ko cze ka li.

MO NI KA OR GA NI ŚCIOK
Słow ni czek:
man dle – mig da ły
rza zy – czy li la nie
chi by – to sa mo co la nie
chro bo ka za ly wać – wy pić kie li szek
na zdro wie

ści ga ło – czy li by li śmy nie cier pli wi
wje cze rza – ko la cja wi gi lij na
po ko niy ro wa li – tzn. upo mi na li
po ciyrz – mo dli twa
zmło ciy li – czy li tak szyb ko wy kle pa ne
po rzy ka li – po mo dli li
be cza ła – pła ka ła
gym ba – czy li usta
la toś – w tym ro ku
łoń ski rocz no – czy li z po przed nie go
ro ku
łasz ki – ubran ka
mo dro – far ba ja sno - lub ciem no nie -
bie ska
pu pen sztu ba – do mek dla la lek
pa pen de kel – tek tu ra
szpra jcu jom – bun tu ją się
Go rol ka – to ko bie ta z gór no si ła ta kie
wy ro by
pa sku dy – ła ko cie
wo żoł – ce nił so bie

Je dy ny ta ki kon cert

Co ro ku na sce nie w Szczy gło wi cach przy wo ły wa ny jest kli mat Bo że go Na ro -
dze nia.
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W pierw szą nie dzie lę Ad wen tu

Na jar mar ku moż na by ło za opa trzyć się w ar ty ku ły świą tecz ne, ale by ła też do -
bra mu zy ka, wy stę py i wie le sma ko ły ków. 
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Szla chet na Pacz ka dla po trze bu ją cych



Dia gno za by ła dla niej jak wy rok
– bar dzo zło śli wy guz ko ści udo wej.
Mi mo to się nie pod da ła. Pod ję ła
cięż kie le cze nie, stra ci ła no gę, ale
ma ogrom ną wo lę nor mal ne go ży -
cia. Nie chce, by po zba wio ne ono by -
ło barw i ra do ści, na leż nych mło dej,
ak tyw nej ko bie cie. 

Ju sty na Wy soc ka z Knu ro wa jest
stu dent ką Po li tech ni ki Ślą skiej, pra cu -
je też ja ko asy stent pro jek tan ta.
W ubie głym ro ku, gdy wy kry to u niej
cho ro bę, mu sia ła prze rwać stu dia, zo -
sta ła pod da na uciąż li wej che mo te ra -
pii, ko niecz na też oka za ła się am pu ta -
cja pra wej no gi na wy so ko ści uda. Te -
raz po in ten syw nym le cze niu i re ha bi -
li ta cji po wo li od zy sku je zdro wie, po -
wró ci ła już do pra cy i na stu dia. Obec -
nie po ru sza się na pro te zie no gi, jesz -
cze przy po mo cy ku li, ale ma na dzie -
ję, że już nie dłu go bę dzie cho dzi ła sa -
mo dziel nie. Że by wró cić do peł nej
spraw no ści, po trze bu je no wo cze snej
p r o  t e  z y ,
na któ rą środ ki
po mo gło jej
ze brać mię dzy
in ny mi Sto wa -
rzy sze nie „Ca -
ła Na przód”
z Gli wic.

– Gdy by ło
mi bar dzo
cięż ko, prze -
ko na łam się
jak wie lu
życz li wych lu -
dzi jest wo kół
mnie. To im
za wdzię czam
to, że naj praw -
do po dob niej

jesz cze przed No wym Ro kiem sta nę
na świet nej pro te zie, któ ra umoż li wi
mi nor mal ne ży cie. Bę dę mo gła jeź -
dzić na ro we rze, na nar tach, zwy czaj -
nie się po ru szać oraz po zna wać świat,
bez cze go nie wy obra żam so bie ży cia.

Sto wa rzy sze nie zbie ra ło dla Ju sty -
ny da ro wi zny, zor ga ni zo wa ło kon cert
roc ko wy, z któ re go do chód prze zna -
czy zo sta nie na za kup pro te zy. Po cząt -
ko wo jej koszt, 50 tys. zł, był dla Ju -
sty ny nie wy obra żal ny, ale te raz wie -
rzy, że wszyst ko jest moż li we. Fit ness
& Wel l ness Club „Sta ry Han gar”
w Gli wi cach umoż li wił jej ćwi cze nia
z oso bi stym tre ne rem, dzię ki cze mu
ma za pew nio ną re ha bi li ta cję. 

– Pra gnę żyć jak każ da 26-lat ka. I to
osią gnę, wła śnie dzię ki życz li wo ści
wspa nia łych lu dzi – mó wi. – Wraz
z utra tą no gi roz po czę ło się mo je no we
ży cie... i jest to wspa nia łe ży cie, za któ -
re dzię ku ję każ de go dnia.

(RG)
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Ma 15 lat. Ży je w peł nej sym bio -
zie z bli ski mi. Sam nie dał by ra dy
funk cjo no wać. Mi mo te go nie tra ci
ra do ści ży cia i czę sto się śmie je. Jan
Schef f czyk z Py sko wic jest uczniem
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w tym
mie ście. Cier pi na mó zgo we po ra że -
nie dzie cię ce, jest upo śle dzo ny
w stop niu głę bo kim. Te go rocz ne Bo -
że Na ro dze nie, jak co ro ku, spę dzi ze
swo ją ro dzi ną, któ ra ota cza go wiel -
ką mi ło ścią. 

Ja siek nie jest sa mo dziel ny, nie po -
tra fi sam jeść, myć się czy ubie rać.
Nie zgła sza rów nież po trzeb fi zjo lo -
gicz nych i nie mó wi. Wy da je tyl ko
kil ka dźwię ków. Po tra fi za to sa mo -
dziel nie sie dzieć, a na wet wsta wać
do po zy cji pio no wej. Kie dy jest pod -
trzy my wa ny, sta wia kro ki. Na co
dzień jeź dzi na wóz ku. Bar dzo lu bi
słu chać mu zy ki. Je go ży cie z po zo ru
by wa mo no ton ne: po wta rzal ność
czyn no ści dnia, oto cze nie tych sa -
mych osób, ale Ja siek do sko na le się
w tym od naj du je i wy da je się być
szczę śli wy. Wi dać to w je go oczach,
uśmie chu, po go dzie du cha. 

– Ja nek ma mó zgo we po ra że nie
dzie cię ce, po wsta łe praw do po dob nie
w wy ni ku nie do tle nie nia oko ło po ro do -
we go. Nie jest to jed nak ta kie pew ne,
bo nie dłu go po uro dze niu bar dzo cho -

ro wał. Miał za pa le nie płuc i kil ka in -
nych scho rzeń. Pa mię tam, jak się uro -
dził. Po łoż na po spiesz nie nio sła z sa li
po ro do wej ta kie ma łe za wi niąt ko, któ -
re kwi li ło… Bar dzo się wte dy o nie go
ba li śmy. Na szczę ście jest z na mi, choć
wie le w ży ciu prze szedł. Do dziś bar -
dzo czę sto cho ru je, dla te go ma in dy -
wi du al ne na ucza nie w do mu. Jest jed -
nak naj we sel szym i naj ra do śniej szym
człon kiem na szej ro dzi ny. Bóg dał go
nam w okre ślo nym ce lu. Uczy nas mi -
ło ści – mó wi Re na ta Schef f czy ko wa,
bab cia Ja sia.

Uko cha nym je go bra tem
jest Jo achim, choć dru gie go
bra ta An drze ja też uwiel bia.
Kie dy bra cia wcho dzą
do do mu, Ja siek trzę sie się
z ra do ści. Uwiel bia ich ła -
skot ki, pio sen ki, opo wie ści,
któ re przy no szą ze świa ta
do do mu. Do sko na le „do -
ga du je” się ze swo im psem
Bol kiem, któ ry nie od stę pu -
je na krok swo je go przy ja -
cie la, li że go po dło niach
i przy jaź nie się ła si. Wiel ką
ro lę w ży ciu Ja sia od gry wa ma ma Te -
re sa. To ona jest z nim za wsze. Kar mi,
ubie ra, my je, przy tu la i głasz cze. Mi -
mo że z mie sią ca na mie siąc jej naj -
młod szy syn ro śnie, sta je się co raz
cięż szy, cier pli wie wkła da go do pio ni -
za to ra, wy ko nu je pro ste ćwi cze nia re -
ha bi li ta cyj ne, a przede wszyst kim naj -
zwy czaj niej w świe cie go ko cha… Ta -
ta Je rzy tak że trzy ma szta mę z sy nem.
Cza sem wy star czy mę ski uścisk dło ni,
po kle pa nie po bar kach, a w oczach
Jaś ka po ja wia ją się iskry ra do ści. 

Przez ży cie Ja sia prze wi ja ją się tak -
że le ka rze, re ha bi li tan ci i na uczy cie le.
Ci ostat ni pro wa dząc za ję cia re wa li da -
cyj no -wy cho waw cze, sto su ją roz ma ite
me to dy na ucza nia i ak ty wi za cji,
przede wszyst kim jed nak wzmac nia ją

je go pew ność sie bie, uspraw nia ją za -
bu rzo ne funk cje i roz wi ja ją ma łe ta -
len ty. Za ję cia za wsze są we so łe, peł ne
atrak cji po bu dza ją cych wszyst kie je go
zmy sły po przez mu zy kę, pla sty kę,
pro stą gim na sty kę, za pa chy, dźwię ki,
roz ma ite fak tu ry, bań ki my dla ne,
świa tła, bar wy czy bla ski…

– Nie za po mi na my jed nak o pró -
bach na wią za nia ko mu ni ka cji. Nie
tyl ko tej wer bal nej, ale tak że mi micz -
nej, ob raz ko wej. W pra cy wy ko rzy -
stu je my plan sze ob raz ko we, ta bli ce
Do ma na – pro ste sło wa wy pi sa ne

czer wo nym ko lo rem, li te ry, ge sty. Nie
moż na te go za nie dbać, bo nikt z nas
nie wie, jak re agu je i pra cu je je go
mózg. Do każ de go z uczniów pod cho -
dzi my in dy wi du al nie. Ja siek jest na -
szym oczkiem w gło wie. Ra do sny
i cie pły. Mo że po bu dzo ny ja kimś
bodź cem za cznie pra co wać le piej?
Mo że kie dyś prze mó wi? – nie tra cą
na dziei na uczy cie le z Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach. W tych
dzia ła niach nie odmien nie wspie ra ich
dy rek cja pla ców ki.

Ja nek już te raz co raz le piej oka zu je
uczu cia, przy tu la się, do ty ka dło nią,
„przy bi ja” piąt kę, klasz cze, ki wa gło -
wą, re agu je uśmie chem na uśmiech.
Ba wi się klasz cząc w dło nie – po wta -
rza tę czyn ność za wy kla sku ją cym

i tak np. li czy przed mio ty.
Rę ce (głów nie le wa, pra -
wa jest słab sza) zdol ne są
do bra nia, trzy ma nia i ma -
ni pu lo wa nia przed mio ta -
mi przez krót ką chwi lę,
naj czę ściej jed nak do ty -
ka ne rze czy są rzu ca ne
na bo ki lub zrzu ca ne ze
sto łu. Jan wy da je nie ar ty -
ku ło wa ne dźwię ki, po -
mru ki. Wy ma wia sy la by:
ba -ba, pa -pa, A -chim, au -
-to itd. oraz sa mo gło ski a,
au, o. Bar dzo po zy tyw nie
re agu je na mu zy kę, któ ra
sku pia je go uwa gę. Kie ru -
je wzrok i od wra ca gło wę
w stronę dźwię ku. Po tra fi
sku pić uwa gę na słu cha -
nej pio sen ce lub baj ce
mu zycz nej. Śle dzi po ru -
sza ją ce się przed mio ty,
bar dzo lu bi sa mo lo ty, sa -
mo cho dy i trak to ry, roz -

glą da się za ni mi, re agu je na ich
dźwięk. Na proś bę po da je żą da ny
przed miot, słu cha pro stych po le ceń –
po daj, daj, wstań, trzy maj, zo bacz itd.

Wi dząc jak pra cu je ta ki na sto la tek,
bar dzo skrzyw dzo ny przez los, moż na
na brać wiel kiej po ko ry wo bec ży cia,
ale rów nież spo ro na dziei, wia ry i mi -
ło ści…

W tym ro ku w Bo że Na ro dze nie
od święt nie ubra ny Ja siek za sią dzie
pod pach ną cą cho in ką. Do kąd po wę -
dru ją je go my śli?

Tekst i zdję cia: 
MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Po trzeb ne
wspar cie

Ape lu je my o po moc dla Bar ba ry
Brut kow skiej z Gli wic, cho rej
na stward nie nie roz sia ne.

Pa ni Bar ba ra ma 49 lat. Z za wo du
jest ar chi tek tem, pra cu je w Urzę dzie
Mia sta w Py sko wi cach. Ma dwóch
stu diu ją cych sy nów. – Gdy kil ka lat
te mu za czę łam od czu wać zwięk szo ne
zmę cze nie, ma ło kto wie rzył, że mo gę
na coś cho ro wać – mó wi. – Do pie ro
po ja kimś cza sie zdia gno zo wa no
u mnie SM. Czas le ciał, a le cze nia nie
by ło. Zwró ci łam się do NFZ w Ka to -
wi cach o moż li wość le cze nia in ter fe -
ro nem be ta. Od po wiedz by ła krót ka:
„…pa cjent ka nie speł nia kry te riów
okre ślo nych przez NFZ…”. Do wie -
dzia łam się, że to ze wzglę du na prze -
kro czo ny wiek 40 lat.

Koszt jej le cze nia wy no si 6 000-
8 000 zł mie sięcz nie. Le cze nie trwa
mi ni mum 2-3 la ta. Bez po mo cy do -
brych lu dzi pa ni Bar ba ry nie stać
na za kup le ków. A czas na gli – coraz
szyb ciej sta je się nie peł no spraw na.

– Dzię ku ję ko le żan kom, ko le gom

oraz wła dzom Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach, Urzę du Miej skie go
w Py sko wi cach, Urzę du Miej skie go
w Za brzu, Stra ży Miej skiej w Py sko -
wi cach oraz wie lu in nym nie wy mie -
nio nym oso bom, któ re prze ka za ły
swój 1% na ce le zwią za ne z mo im le -
cze niem i re ha bi li ta cją. Szcze gól nie
chcę po dzię ko wać pa ni Li lian nie
Rak, na czel ni ko wi Wy dzia łu Ar chi -
tek tu ry i Bu dow nic twa, któ ra za ini cjo -
wa ła tę ak cję w sta ro stwie – do da je. –
To wszyst ko jed nak za ma ło, by po -
kryć kosz ty le cze nia. Je że li mo że cie
pań stwo prze ka zać swój 1% na ten
cel, bę dę za to bar dzo wdzięcz na.
Po da je my po trzeb ne da ne: 
Ślą skie Sto wa rzy sze nie Cho rych 
SM SE ZAM 
KRS 0000269884, Brut kow ska Bar ba ra. 

(RG)

Nie pod da ła się cho ro bie

Ju sty na na jed nej z wy cie czek z ma mą i star szą sio strą.
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…i na spa ce rze przy py sko wic kim Geo punk cie, gdzie od po nad ro ku miesz ka ją ma mut wiel -
ki i no so ro żec wło cha ty – ze swym nie od łącz nym przy ja cie lem psem Bol kiem.

Ja siek Schef f czyk w cza pecz ce El fa, po moc ni ka
Mi ko ła ja…

Jaś ko we Bo że Na ro dze nie

Za wsze z uśmie chem 
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Nie każ dy ma luch ma szczę ście
żyć i do ra stać w ko cha ją cej ro dzi nie.
Ta ką nor mal ność sta ra ją się bu do -
wać dla dzie ci po zba wio nych opie ki
An na i Krzysz tof Su cho no wie z Py -
sko wic, któ rzy od lat two rzą ro dzi nę
za stęp czą.

An na i Krzysz tof po zna li się
na jed nym z obo zów „Bu re go
Mi sia” dla dzie ci nie peł no -

spraw nych, gdzie przy jeż dża li ja ko
opie ku no wie. Od ślu bu, jesz cze
przed na ro dzi na mi ich dziec ka, wie -
dzie li, że chcą mieć du żą ro dzi nę.
Pierw szy ma luch tra fił do ich ro dzi -
ny 14 lat te mu i przez więk szość te go
cza su, Su cho no wie dzia ła li spo łecz nie
– peł nie nie ro li ro dzi ny za stęp czej nie
by ło ich pra cą za wo do wą. Do pie ro
trzy la ta te mu sta li się za wo do wą nie -
spo krew nio ną spe cja li stycz ną ro dzi ną
za stęp czą. 

– Two rząc ro dzi nę za stęp czą wy -
zna czy li śmy so bie trzy za ło że nia.
Po pierw sze: na sze bio lo gicz ne dziec -
ko mu si być naj star sze. Po dru gie: sta -
je my się ro dzi ną za stęp czą dla dzie ci,
któ rym moż na po móc czy to przez
ope ra cje, czy re ha bi li ta cję. I po trze cie:
po ma ga my dzie ciom nie peł no spraw -
nym fi zycz nie, nie bo imy się te go –
mó wi pa ni An na.

Kie dy wcho dzi się do do mu Su cho -
nów od ra zu wi dać, że miesz ka tu gro -
mad ka dzie ci. W przed po ko ju rząd bu -
ci ków, a z po koi wy do by wa ją się
śmiech, krzyk i dzie cię cy gwar. Obec -
nie ich ro dzin ka li czy sied mio ro dzie ci
– dwo je bio lo gicz nych i pię cio ro, dla
któ rych two rzą ro dzi nę za stęp czą. Naj -
star szym z nich jest 17-let nia bio lo -
gicz na cór ka We ro ni ka. – Ni gdy nie
by ło pro ble mu z za ak cep to wa niem
dzie ci – od po wia da py ta na o to, jak
przyj mo wa ła wia do mość, że w do mu
po ja wią się ko lej ni pod opiecz ni. 

Jak za pew nia pa ni An na, na We ro -
ni kę za wsze moż na li czyć, po ma ga
w opie ce nad dzie cia ka mi, kie dy tyl ko
mo że. – Dwa la ta te mu chcia ła na wet
zre zy gno wać ze szkol ne go wy jaz du,
by po móc nam w opie ce – wspo mi na
z du mą ma ma, ale i do da je, że sta ra ją
się, by do ta kich sy tu acji nie do cho dzi -
ło za czę sto. Cho ciaż dzie ci lu bią zo -
sta wać ze star szą sio strą, ro dzi ce nie
chcą ob cią żać mło dej dziew czy ny.

Pa ni Ania i pan Krzysz tof o dzie -
ciach mo gli by mó wić go dzi na -
mi. Każ de z nich ma swo ją hi -

sto rię i każ de z nich mia ło tra fić do Py -
sko wic „na chwi lę”. Tak by ło z 15-let -
nim Paw łem, któ ry uro dził się z mó -
zgo wym po ra że niem dzie cię cym czte -
ro koń czy no wym. Po na ro dzi nach
przez 11 mie się cy prze by wał w szpi ta -
lu, je go mat ka zrze kła się praw ro dzi -
ciel skich. Pro sto stam tąd tra fił do ro -
dzi ny Su cho nów – miał tu być tyl ko
trzy mie sią ce. W tym cza sie ro dzi na,
któ ra chcia ła ad op to wać chłop ca, mia -
ła do peł nić wszyst kich for mal no ści,
jed nak za nim pro ce du ry do bie gły koń -
ca, roz my śli ła się. I tak Pa weł miesz ka

w Py sko wi cach już 14 lat. Uwiel bia
mu zy kę, śpie wa w ko ściel nej scho li
już od szko ły pod sta wo wej. Dzię ki sta -
ra niom Su cho nów i nie prze rwa nej re -
ha bi li ta cji Pa weł z dziec ka, któ re
w ogó le mia ło nie cho dzić, dziś jest
chłop cem, któ ry po tra fi jeź dzić na ro -
we rze. Zwa żyw szy na je go cho ro bę,
jest to nie wąt pli wy suk ces. 

Rok młod szy od Paw ła jest bio -
lo gicz ny syn Su cho nów – Szy -
mon, któ ry ko cha pił kę noż ną

i in te re su je się ga stro no mią. Jak mó wi,
w przy szło ści chciał by pójść do tech ni -
kum ga stro no micz ne go. Nie zwy kle re -
zo lut ną i nad zwy czaj to wa rzy ską
w we so łej gro mad ce jest 11-let nia Pa -
try cja. Dziew czyn ka w ro dzi nie za -
stęp czej rów nież mia ła być „na chwi -
lę”. Ro dzi ce Pa try cji prze by wa li
w wię zie niu, z ko lei bab cia chcia ła od -
dać ma łą do do mu dziec ka, do cza su
za ła twie nia for mal no ści opie ko wać się
nią mia ło mał żeń stwo z Py sko wic.
Przez dłuż szy czas Su cho no wie od -
wie dza li ro dzi ców dziew czyn ki, za wo -
zi li ją do bab ci na week en dy, sta ra li się
pod trzy my wać kon takt. Nie ste ty, gdy
mat ka wy szła z wię zie nia znik nę ła,
a i bab cia prze sta ła się od zy wać. 

– To za wsze są dzie ci z pro ble ma mi
– mó wi pan Krzysz tof. 

I nie cho dzi tu tyl ko oto, że bio lo -
gicz nym ro dzi com ode bra ne zo sta ją
pra wa ro dzi ciel skie, ale tak że o pro ble -
my zdro wot ne. Opie ka nad ta ki mi
dzieć mi, jest na praw dę trud na, gdyż
więk szość z nich wy ma ga po mo cy
spe cja li stów. 

Nie ina czej jest z Pa try cją, któ ra
cier pi na FAS – pło do wy ze spół al ko -
ho lo wy. Jak wspo mi na pan Krzysz tof,
gdy do nich tra fi ła, za cho wy wa ła się
jak ko tek – by ła ci chut ka, ba wi ła się
sie dząc pod krze słem czy sto łem. Dziś
Pa try cja jest nie oce nio nym po moc ni -
kiem w do mu – kie dy trze ba, po tra fi
sa ma obrać ziem nia ki na obiad czy po -
móc w in nych pra cach do mo wych. Sa -
ma przy zna je, że lu bi po ma gać ma mie
w sprzą ta niu i my ciu na czyń. 

Wie le śmie chu i wrza wy do -
star cza ją do mow ni kom
bliź nię ta – 2,5-let ni Mal wi -

na i Jaś. Mal wi na to blon dy necz ka,
któ ra cią gle się uśmie cha, Jaś z ko lei
co chwi lę „za cze pia” ta tę – a to chce
usiąść na ko la nach, a to do ma ga się,
że by ta to się z nim po ba wił. To naj -
praw do po dob niej je den z ostat nich ta -
kich ob raz ków, gdyż ro dzeń stwo ma
zo stać za adop to wa ne przez wło ską ro -
dzi nę.

Naj młod szym dziec kiem z tej
cze lad ki jest za le d wie 4-mie -
sięcz ny Da wid. Ma luch uro -

dził się w 30 ty go dniu cią ży i wa żył
wte dy 1300 g. Su cho no wie re gu lar nie
od wie dza ją z nim le ka rzy – oku li stę,
chi rur ga, jeż dżą na re ha bi li ta cję – dzię -

ki te mu dziec ko roz -
wi ja się do brze. Da -
wid już otrzy mał
wśród do mow ni ków pseu -
do nim „King Kong”, bo -
wiem wa ży te raz po nad 4
ki lo gra my i jest sil nym
chłop czy kiem. 

Su cho no wie są świet -
nie zor ga ni zo wa ną
ro dzin ką, choć

na gło wie ma ją mnó stwo
obo wiąz ków i pro ble mów.
Pa ni Ania pra cu je ja ko na -
uczy ciel ka w szko le spe -
cjal nej, w ko le gium na -
uczy ciel skim, jest pre ze -
sem Sto wa rzy sze nia Śro -
do wisk Osób Nie peł no -
spraw nych Ich Ro dzin i Przy ja ciół „Ja
Ty My”. Z ko lei pan Krzysz tof pra cu je
na pół eta tu ja ko pie lę gniarz. W ten
spo sób za wsze któ reś z nich jest w do -
mu z dzieć mi. 

Wy da wać by się mo gło, że przy ta -
kim na tło ku za jęć i ty lu obo wiąz kach
wy cho wy wa nie i opie ka nad sied mior -
giem dzie ci jest nie moż li wa, a jed nak!
Su cho no wie ra dzą so bie bar dzo do -

brze. Wi dać to po uśmie chach dzie ci,
ale tak że po tym, jak po pra wia się ich
zdro wie. Je den z dzie ciacz ków miał
po uro dze niu po wy krzy wia ne nóż ki –
dziś stoi na nich pro sto, Pa weł ska zy -
wa ny był na wó zek in wa lidz ki, te raz
po my ka na ro we rze, na uczy ciel ki ze

szko ły Pa try cji by ły pod wra że niem
za rad no ści dziew czyn ki pod czas po by -
tu na tzw. „zie lo nej szko le”. Ta kich
przy kła dów jest znacz nie wię cej.

Każ de z tych dzie ci w ro dzi nie
za stęp czej otrzy ma ło coś waż -
ne go – uwa gę, opie kę, tro skę,

ale tak że szan sę na roz wój. Choć są ta -
cy ma li, prze szli i wciąż prze cho dzą
wie le – ope ra cje, trud re ha bi li ta cji, na -
ukę co dzien nych obo wiąz ków. Efek ty
pra cy są jed nak wi docz ne, a to da je
mo ty wa cję ich ro dzi com za stęp czym.

– Dzie ci są w lep szym sta nie niż
by ły, gdy do nas tra fi ły. Wie le rze czy,
spraw, scho rzeń uda je się wy cią gnąć,
wy pro sto wać, wy le czyć. Ma my po -
czu cie do brze speł nio ne go obo wiąz ku. 

Zwy kły dzień w ro dzi nie Su cho -
nów wy glą da tak jak w każ dej in nej:
gdy dzie ci wra ca ją ze szko ły od ra bia ją

lek cje, a po tem ma ją czas wol ny. Cho -
dzą na SkS-y, bo isko, tań ce, ma ją ko -
re pe ty cje, ba wią się z dzieć mi są sia -
dów. Ma ją wie le za jęć, ale wśród nich
są też wi zy ty u le ka rzy, w po rad niach,
re ha bi li ta cja i ćwi cze nia.

Rów nież świę ta Bo że go Na ro dze -
nia wy glą da ją tu taj kla -
sycz nie. Jest cho in ka, są
tra dy cyj ne po tra wy, cze -
ka nie z ko la cją aż za świe -
ci pierw sza gwiazd ka. Jest
też coś, cze go szcze gól nie
ro dzi ce chcą na uczyć
swo je dzie ci – idei, że
świę ta to czas ra do ści,
niede ner wo wa nia się, że
trze ba zro bić za ku py,
wziąć ty dzień wol ne go,
by zro bić po rzą dek. 

– Wy cho dzi my z za ło -
że nia, że Je zu sek i tak się
uro dzi, na wet jak nie zdą -
ży my umyć okien – śmie -
je się pa ni An na. 

– W świę ta ro bi my to,
co lu bi my. Sta ra my się
dru gie go dnia wy brać

do Gli wic kie go Te atru Mu zycz ne go,
gdzie czę sto są przed sta wie nia dla
dzie ci. W ze szłym ro ku by li śmy
na „Pi no kiu”. Wy bra li śmy się też
do Pa new nik, że by zo ba czyć ży wą
szop kę – mó wi pan Krzysz tof. – Chce -
my, by dzie ci za pa mię ta ły, że świę ta to
czas, kie dy się wspól nie cie szy my, bez
zbęd ne go na pię cia i ner wo wo ści. 

– Chcie li by śmy ser decz nie po dzię -
ko wać mo im Ro dzi com, wszyst kim na -
szym przy ja cio łom i lu dziom do bre go
ser ca za to, że wspie ra ją nas w na szych
dzia ła niach. Bez nich na sza pra ca by ła -
by znacz nie trud niej sza. Ży czy my im
ra do snych i spo koj nych Świąt Bo że go
Na ro dze nia – do da je pa ni An na.

Tekst i zdję cia: SO NIA GU ZIK
PS Imio na dzie ci ze wzglę du na ich

bio lo gicz nych ro dzi ców zo sta ły zmie -
nio ne.

Jest wie le dzie ci, któ re po trze bu ją wspar cia ro dzi ny za stęp -
czej. Mo że i Wy chcie li by ście ją utwo rzyć? Za chę ca my do kon -
tak tu z Po wia to wym Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach,
któ re mie ści się w bu dyn ku Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, nr tel. 332 66 16.
W 2012 r. zmie nia ją się prze pi sy, na pod sta wie któ rych okre ślo ne
jest funk cjo no wa nie sys te mu ro dzi ciel stwa za stęp cze go w Pol sce.
Po szcze gó ły od sy ła my rów nież do PCPR -u, gdzie od stycz nia –
de cy zją sta ro sty gli wic kie go – dzia łać bę dzie Ze spół do spraw pie -
czy za stęp czej. (RG)

Nie ma to jak 
za ba wa pod okiem 
ta ty…

Licz na ro dzin ka An ny i Krzysz to fa

…i bez pie czeń stwo, ja kie za pew nia ma lu chom ma ma.
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W dniach 6-9 li sto pa da, re ali zu jąc
pro jekt „Lo kal nie na rzecz edu ka cji.
Pol sko -nie miec ka wy mia na do świad -
czeń w ra mach na wią zy wa nia spe -
cjal nych po trzeb edu ka cyj nych” pro -
gra mu Co men nius Re gio Part ner skie
Pro jek ty de le ga cja Po wia tu Gli wic -
kie go od wie dzi ła part ner ski Po wiat
Calw w Niem czech.

Wi zy ta ob fi to wa ła w sze reg
spo tkań, przede wszyst kim
w szko łach spe cjal nych za -

przy jaź nio ne go po wia tu. Go ście z Pol -
ski od wie dzi li m.in. Szko łę Spe cjal ną
Kar la -Geo r ga Hal den wan ga w Bad Te -
inach -Za vel ste in. Pla ców ka jest bar dzo
ko lo ro wa i przy ja zna, do sko na le przy -
sto so wa na do po trzeb upo śle dzo nych
uczniów. Oni sa mi rów nież per fek cyj -
nie przy go to wa li się do wi zy ty, za gra li
cie ka wy kon cert na bęb nach, za śpie wa -
li i opo wie dzie li o nie daw nych wy da -
rze niach w ich szko le – prób nej ak cji
prze ciw po ża ro wej. Ucznio wie wraz
z na uczy cie la mi przed sta wi li pre zen ta -
cję i opro wa dzi li go ści po swo jej szko -
le. Przed sta wi cie le na sze go po wia tu za -
po zna li się tak że z sys te mem szkol nic -
twa spe cjal ne go w Niem czech, szcze -
gól nie w Ba de nii -Wir tem ber gii, gdzie
w Gó rach Szwar cwal du le ży uro cze
Calw. Od wie dzi li tak że ogrom ne (uczy
się tam 3 tys. mło dzie ży) Cen trum
Szkol nic twa Za wo do we go w tym mie -
ście, gdzie od wrze śnia we współ pra cy
ze szko łą spe cjal ną im. Kar la -Geo r ga
Hal den wan ga po wsta ła jed na sze ścio -
oso bo wa kla sa przy spo sa bia ją ca do za -
wo du upo śle dzo nych uczniów, któ rzy
bę dą w sta nie pra co wać w ta kich za wo -
dach jak m.in. sprze daw ca czy pie karz. 

– Bar dzo cie ka wym do świad cze -
niem by ły dla nas tak że od wie dzi ny
w ko lej nej szko le spe cjal nej im. Lu dwi -
ka Ha aba, gdzie prze by wa ją i na ukę po -
bie ra ją ucznio wie z za bu rze nia mi za -
cho wa nia. Do mo we wa run ki pla ców ki,
któ ra mie ści się w sta rej, pięk nej wil li,
wy ci sze nie, spo kój i in dy wi du al ne po -

dej ście do uczniów zro bi ły na nas wra -
że nie. Za an ga żo wa nie dy rek cji, na uczy -
cie li i ro dzi ców da ją na praw dę do bre
efek ty pra cy. Za uwa żam jed nak, że me -
to dy i for my na ucza nia oraz po dej ście

na uczy cie li z na szych szkół do uczniów
są bar dzo zbli żo ne i nie ma my się cze go
wsty dzić. Róż ni ce ist nie ją je dy nie
w wy so ko ści środ ków na fi nan so wa nie
tych pla có wek. W Niem czech są one
znacz nie wyż sze – mó wi Wal de mar
Do mbek, wi ce sta ro sta gli wic ki.

Nie zwy kle ory gi nal ne przy ję cie
zgo to wa li Po la kom na uczy cie -
le z trze ciej szko ły spe cjal nej,

Seeäcker w Calw -Stam m he im, któ rzy
de le ga cję Po wia tu Gli wic kie go za pro si -
li na za ję cia in te rak tyw ne z ucznia mi
z gru py te ra peu tycz nej. Naj pierw by ło
opo wia da nie o tym, co ucznio wie ro bią
na lek cjach, jak wy glą da ich plan za jęć
i pro ces na ucza nia, a na stęp nie od by ła
się na uka po przez za ba wę. Go ście z po -
wia tu gli wic kie go za pro sze ni zo sta li
do wspól nych za jęć – gra li ra zem
z ucznia mi w gry zręcz no ścio we, in te -
gra cyj ne i roz wi ja ją ce, od gry wa li scen -
ki np. ta kie jak „Wi zy ta uczniów w do -
mu star ców”, gdzie ktoś był wo żo ny
przez uczniów na wóz ku in wa lidz kim

na spa cer, in ny był kar mio ny itd.
Ucznio wie na uczy li się też kil ku zwro -
tów w ję zy ku pol skim, któ ry mi szcze -
gól nie uję li swo ich go ści. Cie ka wa by ła
tak że pre zen ta cja na te mat pro jek tu pro -

w a  d z o  n e  g o
przez szko łę
we współ pra cy
z fun da cją ze
S z w a j  c a  r i i .
Pro jekt po le gał
na or ga ni za cji
tzw. „szko ły
prze trwa nia” w Al pach, gdzie po je cha li
naj bar dziej za rad ni nie peł no spraw ni
i upo śle dze ni ucznio wie. Mu sie li sa mi
so bie go to wać, prze trwać z nie ła twych
gór skich wa run kach oraz wy ko nać pra -
cę – wy bu do wać dro gę dla ro we rów
gór skich. Po ra dzi li so bie z ty mi za da -
nia mi zna ko mi cie!

Wra że nie na od wie dza ją cych z Pol -
ski wy war ła rów nież przy szpi tal na szko -
ła w Calw -Hir sau przy Cen trum Psy -
chia trii Nord schwarz wald. W szko le tej
uczy się ok. 30 dzie ci i mło dzie ży od 6
do 18 ro ku ży cia, któ re prze by wa ją
w szpi ta lu ze wzglę du na za bu rze nia za -
cho wa nia, cho ro by psy chicz ne, au tyzm
itd. Za na ukę nie otrzy mu ją ty po wych

ocen, no ty wy sta wia -
ne są w spo sób opi so -
wy. Uczą się w przy ja znych, nie co jed -
nak ste ryl nych po miesz cze niach, nie re -
ali zu jąc ty po we go pro gra mu na ucza nia.
Jest to bar dziej po sze rza nie wie dzy łą -
czo nej z kil ku dzie dzin. W szko le przy -
szpi tal nej naj waż niej sze jest bo wiem le -
cze nie uczniów, a na uka znaj du je się
na dru gim pla nie, bę dąc for mą te ra pii
po przez pra cę i po sze rza nie wie dzy.

Pod czas na pię te go pro gra mu wi zy ty
zna lazł się też czas na od wie dzi ny
w Sta ro stwie Po wia to wym w Calw,
gdzie przed sta wio na zo sta ła pre zen ta cja
na te mat szkol nic twa w tym po wie cie.
Wi ce sta ro sta Do mbek spo tkał się rów -
nież ze sta ro stą po wia tu Calw, Hel mu -
tem Rieg ge rem. 

Uro kli we kra jo bra zo wo Calw, gdzie
uro dził się pi sarz -no bli sta Her man Hes -
se, po zo sta wi ło na de le ga cji z po wia tu
gli wic kie go bar dzo po zy tyw ne wra że -
nie. W skład de le ga cji, któ rej prze wo -
dził wi ce sta ro sta gli wic ki, wcho dzi li:
Ire na Kuź nie wicz, Do mi ni ka Ja ro -
szyń ska i Mag da le na Fi szer -Rę bisz ze
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
oraz Sa bi na Krauz, Ka ta rzy na Pa -
ciep nik i Bo gu sław Ha dzik z Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach. 

Tekst i zdję cia: 
MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Ko tu li nie koń czą rok z wie lo ma
suk ce sa mi spor to wy mi na kon cie.
Naj więk sze osią gnię cia ma ją w bie -
gach. 

Mło dzież bar dzo pra co wi cie spę -
dzi ła wa ka cje, ćwi cząc i przy go to wu -
jąc się do za wo dów spor to wych, głów -

nie bie gów prze ła jo wych. Wspie ra li ją
na uczy cie le, Urząd Miej ski w Tosz ku,
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
oraz pry wat ni spon so rzy. Pod czas wa -
ka cji ucznio wie wzię li udział w Ogól -
no pol skim Bie gu w Do bro dzie niu,
skąd przy wieź li 2 srebr ne me da le i je -
den brą zo wy, na stęp nie uczest ni czy li

w Bie gu Ka torż ni ka, gdzie zdo by li
2 srebr ne me da le. We wrze śniu bra li
udział w XVI Mię dzy na ro do wym Bie -
gu Ty skim, skąd przy wieź li 3 zło te,
5 srebr nych oraz 4 brą zo we me da le.
Po tem zdo by wa li ko lej ne me da le,
uczest ni cząc w ta kich im pre zach
jak I Bieg Dam ro ta w Pil cho wi cach,
XIX Je sien ny Cross So li dar no ści
w Zdzie szo wi cach, Bieg o Nóż Ko -

man do sa, XXIV Bieg Cross w Kor fan -
to wie oraz VI Bieg Nie pod le gło ści
w Lu bliń cu. 

Ogó łem w okre sie je sien nym
ucznio wie SP w Ko tu li nie zdo by li 46
me da li w bie gach ogól no pol skich
i mię dzy na ro do wych, w tym 22 zło -
te, 12 srebr nych i 12 brą zo wych.
W tym ro ku wy bie ra ją się jesz cze
na Bieg Mi ko łaj ko wy. – Cie szy my się,

że co raz wię cej nas bie ga, bie ga ją z na -
mi tak że na uczy cie le i ro dzi ce – mó wi
opie kun bie ga czy Ma rek Paw łow ski.

Naj lep si za wod ni cy z SP w Ko tu li -
nie to Da niel Wra zi dło (7 zło tych me -
da li), Agniesz ka Ko niecz ny (5 zło -
tych, 1 srebr ny, 1 brą zo wy), Ilo na
Pod ra za (3 zło te, 1 srebr ny, 1 brą zo -
wy) i An na Mich na (2 zło te, 2 srebr -
ne, 2 brą zo we). (RG)

Pa trio tyzm
w pie śni 

Pra wie 300 wy ko naw ców
wzię ło udział w IV Wo je wódz -
kim Fe sti wa lu Pie śni i Pio sen ki
Pa trio tycz nej. Fi nał te go fe sti -
wa lu, pod czas któ re go wy stą pi -
li naj lep si z nich, zor ga ni zo wa -
ny zo stał 19 li sto pa da w Gmin -
nym Ośrod ku Kul tu ry w Wie -
low si.

I miej sca w po szcze gól nych
ka te go riach za ję li: chór ka me ral -
ny „Can to” z Gim na zjum z Wie -
low si (opie kun Iwo na Ewer tow -
ska -Me ner), chór SP z Woj ski
(Ró ża Neu mann), Syl wia Lip ka
– Gim na zjum nr 3 z Knu ro wa
(Ja cek Ży ła), Ju lia Li soń –
Gim na zjum nr 4 z Knu ro wa (Be -
ata Ma zu rek), Ju sty na Kwa -
śniok – Gim na zjum nr 7 z Gli wic
(Be ata Bo ryc ka), He le na Niem -
czy now ska, Wik to ria Ma ter la –
Gim na zjum nr 1 z Py sko wic (Bo -
gna Ra kow ska), Ze spół wo kal -
no -in stru men tal ny RU BIN
z Gim na zjum nr 6 z Gli wic (Re -
na ta Ma zur), Ze spół wo kal no -
-in stru men tal ny UNI SO NO Gim -
na zjum z Ru dziń ca (An drzej
Lu ko szek), Ze spół wo kal ny
Miej skie go Gim na zjum nr 3
z Knu ro wa (Ja cek Ży ła), Chór
A CAP PEL LA Gim na zjum nr 1
z Py sko wic (Bo gna Ra kow ska),
Chór z akom pa nia men tem
z Gim na zjum nr 9 z Ru dy Ślą -
skiej (Ha li na Woź niak), Emi lia
Mi ro cha SP nr 18 z Gli wic (Jo -
an na Cze kań ska, Da nu ta Ole -
siń ska -Ko zieł), Ze spół wo kal ny
SP nr 4 z Py sko wic (An na
Smyl), Ze spół Wo kal ny RBBand
Gim na zjum nr 1 z Py sko wic (Bo -
gna Ra kow ska), Ze spół Mu zy ki
Daw nej z Pnio wa (I. Ewer tow -
ska -Me ner). Lau re atów okla ski -
wa li m.in. wójt Gmi ny Wie lo -
wieś Gin ter Skow ro nek, rad ny
Po wia tu Gli wic kie go Ma riusz
Po lo czek oraz dy rek to rzy szkół.
Pa tro nat nad fe sti wa lem ob ję li
po seł na Sejm RP prof. Jan Kaź -
mier czak oraz mi ni ster edu ka cji
na ro do wej Kry sty na Szu mi las.
Im pre zę wspie rał rów nież NCK
w War sza wie, Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal Wra ti sla via Can tans
oraz Ogól no pol ski Pro gram Roz -
wo ju Chó rów Szkol nych „Śpie -
wa ją ca Pol ska”.

(SoG)

6 li sto pa da w sa li wi do wi sko wej
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Wie -
low si od by ła się uro czy sta ga la VI Fe -
sti wa lu Gwa ry Ślą skiej. 

W prze słu cha niach fe sti wa lo wych,
któ re prze pro wa dzo ne zo sta ły 3 li sto pa -
da, bra ło udział po nad 170 uczest ni ków
z ca łe go re gio nu. Róż no rod ność i bo -
gac two pre zen ta cji za chwy ci ło za rów no

ju ry fe sti wa lu pod prze wod nic twem
Ire ny Chil mon, jak i go ści za pro szo -
nych na nie dziel ną ga lę. Dzie ci i mło -
dzież za pre zen to wa li się w mo no lo -
gach, du etach, scen kach i pio sen ce.
Wszyt ko w ślą skiej mo wie, któ rej au -
ten tycz ność wzbu dzi ła za chwyt, a nie -
raz i łzę wzru sze nia wśród oglą da ją -
cych. Zo sta ły wrę czo ne na gro dy i dy -

plo my uzna nia. Ze bra ni mo gli po słu -
chać lau re atów fe sti wa lu pod czas ich
pre zen ta cji sce nicz nych. 

Pa tro nat nad „Świę tem Ślą skie go
Go da nia” już od sze ściu lat spra wu je se -
na tor RP Ma ria Pań czyk -Po ździej
oraz wójt Gmi ny Wie lo wieś Gin ter
Skow ro nek, któ rzy gra tu lo wa li zwy -
cięz com do sko na łej zna jo mo ści ślą skiej
gwa ry.

I miej sca w po szcze gól nych ka te go -
riach za ję li: Piotr Gal bierz z Przed -

szko la w Świ biu (opie kun – Ra zwi ta
Kaź mier czak), gru pa 5- i 6-la ków
z Przed szko la w Wie low si (opie ku no -
wie – Da nie la Chy la i Zu zan na Ka -
ziecz ko), gru pa 6-lat ków z Przed szko la
w Świę to szo wi cach (Ju sty na Bar -
czyk), kla sa II z SP w Ko tu li nie (Mał -
go rza ta Po wró sło), Ma riusz Ce pok
z SP w Żę do wi cach (Anita Stacho-
wska) oraz kla sa III Gim na zjum w Żę -
do wi cach (Ja dwi ga Bre gu ła).

(SoG) 

Ko tu lin bie ga mi stoi

VI Fe sti wal Gwa ry Ślą skiej 

Bar dzo edu ka cyj nie w Calw

Wi zy ty w szko łach ob fi to wa ły w wie le no wych do świad -
czeń i zna jo mo ści, przede wszyst kim jed nak umoż li wi ły
po zna nie nie miec kie go sys te mu kształ ce nia osób nie peł -
no spraw nych. 
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We wrze śniu do gro na uczniów ko -
rzy sta ją cych z pro jek tu „Edu ka cja dla
roz wo ju” do łą czy ły 133 no we oso by
(w su mie pro jekt ob jął już 506
uczniów pod sta wó wek, gim na zjów
i li ce ów pro wa dzo nych przez po wiat).
Po za kon ty nu acją or ga ni zo wa nych
na te re nie szkół za jęć zna nych już
uczniom z po przed nie go ro ku szkol ne -
go, za pro po no wa no uczest ni kom pro -
jek tu udział w wy jaz dach edu ka cyj -
nych, któ rym sprzy ja ła pięk na au ra tej
je sie ni. 

Li ce ali ści z Knu ro wa od wie dzi li
Wro cław, gdzie mie li oka zję m.in. po -
głę biać wie dzę, zwie dza jąc mu zea
geo lo gicz ne, mi ne ra lo gicz ne i przy -
rod ni cze oraz ogro dy bo ta nicz ny
i zoo lo gicz ny. Wi zy ta ta zo sta ła wy ko -
rzy sta na rów nież do uka za nia in ter kul -
tu ro we go i po nadna ro do we go cha rak -
te ru Wro cła wia oraz po zwo li ła na po -
zna nie in spi ru ją cych przy kła dów wy -
ko rzy sta nia fun du szy unij nych dla roz -
wo ju mia sta. Edu ka cji eko lo gicz nej
słu żył też wy jazd na gó rę Żar po łą czo -
ny ze zwie dza niem elek trow ni szczy -
to wo -pom po wej Po rąb ka -Żar. Po dob -
nie w szko łach spe cjal nych za ję cia
pro jek to we mi nę ły tej je sie ni pod zna -
kiem eko lo gii i ob co wa nia z przy ro dą
– ucznio wie z Py sko wic zwie dzi li
opol ski ogród zoo lo gicz ny i park di no -
zau rów w Za to rze, a ich ko le dzy
z Knu ro wa – ogród bo ta nicz ny w Kra -
ko wie.

Uczest ni cy pro wa dzo nych w ra -
mach pro jek tu za jęć z za kre su in nych

dzie dzin wie dzy rów nież nie mo gli na -
rze kać na brak atrak cji. Mło dzi ak to -
rzy pra cu ją cy w ra mach kó łek te atral -
nych, wo kal nych i re cy ta tor skich mo -
gli pod pa try wać warsz tat pro fe sjo nal -
nych ar ty stów, oglą da jąc spek ta kle te -
atral ne i mu zycz ne, „ra diow cy”- ama -
to rzy z knu row skie go li ceum ob ser wo -
wa li pra cę „dźwię kow ców” pod czas

kon cer tu „Dżem sym fo nicz nie”, mi ło -
śni cy ksią żek po je cha li na Tar gi Książ -
ki do ka to wic kie go Spodka, a mło dzi
pa sjo na ci fil mu uczest ni czy li w pre -
lek cji nt. naj star sze go ki na stu dyj ne go
na Ślą sku i warsz ta tach fil mo wo -li te -
rac kich po łą czo nych z pro jek cją fil mu
w Ki nie „Pa tria” w Ru dzie Ślą skiej.
Bar dzo cie ka wą for mę pod no sze nia
kom pe ten cji ję zy ko wych za pro po no -
wa no li ce ali stom z Py sko wic. Mo gli
oni ćwi czyć prak tycz ną zna jo mość jęz.
nie miec kie go i an giel skie go w kon tak -
tach z nie miec ki mi ró wie śni ka mi,
uczest ni cząc w 4-dnio wych warsz ta -
tach or ga ni zo wa nych w Krzy żo wej. 

Jed nym z ce lów pro jek tu „Edu ka -
cja dla roz wo ju” jest roz wi ja nie pre -
dys po zy cji uczniów i stwa rza nie im
moż li wo ści okre śle nia wła snych moc -
nych stron, co po win no po móc w po -
dej mo wa niu de cy zji o dal szej edu ka -
cji. Chcąc uła twić te de cy zje, we wrze -
śniu zor ga ni zo wa no dla py sko wic kich
ma tu rzy stów wy jazd do Gli wic na Tar -
gi Edu ka cyj ne, pod czas któ rych mo gli
oni po znać ofer tę wyż szych uczel ni
i uczest ni czyć w wy kła dach przy go to -
wu ją cych do ma tu ry. 

War to wspo mnieć o jesz cze jed nym
pro jek cie ad re so wa nym do uczniów
po wia to wych szkół o pro fi lu ogól nym.
Naj młod si z nich – ucznio wie klas I -
-III szkół pod sta wo wych – w ra mach
pro jek tu „Wspar cie na star cie” mo gą
ćwi czyć umie jęt no ści ma te ma tycz ne
oraz pi sa nia i czy ta nia, uczęsz czać
na za ję cia te ra peu tycz ne i gim na -

sty kę ko rek cyj ną. 
Ucznio wie po nad gim na zjal nych

szkół za wo do wych pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki rów nież ma ją
moż li wość ko rzy sta nia z za jęć pro jek -
to wych. We wrze śniu prze pro wa dzo no
wśród nich ak cję re kru ta cyj ną do pro -
jek tu „Sta wiam na roz wój – pod nie sie -
nie atrak cyj no ści szkol nic twa za wo do -

we go w Po wie cie Gli wic kim”. Jest to
już trze ci se mestr za jęć po za lek cyj -
nych w ra mach pro jek tu, któ re go ce -
lem jest pod nie sie nie ja ko ści i atrak -
cyj no ści szkol nic twa za wo do we go
w na szym po wie cie. Ofer ta dy dak tycz -
na w ra mach te go pro jek tu jest róż no -
rod na. Pod czas za jęć po za lek cyj nych
uczest ni cy ma ją moż li wość m. in. wy -
rów nać swo je za le gło ści edu ka cyj ne
z ję zy ka pol skie go, ma te ma ty ki, fi zy -
ki, ję zy ka an giel skie go, ję zy ka nie -
miec kie go, wie dzy o spo łe czeń stwie,
geo gra fii czy bio lo gii. 

Uczest ni cy pro jek tu mo gą rów nież,
w ra mach za jęć roz wi ja ją cych kom pe -
ten cje klu czo we, zwięk szać swo je
umie jęt no ści m. in. w za kre sie sto so wa -
nia no wo cze snych tech no lo gii in for ma -
tycz nych. Ze środ ków prze zna czo nych
na re ali za cję pro jek tu zo sta ły za ku pio -
ne pro fe sjo nal ne pro gra my kom pu te ro -
we m.in. do pro jek to wa nia do mu,
miesz ka nia, wnętrz i ogro du, a tak że
do two rze nia gra fi ki wek to ro wej, skła -
du stron, edy cji zdjęć i tra so wa nia map
bi to wych oraz do two rze nia i prze pro -
wa dza nia te stów kom pu te ro wych. 

Bar dzo atrak cyj ną ofer tą jest rów -
nież na uka ję zy ków ob cych w ra mach
pro jek tu. Oprócz na uki od pod staw,
uczest ni cy ma ją oka zję za po znać się
z ter mi no lo gią ob co ję zycz ną uży wa ną
w tech ni ce, tech no lo gii oraz biz ne sie.
Or ga ni zo wa ne są rów nież wy jaz dy,
pod czas któ rych ucznio wie ma ją oka -
zję zwie dzać za byt ki tech ni ki za kła -
dów prze my sło wych z ob co ję zycz nym
prze wod ni kiem. 

Ja ko uzu peł nie nie za jęć pro jek to -
wych or ga ni zo wa ne są także wi zy ty
stu dyj ne oraz wy jaz dy edu ka cyj ne.
Na za ję ciach z za kre su ar chi tek tu ry
kra jo bra zu ucznio wie mie li oka zję
zwie dzić Za mek Książ w Wał brzy chu,

Ogród Bo ta nicz ny przy Uni wer sy te -
cie Ja giel loń skim i Za mek Kró lew -
ski na Wa we lu, Ogród Bo ta nicz ny

przy Uni wer sy te cie Wro cław skim
i Ogród Ja poń ski we Wro cła wiu oraz
ogro dy w Biel sku. Pod czas wi zyt stu -
dyj nych w za kła dach pra cy uczest ni cy
pro jek tu od wie dzi li już m.in. Bro wa -
rium Ty skie, Elek trow nię Po rąb ka -
-Żar, za kład Opla, Te le wi zję Pol ską
Ka to wi ce, Elek trow nię Ła zi ska. 

W ra mach wy jaz dów edu ka cyj nych
zor ga ni zo wa no po nad to trzy dnio wy
wy jazd do Po zna nia, wi zy tę w Spół -
dziel ni So cjal nej „Szkla ny Świat”
w Kro śni cach, wy jaz dy do War sza wy,
pod czas któ rych zwie dzo no Men ni cę
Pań stwo wą oraz Gieł dę Pa pie rów War -
to ścio wych, wi zy ty w urzę dach pra cy
oraz na warsz ta tach te ra pii za ję cio wej.
Uczest ni cy pro jek tu mo gą li czyć rów -
nież na wspar cie psy cho lo gicz no -pe da -
go gicz ne, po moc ne pod czas eg za mi -
nów za wo do wych i ma tu ry.

Wszyst kich za in te re so wa nych
udzia łem w pro jek tach za chę ca my
do kon tak tu ze szkol ny mi ko or dy na to -
ra mi.
EWA PIESZ KA, DO RO TA SY JUT

– ko or dy na tor ki pro jek tów w Sta ro-
stwie Po wia to wym w Gli wi cach

25 li sto pa da w Ki nie Sce na Kul -
tu ra w Knu ro wie od by ła się uro czy -
stość z oka zji gór ni cze go świę ta.
Przy go to wa li ją ucznio wie Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie.

ZSZ nr 2 ma dłu go let nie związ ki
z gór nic twem, bo wiem roz po czę ła
dzia łal ność w 1945 r. ja ko Szko ła Do -
kształ ca ją ca Za wo do wa przy Ko pal ni
„Knu rów”. Stąd też Bar bór ka jest tu taj
kul ty wo wa nym od lat zwy cza jem, mi -
mo iż obec nie szko ła pro wa dzi kształ -
ce nie nie tyl ko w za wo dach gór ni -
czych. 

Tra dy cją sta ło się już, że pod czas
uro czy sto ści przed sta wi cie le klas
pierw szych ska czą przez skó rę, wstę -
pu jąc w ten sym bo licz ny spo sób
w gro no gór ni czej bra ci. Pierw szo kla -

si ści otrzy ma li tak że z rąk Ro ma na
No gi, dy rek to ra ds. pra cy KWK „Knu -
rów -Szczy gło wi ce” Ruch Knu rów
cer ty fi ka ty gwa ran tu ją ce im pra cę
w ko pal ni po za koń cze niu na uki. 

Na stęp nie od by ła się część ar ty -
stycz na, na któ rą zło żył się wy stęp ze -
spo łu „Ma jo ret ki Ilu zja” z Knu ro wa
oraz przed sta wie nie przy go to wa ne
przez uczniów ZSZ nr 2 pt. „Ka rie ra
Ha je ra”. 

Ży cze nia z oka zji gór ni cze go świę -
ta zło ży li przy szłym gór ni kom m.in.
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
Sła wo mir Adam czyk, se kre tarz mia -
sta Knu rów Piotr Du dło oraz Ro man
No ga. W uro czy sto ści uczest ni czy li
tak że rad ni Po wia tu Gli wic kie go Ewa
Jur czy ga i Win fryd Fi coń.

(SoG)

12 li sto pa da w Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach ko -
lej ną pre mie rę wy sta wił Te atr Mło -
dzie żo wy CAR PE DIEM. Tym ra zem
mło dzi ak to rzy zbu do wa li spek takl
wo kół te ma tu wię zie nia i znie wo le nia.
Prze pro wa dzi li wi dzów przez obóz
kon cen tra cyj ny, wię zie nie sta li now -
skie i wię zie nia dla „po li tycz nych”, by
na ko niec po ka zać, że naj su row sze
for my znie wo le nia szy ku je my so bie

sa mi, i że sa mi mu si my chcieć się
z nich wy do stać. By ło gorz ko, śmiesz -
nie i pięk nie. Dzię ki te mu spek takl
„…i śni ło się nie bo” spo tkał się z go -
rą cy mi owa cja mi pu blicz no ści – nie
tyl ko py sko wic kiej. Twór cy spek ta klu
Agniesz ka Na lep ka i Adam Wój cik
za pew nia ją, że na stęp na pre mie ra
w wy ko na niu CAR PE DIEM już w lu -
tym. 

(AN)

Jak za wsze py sko -
wic ki te atr za chwy -
cił pu blicz ność
pro fe sjo na li zmem
i mło dzień czym en -
tu zja zmem sce -
nicz nym.

Róż ne bar wy znie wo le nia
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Bar bór ka z cer ty fi ka ta mi

Tak pre zen to wa li się na sce nie mło dzi gór ni cy.
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Mło dzież z „Ko nop nic kiej” zwie dzi ła m.in. pa łac w Pszczy nie. 

Gdy na uka jest przy go dą 
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Już kil ka krot nie na ła mach „Wia do mo ści” prze ko ny wa li śmy, że dla
uczniów szkół pro wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki, dzię ki do fi nan so wa niu
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, na uka nie mu si ogra ni czać się do ty po wych
za jęć szkol nych. Bo ga ta ofer ta kó łek za in te re so wań, za ję cia w ple ne rze,
wyj ścia do ki na, te atru czy na kon cert – to wszyst ko po zwa la na od kry cie
wła snych pre dys po zy cji i zdo by wa nie wie dzy w atrak cyj nej for mie.



Cie ka wą wy sta wę upa mięt nia ją cą 30 rocz ni cę wpro -
wa dze nia w Pol sce sta nu wo jen ne go przy go to wa ło Mu -
zeum w Gli wi cach.

Wy sta wa no si ty tuł „By łem Ika rem” i pre zen tu je pra ce
zna ne go gli wic kie go fo to gra fi ka An drze ja B. Gór skie go.
Moż na ją bę dzie oglą dać w Wil li Ca ro od 13 grud nia 2011
do 12 lu te go 2012 r. Skła da ją się na nią fo to gra fie, ko la że
i in sta la cje po wsta łe w la tach 1972-1988. Pra ce ar ty sty
zgro ma dzo ne w Wil li Ca ro sta no wią świa dec two i je go ko -
men tarz wo bec trud nej rze czy wi sto ści po li tycz nej tam te go
cza su. 

An drzej B. Gór ski uro dził się w 1951 r. w Ja ro sła wiu,
od 1970 r. na le żał do Gli wic kie go To wa rzy stwa Fo to gra -
ficz ne go. Był ini cja to rem po wsta nia i współ za ło ży cie lem
Stu dia Prób Fo to gra ficz nych i Fil mo wych „ZOOM”
(od 1974r.), swo je pra ce pre zen to wał pod czas wie lu wy -
staw in dy wi du al nych i zbio ro wych. Mo ty wem prze wod -
nim wy sta wy w Wil li Ca ro jest po wra ca ją ce w twór czo ści
ar ty sty od nie sie nie do Ika ra, dzię ki któ re mu je go ar ty -
stycz na wy po wiedź na bie ra uni wer sal ne go wy mia ru. Au -
to rem tek stu do wy sta wy jest zna ny dzien ni -
karz Jan Dzia dul.

„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” są pa tro nem me -
dial nym te go przed się wzię cia.

(RG)

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 1100

NNRR  1122  ((5577))  GGRRUUDDZZIIEEŃŃ  22001111    WW  WWOOLLNNEEJJ  CCHHWWIILLII

Na ryn ku wy daw ni czym uka za ła
się książ ka pt. „Hi sto ria Gór ne go Ślą -
ska. Po li ty ka, go spo dar ka i kul tu ra
eu ro pej skie go re gio nu”. Jest okre śla -
na ja ko prze ło mo wa w obiek tyw nym
przed sta wie niu za wi łych dzie jów na -
sze go re gio nu.

Za mysł wy da nia ta kiej pu bli ka cji
za wdzię cza my nie ży ją ce mu już za ło ży -
cie lo wi i pierw sze mu dy rek to ro wi Do -
mu Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej
Thad da eu so wi Scha epe. Książ ka przy -
go to wy wa na by ła przez pra wie 9 lat
w gro nie kil ku dzie się ciu nie miec kich,
cze skich i pol skich au to rów. Opie kę na -
uko wą nad ca ło ścią spra wo wa li wy bit ni
znaw cy te ma tu: prof. Ry szard Kacz -
ma rek, prof. Jo achim Bahlc ke i prof.
Dan Gaw rec ki. Książ ka kon cen tru je
się na eu ro pej skiej hi sto rii Gór ne go Ślą -
ska, w ra mach któ rej po raz pierw szy
od za koń cze nia II woj ny świa to wej pol -
scy, nie miec cy oraz cze scy hi sto ry cy
po dej mu ją pró bę moż li wie sze ro kie go
opra co wa nia spor nej hi sto rii te go re gio -
nu o wie lo kul tu ro wych tra dy cjach i po -
wi kła nych toż sa mo ściach.

– To re we la cja hi sto rycz na – mó wi
gli wic ki znaw ca hi sto rii, Ma rian Ja -
błoń ski. – Po jej prze czy ta niu moż na
stać się eks per tem dzie jów Ślą ska i pod -
czas spo rów hi sto rycz nych, czy to
w gro nie ro dzin nym czy też wśród zna -
jo mych, śmia ło za brać au to ry ta tyw nie
głos. Ja się wła śnie z te go cie szę naj bar -
dziej, bo wiem wszyst kie do tych cza so -

we po zy cje na ten te mat, któ re czy ta -
łem, by ły pi sa ne przez au to rów bar dzo
su biek tyw nie i pod pre sją ak tu al ne go
ustro ju spo łecz ne go. Ta książ ka jest pi -
sa na tak, by zo ba czyć Śląsk od za ra nia
dzie jów ocza mi Eu ro pej czy ka, a nie za -
cie trze wio ne go Po la ka, Niem ca czy
Cze cha.

Książ ka li czy 600 stron. Skła da się
na nią pięć czę ści. W pierw szej przed -
sta wio ny jest ob szar, sto sun ki de mo gra -
ficz ne i po -
dzia ły spo -
ł e c z  n e
na Gór nym
Ś l ą  s k u
na prze strze ni
w i e  k ó w ,
w dru giej za -
war to hi sto rię
po li tycz ną od pra dzie jów do dzie jów
naj now szych, w trze ciej – hi sto rię go -
spo dar czą od śre dnio wie cza do XX w.,
czwar ta to hi sto ria kul tu ry, a ostat nia
przed sta wia kon tro wer sje hi sto rycz ne.
Treść uzu peł nia ją m.in. in deks oraz
słow nik miej sco wo ści, a tak że ma py hi -
sto rycz ne Gór ne go Ślą ska. 

Ce na książ ki – 105 zł. Do stęp na jest
w biu rze Do mu Współ pra cy Pol sko -
-Nie miec kiej w Gli wi cach, miesz czą -
cym się w „No wych Gli wi cach” oraz
w wy bra nych księ gar niach. Na kład
w wy so ko ści 2 000 sztuk roz cho dzi się
jak cie płe bu łecz ki.

(RG)

Hej ko lę da, ko lę da
Cen trum Kul tu ry ,,Za mek w Tosz ku” za pra sza 21

grud nia o godz. 18.00 do sa li Pe ter swald skiej na świą -
tecz ny kon cert. Wy stą pią Big Band Pań stwo wej Szko -
ły Mu zycz nej II stop nia w Gli wi cach pod dy rek cja Jo -
achi ma No wa ka wraz z so li sta mi Ope ry By tom skiej,
Te atru Mu zycz ne go oraz pe da go ga mi PSM w Gli wi -
cach.

(BS)

Wy gra ła z na mi
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła ne na li sto pa do 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 Mał go rza ta Ziu brzyc ka z Po ni szo wic.
Pa nią Mał go rza tę 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. (RG)

Z oka zji Zło te go Ju bi le uszu Ko -
pal ni „Szczy gło wi ce” Men ni ca Gór -
no ślą ska wy bi ła pa miąt ko wy nu mi -
zmat przed sta wia ją cy już trze cią
knu row ską Bar bór kę. 

Pierw szą wy da no w 2008 r. dla upa -
mięt nie nia 100 lat obec no ści wi ze run ku
św. Bar ba ry w ce chow ni Ko pal ni „Knu -
rów”. Ta za byt ko wa, pięk na mo zai ka
po świę co na zo sta ła 4 grud nia 1908 r.
Przed sta wia pa tron kę gór ni ków na tle
za bu do wań knu row skiej ko pal ni, a jej
twór cą był Jan Odo ri co z Ber li na po cho -
dzą cy ze zna nej ar ty stycz nej wło skiej
ro dzi ny. W ze szłym ro ku z oka zji po łą -
cze nia knu row skich ko palń wy da no ko -
lej ny nu mi zmat, na któ rym przed sta wio -
ny jest szyb Kry wałd, któ ry od po cząt ku
był szy bem wen ty la cyj nym ko palń
„Knu rów” i „Szczy gło wi ce” oraz Bar -
bór kę na tle Po la Za chod nie go ko pal ni.
Tę Bar bór kę wy rzeź bił Hen ryk Bu rzec
z Za ko pa ne go. Po li kwi da cji ce chow ni
Foch sta ła się ona naj cen niej szym eks -
po na tem i ozdo bą Izby Tra dy cji SITG
Ko pal ni „Knu rów -Szczy gło wi ce”. 

W 50-tą rocz ni cę uru cho mie nia Ko -
pal ni „Szczy gło wi ce” wy bi to nu mi zmat
przed sta wia ją cy cha rak te ry stycz ny
szyb ko pal ni, a na re wer sie Bar bór -
kę z jej ce chow ni. Szczy gło wic ka
św. Bar ba ra wy rzeź bio na zo sta ła
przez zna ko mi te go rzeź bia rza
C. Buh la z Wro cła wia dla pa ra fii
w Przy szo wi cach i po świę co na
4 grud nia 1890 r. Z ko ścio ła w Przy -
szo wi cach do szczy gło wic kiej ce -

chow ni tra fi ła za spra wą dy rek to ra pra -
cy Sta ni sła wa Pil ne go. Przez 90 lat gór -
ni cy z po bli skich ko palń wy pra sza li
u niej ła ski w przy szo wic kich ko ścio -
łach (naj pierw w drew nia nym, a na stęp -
nie mu ro wa nym) a od 30 lat jest z gór -
ni ka mi Szczy gło wic. 

Te raz, dzię ki ini cja ty wie ku sto sza
Izby Tra dy cji, Bo gu sła wa Szy gu ły,
knu row skie Bar bór ki są nie tyl ko
w ko ścio łach i ce chow niach, ale każ dy
z gór ni ków mo że ją no sić przy so bie
w for mie nu mi zma tu. Zwią zek Za wo -
do wy Ka dra i Zwią zek Za wo do wy
Gór ni ków Ko pal ni „Szczy gło wi ce”
ufun do wa ły do dat ko wo dla swo ich
człon ków nu mi zma ty w spe cjal nym
opa ko wa niu z lo go związ ku i do dat ko -
wym opi sem: „Oprócz po boż nych ży -
czeń Szczęść Bo że, Szczę ścia Gór ni -
cze go gór ni cy moc no wie rzą, że
„Barbórka Święta o Górnikach
Pamięta“. Do tych pozdrowień trzeba
dodać „Górnik o rodzinie pamięta“,
bo sami musimy zadbać o swe
bezpieczeństwo i swe rodziny,
prowadząc bezpieczną pracę zgodnie
z zasadami sztuki górniczej. (bos)

Gór ny Śląsk bez ta jem nic

Awers i rewers monety upamiętniającej
50-lecie Kopalni „Szczygłowice” oraz
tamtejszą św. Barbarę.

W 30 rocz ni cę 13 grud nia

Jed na z prac pre zen to wa nych na wy sta wie.

Ju bi le uszo wa św. Bar ba ra 

24 li sto pa da w ka to wic kim Ki no -
te atrze „Rial to” od by ła się kon fe -
ren cja pt. „Ar chi tek tu ra drew nia na
w wo je wódz twie ślą skim”. Wie le
uwa gi po świę co no na niej drew nia -
nym ko ścio łom znaj du ją cym się
na te re nie po wia tu gli wic kie go, któ -
re zo sta ły wy so ko oce nio ne przez
znaw ców.

Pod czas kon fe ren cji za pre zen to wa -
no kil ka bar dzo cie ka wych re fe ra tów
na te mat ar chi tek tu ry drew nia nej przy -
go to wa nych przez róż ne śro do wi ska –
na uko we, ar chi die ce zjal ne, kul tu ro we
i kon ser wa tor skie. W wie lu z nich po -
ja wiał się wą tek pięk na, ory gi nal no ści
i uni ka to wo ści drew nia nych ko ścio -
łów po wia tu gli wic kie go. Prof. An -
drzej Grzy bow ski, rek tor Wyż szej
Szko ły Tech nicz nej w Ka to wi cach
bar dzo cie ka wie mó wił o re no wa cji
drew nia nych ko ścio łów pw. św. Ja na
Chrzci cie la w Po ni szo wi cach i św.
Waw rzyń ca w Za cha rzo wi cach, Ire na
Kont ny ze Ślą skie go Cen trum Dzie -
dzic twa Kul tu ro we go w Ka to wi cach
zwró ci ła uwa gę na uro dę ko ścio ła
drew nia ne go pw. św. Bar tło mie ja
w Smol ni cy oraz pod kre śli ła ogrom ną
war tość hi sto rycz ną i kul tu ro wą uni ka -
to wych w ska li Eu ro py ma lo wi deł
i po li chro mii w ko ście le św. Ka ta rzy ny
w Sie ra ko wi cach, zaś ks. Le szek Ma -
ków ka z Ku rii Ar chi die ce zjal nej
w Ka to wi cach wspo mniał o war to ści

ko ścio ła pw. św. Mi ko ła ja w Wil czy. 
Drew nia ne ko ścio ły po wia tu gli -

wic kie go są po wszech nie zna ne i do -
ce nia ne ze wzglę du na swo ją uro dę,
war tość za byt ko wą i sa kral ną. Ce nią je
tak że wier ni – co raz czę ściej w tych
uro kli wych świą ty niach sa kra ment
mał żeń stwa chcą za wie rać go ście
z wie lu za kąt ków Eu ro py. Już dziś
zdra dzić mo że my, że te ma tem drew -
nia nych ko ścio łów na sze go re gio nu
znacz nie sze rzej zaj mie się Mu zeum
w Gli wi cach we współ pra cy z Po wia -
tem Gli wic kim pod czas przy szło rocz -
nych Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go
we wrze śniu 2012 ro ku.

Kon fe ren cji to wa rzy szy ło roz wią -

za nie mię dzy na ro do we go kon kur su
dla dzie ci i mło dzie ży „Expe rien ce”
oraz kon kur su fo to gra ficz ne go „Wi ki
lu bi za byt ki”, zor ga ni zo wa ne go przez
Sto wa rzy sze nie Wi ki me dia Pol ska. 

Mi ło nam po in for mo wać, że
w kon kur sie fo to gra ficz nym III miej -
sce za ję ła miesz kan ka po wia tu gli wic -
kie go Pa try cja Stry czek z Ze spo łu
Szkół w Py sko wi cach za zdję cia py -
sko wic kiej pa ro wo zow ni.

Kon fe ren cję zor ga ni zo wa li: Ślą ski
Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków
w Ka to wi cach, Ślą skie Cen trum Dzie -
dzic twa Kul tu ro we go w Ka to wi cach
we współ pra cy z ka to wic ką Wyż szą
Szko łą Tech nicz ną. (MFR)

Ko ściół pw. Ja na Chrzci cie la w Po ni szo wi cach.

Pięk no drew nia nych ko ściół ków 



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 JA -
RZĘ BI NA, a zdję cie przed sta wia ło Urząd
Gmi ny w Ru dziń cu. 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: Mał go rza ta Re ker, Lu cy na
Olej nik oraz Ewe li na Czy żo wicz. 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 zwią za ne jest z na szym
po wia tem. Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 23 grud nia br.
na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą

tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, 
ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG)
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Ślą ska frasz ka

Niych moj opła tek w sie ci nom le ci 
To co noj lep sze we du szach nie ci 
Prze łom se z bliź nim – po dej mu
ryn ka 
Ży cie to prze ca niy zow dy myn ka 

Dzie ciont ko z na mi – po my śl cie ta ko 
Niy chej we Go dy wszyn dy jed na ko 
Bli kej na in k szych – uwidź w nich
sie bie 
Trza dyć niy wie la by czuć sie w nie bie 

Bo ga w czo wie ku wi dzieć wy styk nie 
Ma ło isker ka – już by dzie piyk nie 
Toż we Wi li jo Je zus jest z na mi 
My z Niym – noj ciyn ży jak my som
sa mi.

Bro ni sław Wą tro ba

Go rzyc ki pro boszcz – ks. Bram -
boszcz klę czał wpa trzo ny w do bro tli we
ob li cze św. Mi ko ła ja w głów nym oł ta -
rzu ko ścio ła. Miał nie la da pro blem
z jed nym z pa ra fian – Kur pa ni kiem –
praw dzi wym he re ty kiem, co to Bo gu
bluź ni, sa kra men ta mi gar dzi i z do brych
chrze ści jan kpi. Nie raz już go rzyc ki
ple ban pu kał do drzwi je go cha ty, ale
na nic zda ły się proś by i peł ne mi ło sier -
dzia na po mnie nia. „Po móż mi świę ty
nasz pa tro nie, bo sam nic tu nie wskó -
ram” – szep tał ple ban. Oczy świę te go
pa trzy ły mi ło sier nie i na gle pro bosz -
czo wi wy da ło się, że sły szy je go głos:

– Tak, ten Kur pa nik du żo zła czy ni,
wie lu go rzy cza nom już w gło wach na -
mą cił i sza tań skich słu cha pod szep tów.

Ale wi dzisz księ że, za trud na to dla
mnie spra wa. Tu przyjść mu si ktoś sil -
niej szy to bie ku po mo cy. To bę dzie
Mat ka Bo ska Czę sto chow ska – świę ty
z usza no wa niem skło nił gło wę – któ ra
przy wę dru je tu, do Go rzyc, z ko ścio ła
z Wil czy. Ja zaś prze nio sę się do wil -
czań skie go ko ścio ła.

W tym sa mym cza sie Ba ro no wa
Re iswitz – dzie dzicz ka na Wil czy wy -
sy ła ła pi smo do go rzyc kie go ple ba na,
w któ rym opi sy wa ła swój sen. Na wie -
dzi ła ją sa ma Czę sto chow ska Pa nien -
ka, oznaj mia jąc, że Go rzy com ko -
niecz na jest jej opie ka. Ale nie zo sta wi
sie ro ta mi wil czań skich pa ra fian, któ -
rzy po ko cha li swo ją Czar ną Ma don nę,
nie raz ra tu ją cą ich w bie dzie. Po wie rza

ich opie ce Świę te go Mi ko ła ja, co
z Go rzyc tu przy wę dru je.

Wkrót ce na de szło pi smo bi sku pa,
w któ rym po chwa lał zboż ne, choć nie -
zwy kłe za mia ry wil czan i go rzy -
czan. I pew ne go nie dziel ne go po ran ka,
gdy śnie gi top nia ły jesz cze na po lach,
wy ru szy ła z Wil czy do Go rzyc pro ce -
sja z ob ra zem Mat ki Bo skiej przy bra -
nym wień ca mi z je dli ny. Szła ca ła wieś
od święt nie odzia na, szła z krzy żem,
świe ca mi i cho rą gwia mi, do łą czy li też
do pro ce sji miesz kań cy oko licz nych
wsi – Szczy gło wic i Pil cho wic. Rów -
nież go rzy cza nie wy ru szy li ze św. Mi -
ko ła jem w dro gę ku Wil czy. Roz dzwo -
ni ły się wil czań skie i go rzyc kie dzwo -
ny, nie tyl ko lu dzie, ale ca ła przy ro da

zda ła się uczest ni czyć w ra do -
ści, że oto do peł nia się świę ta
wo la. Je den tyl ko Kur pa nik mi -
mo dnia Pań skie go wy szedł
z płu giem w po le. A gdy na go -
rzyc kiej gra ni cy spo tka ły się
oby dwie pro ce sje, gdy umil kły
śpie wy, a lu dzie pa dli na ko la -
na przed świę ty mi ob ra za mi,
gdy roz le gły się sło wa mo dli -
twy „Oj cze nasz, któ ryś jest
w nie bie siech…” – roz legł się
drwią cy śmiech Kur pa ni ka
i po sy pa ły się z je go ust bluź -
nier stwa. Urwa ły się sło wa mo -
dli twy, lu dzie stru chle li, a ks.
Bram boszcz zwra ca jąc bła gal ny wzrok
ku Naj święt szej Pa nien ce do strzegł,
jak ob li cze Czar nej Ma don ny tę że je
w bó lu, a oczy smut kiem za cho dzą...
Na gle uci chły bluź nier stwa i za pa dła
ci sza, a Kur pa nik zwa lił się cięż ko

na zie mię zmie nia jąc w głaz tak mar -
twy, jak mar twe by ło je go ser ce za ży -
cia.

(Na podst.: Ja dwi ga Bern hard „Jak
się Mat ka Bo ża ze Świę tym Mi ko ła jem
spo tka li”)
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Py ta nia do krzy żów ki:
1. Czer wo ny z uszka mi.
2. Po jazd św. Mi ko ła ja.
3. Ła ma ny w wi gi lij ny wie czór.
4. Pie śni śpie wa ne w cza sie świąt Bo że go Na ro dze nia.

5. Ob da ro wu je my się ni mi.
6. Wi do wi sko bo żo na ro dze nio we.
7. Ob cho dzi imie ni ny 31 grud nia.
8. Imię jed ne go z Trzech Kró li.
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W kręgu legend

Świę ty Mi ko łaj i Czar na Ma don na

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
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Skład ni ki: 8 udek gę sich, 40 dkg
pier si z kur cza ka, 30 dkg ku rzej wą -
trób ki, pół li tra śmie tan ki 30%, 30 dkg
bo ro wi ków mro żo nych, owo ce le śne
(je ży ny, ma li ny) – mo gą być mro żo -
ne, 2 kg ziem nia ków, 1 kg bu ra ków, 4
mar chew ki, se ler, anyż – gwiazd ki,
sól, pieprz, ma je ra nek, gra nu lo wa ny
czo snek, przy pra wa do dro biu, ga łąz -
ka roz ma ry nu, ocet bal sa micz ny,
miód. 

Wy ko na nie: Z udek na le ży wy lu zo -
wać ko ści. Na stęp nie pierś z kur cza ka
i wą trób kę kro imy w gru bą kost kę.
Wy lu zo wa ne ud ko fa sze ru je my pier -
sią i wą trób ką, a na stęp nie spi na my
wy ka łacz ka mi. Na cie ra my ud ka so lą,
pie przem, przy pra wą do dro biu,
czosn kiem i ma je ran kiem. Ukła da my
na bryt fan nie i ob kła -

da my po kro jo ną mar chwią i se le rem.
Pie cze my w tem pe ra tu rze 140 stop ni
przez 1,5 go dzi ny.

Grzy by i ce bu lę drob no kro imy,
pod sma ża my na ma śle i za le wa my ro -
so łem. Do da je my ga łąz kę roz ma ry nu
i pod go to wu je my. Do da je my owo ce
le śne i sos za bie la my śmie tan ką. Do -
pra wia my do sma ku. 

Bu ra ki go tu je my w skór ce. Po ugo -
to wa niu obie ra my je i kro imy w pla -
stry. Pod sma ża my z octem bal sa micz -
nym, mio dem i gwiazd ką any żu.
Ziem nia ki go tu je my w skór kach. Kro -
imy w pla stry i pod sma ża my na gril lo -
wej pa tel ni. Ud ko po da je my w asy ście
gla zu ro wa nych bu ra ków i pie czo nych
ziem nia ków z do dat kiem świe że go ty -
mian ku i roz ma ry nu. 

Ob raz Czar nej Ma don ny prze nie sio ny
w XVII wie ku z Wil czy do dziś sta no wi trwa ły
ele ment głów ne go oł ta rza ko ścio ła pw. św.
Anio ła Stró ża w Go rzy cach. 

Fa sze ro wa ne gę sie ud ka

Da nie do sko na le na -
da ją ce się na od święt -
ny obiad, za pre zen to -
w a  n e  z o  s t a  ł o  n a
VI Fe sti wa lu „Ślą skie
Sma ki” w Gli wi cach
przez Ze spół Szkół Ga -
stro no micz nych im.
Gu sta wa Mor cin ka
z Ka to wic.
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cho in ki do nie ba
pre zen tów jak trze ba
opłat kiem ła ma nia...

Z naj lep szy mi ży cze nia mi,
aby te naj pięk niej sze w ro ku Świę ta upły nę ly
w spo koj nej at mos fe rze w gro nie naj bliż szych...,
aby by ły po god ne i szczę śli we, a No wy Rok 2012
speł nił wszyst kie Pań stwa ży cze nia.

Dzię ku jąc za wszyst kie te go rocz ne spo tka nia
MMaałł  ggoo  rrzzaa  ttaa  HHaannddzz  lliikk
Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

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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Listopad

Grudzień
STYCZEŃ

1 Ndz. Mieszka, Mieczysława - 
Nowy Rok

2 Pon. Izydora, Grzegorza
3 Wt. Daniela, Danuty 
4 Śr. Anieli, Eugeniusza, Grzegorza
5 Czw. Hanny, Edwarda
6 Pt. Kacpra, Melchiora, Baltazara -

Święto Trzech Króli
7 Sob. Rajmunda, Juliana
8 Ndz. Seweryna, Teofila
9 Pon. Marcjanny, Marcelego
10 Wt. Danuty, Wilhelma, Jana
11 Śr. Honoraty, Matyldy
12 Czw. Benedykta, Arkadiusza, Czesława 
13 Pt. Bogumiła, Weroniki
14 Sob. Feliksa, Niny
15 Ndz. Arnolda, Izydora
16 Pon. Marcelego, Włodzimierza
17 Wt. Antoniego, Mariana
18 Śr. Małgorzaty, Piotra
19 Czw. Henryka, Marty, Mariusza
20 Pt. Fabiana, Sebastiana
21 Sob. Agnieszki, Jarosława - 

Dzień Babci
22 Ndz. Dominika, Wincentego - 

Dzień Dziadka
23 Pon. Marii, Rajmunda
24 Wt. Rafała, Franciszka
25 Śr. Pawła, Miłosza
26 Czw. Tymoteusza, Michała, Pauli
27 Pt. Anieli, Jerzego
28 Sob. Walerego, Karola
29 Ndz. Franciszka, Michała
30 Pon. Macieja, Martyny
31Wt. Jana, Ludwiki

LUTY

1 Śr. Brygidy, Ignacego
2 Czw. Marii, Mirosława
3 Pt. Błażeja, Telimeny
4 Sob. Andrzeja, Józefa, Weroniki
5 Ndz. Agaty, Adelajdy
6 Pon. Doroty, Bogdana
7 Wt. Ryszarda, Teodora
8 Śr. Hieronima, Sebastiana
9 Czw. Apoliny, Eryki, Mariana
10 Pt. Elwiry, Jacka
11 Sob. Grzegorza, Lucjana
12 Ndz. Radosława, Damiana
13 Pon. Katarzyny, Lesława
14 Wt. Cyryla, Metodego - Walentynki
15 Śr. Jowity, Faustyna
16 Czw. Danuty, Juliana, Daniela
17 Pt. Aleksego, Łukasza, Zbigniewa
18 Sob. Szymona, Konstancji
19 Ndz. Arnolda, Józefa, Konrada
20 Pon. Leona, Ludomira
21 Wt. Roberta, Eleonory
22 Śr. Marty, Małgorzaty
23 Czw. Romany, Damiana
24 Pt. Macieja, Marka
25 Sob. Cezarego, Donata, Wiktora
26 Ndz. Mirosława, Aleksandra
27 Pon. Gabriela, Anastazji
28 Wt. Romana, Ludomira
29 Śr. Rufina, Hilarego

MARZEC

1 Czw. Albina, Antoniego
2 Pt. Heleny, Halszki, Henryka
3 Sob. Maryny, Kunegundy     
4 Ndz. Eugeniusza, Kazimierza, Łucji
5 Pon. Adryjana, Fryderyka
6 Wt. Róży, Wiktora
7 Śr. Tomasza, Felicyty, Pawła
8 Czw. Beaty, Wincentego, Jana - 

Dzień Kobiet
9 Pt. Franciszki, Dominiki
10 Sob. Cypriana, Aleksandra
11 Ndz. Benedykta, Konstantego
12 Pon. Alojzego, Justyny, Grzegorza
13 Wt. Bożeny, Krystyny
14 Śr. Leona, Matyldy, Jakuba
15 Czw. Ludwiki, Klemensa
16 Pt. Izabeli, Oktawii
17 Sob. Patryka, Zbigniewa, Jana
18 Ndz. Cyryla, Edwarda
19 Pon. Józefa, Bogdana, Marka
20 Wt. Klaudii, Eufemii, Aleksandry
21 Śr. Ludomira, Benedykta
22 Czw. Katarzyny, Bogusława, Jagody
23 Pt. Pelagii, Feliksa, Konrada
24 Sob. Marka, Gabriela, Katarzyny
25 Ndz. Marioli, Wieńczysława
26 Pon. Emanuela, Tymoteusza, Teodora
27 Wt. Lidii, Ernesta
28 Śr. Anieli, Joanny
29 Czw. Wiktoryny, Helmuta, Zenona
30 Pt. Anieli, Leonarda
31 Sob. Beniamina, Balbiny

KWIECIEŃ

1 Ndz. Grażyny, Ireny - Prima Aprilis
2 Pon. Władysława, Franciszka
3 Wt. Ryszarda, Ireny
4 Śr. Benedykta, Izydora 
5 Czw. Katarzyny, Wincentego
6 Pt. Izoldy, Ireneusza
7 Sob. Rufina, Donata
8 Ndz. Dionizego, Julii - Wielkanoc
9 Pon. Marii, Dymitra -

Poniedziałek Wielkanocny
10 Wt. Michała, Makarego
11 Śr. Filipa, Leona
12 Czw. Damiana, Juliusza 
13 Pt. Przemysława, Idy 
14 Sob. Bereniki, Waleriana
15 Ndz. Ludwiny, Wacławy
16 Pon. Cecyliana, Bernadety
17 Wt. Roberta, Rudolfa
18 Śr. Alicji, Bogusławy
19 Czw. Adolfa, Tymona
20 Pt. Czesława, Agnieszki
21 Sob. Bartosza, Feliksa
22 Ndz. Kai, Łukasza
23Pon. Jerzego, Wojciecha, Idziego
24 Wt. Aleksego, Horacego 
25 Śr. Marka, Jarosława 
26 Czw. Marzeny, Marii, Klaudiusza
27 Pt. Ludwika, Piotra
28 Sob. Pawła, Walerii
29 Ndz. Rity, Donaty
30 Pon. Mariana, Katarzyny

MAJ

1 Wt. Józefa, Jeremiasza - 
Święto Pracy

2 Śr. Zygmunta, Atanazego
3 Czw. Marii, Marioli -

Święto Konstytucji 3 Maja
4 Pt. Moniki, Floriana
5 Sob. Ireny, Waldemara
6 Ndz. Filipa, Judyty
7 Pon. Benedykta, Gizeli
8 Wt. Ilzy, Stanisława, Wiktora
9 Śr. Bożydara, Grzegorza
10 Czw. Izydora, Antoniny
11 Pt. Igi, Ignacego
12 Sob. Joanny, Achillesa
13 Ndz. Glorii, Gerwazego
14 Pon. Bonifacego, Dobiesława
15 Wt. Zofii, Nadziei
16 Śr. Andrzeja, Jędrzeja
17 Czw. Brunona, Paschalisa
18 Pt. Eryka, Feliksa
19 Sob. Piotra, Iwa
20 Ndz. Aleksandra, Bazylego
21 Pon. Jana, Wiktora
22 Wt. Heleny, Wiesławy
23 Śr. Emilii, Iwony
24 Czw. Joanny, Zuzanny
25 Pt. Borysława, Grzegorza
26 Sob. Filipa, Pauliny - 

Dzień Matki
27 Ndz. Augustyna, Juliana
28 Pon. Jaromira, Justa
29 Wt. Magdaleny, Bogumiły
30 Śr. Karola, Ferdynanda
31 Czw. Anieli, Petroneli

CZERWIEC

1 Pt. Jakuba, Justyna - 
Dzień Dziecka

2 Sob. Erazma, Marianny
3 Ndz. Leszka, Tamary 
4 Pon. Franciszka, Karola
5 Wt. Bonifacego, Waltera
6 Śr. Norberta, Laurentego
7 Czw. Roberta, Wiesława - Boże Ciało
8 Pt. Maksyma, Medarda
9 Sob. Anny, Felicjana
10 Ndz. Bogumiła, Małgorzaty
11 Pon. Barnaby, Radomiła 
12Wt. Janiny, Jana
13 Śr. Lucjana, Antoniego
14 Czw. Bazylego, Elizy
15 Pt. Wita, Jolanty
16 Sob. Aliny, Benona
17 Ndz. Alberta, Ignacego
18 Pon. Marka, Elżbiety
19 Wt. Gerwazego, Protazego
20 Śr. Diny, Bogny
21 Czw. Alicji, Alojzego
22 Pt. Pauliny, Tomasza
23 Sob. Wandy, Zenona - Dzień Ojca
24 Ndz. Jana, Danuty
25 Pon. Łucji, Wilhelma
26 Wt. Jana, Pawła
27 Śr. Maryli, Władysława
28 Czw. Leona, Ireneusza
29 Pt. Piotra, Pawła
30 Sob. Emilii, Lucyny

LIPIEC

1 Ndz. Haliny, Mariana
2 Pon. Jagody, Urbana
3 Wt. Jacka, Anatola
4 Śr. Malwiny, Odona
5 Czw. Marii, Antoniego
6 Pt. Dominiki, Gotarda
7 Sob. Benedykta, Cyryla
8 Ndz. Adriany, Eugeniusza
9 Pon. Lukrecji, Weroniki
10 Wt. Olafa, Witalisa
11 Śr. Olgi, Kaliny
12 Czw. Jana, Brunona
13 Pt. Ernesta, Małgorzaty
14 Sob. Bonawentury, Stelii
15 Ndz. Dawida, Henryka
16 Pon. Eustachego, Marii
17 Wt. Anety, Bogdana
18 Śr. Emila, Erwina
19 Czw. Wincentego, Wodzisława
20 Pt. Czesława, Fryderyka
21 Sob. Daniela, Dalidy
22Ndz. Marii, Magdaleny
23 Pon. Bogny, Apolinarego
24 Wt. Kingi, Krystyny
25 Śr. Walentyny, Krzysztofa
26 Czw. Anny, Mirosławy
27 Pt. Celestyna, Lilii
28 Sob. Aidy, Innocentego
29 Ndz. Olafa, Marty
30 Pon. Julity, Piotra
31 Wt. Ignacego, Lubomira

SIERPIEŃ

1 Śr. Alfonsa, Nadii
2 Czw. Kariny, Gustawa
3 Pt. Lidii, Augusta
4 Sob. Dominika, Jana
5 Ndz. Marii, Oswalda
6 Pon. Sławy, Jakuba
7 Wt. Klaudii, Kajetana
8 Śr. Cypriana, Dominika
9 Czw. Romana, Ryszarda
10 Pt. Bogdana, Borysa
11 Sob. Klary, Lidii
12Ndz. Lecha, Euzebii
13 Pon. Diany, Hipolita
14 Wt. Alfreda, Euzebiusza
15 Śr. Marii, Napoleona - 

Wniebowzięcie NMP
16 Czw. Stefana, Rocha
17 Pt. Anity, Elizy
18 Sob. Ilony, Klary
19 Ndz. Jana, Bolesława
20 Pon. Bernarda, Samuela
21 Wt. Franciszka, Joanny
22 Śr. Marii, Cezarego
23 Czw. Róży, Apolinarego
24 Pt. Emilii, Jerzego
25 Sob. Luizy, Ludwika
26 Ndz. Marii, Zefiryny
27 Pon. Moniki, Cezarego
28 Wt. Patrycji, Wyszomira
29 Śr. Beaty, Jana
30 Czw. Róży, Szczęsnego
31 Pt. Izabeli, Ramony

WRZESIEŃ

1 Sob. Bronisławy, Idziego
2 Ndz. Juliana, Stefana
3 Pon. Izabeli, Szymona
4 Wt. Idy, Lilianny
5 Śr. Doroty, Wawrzyńca
6 Czw. Beaty, Eugeniusza
7 Pt. Reginy, Melchiora
8 Sob. Marii, Adriany
9 Ndz. Piotra, Sergiusza
10 Pon. Łukasza, Mikołaja
11 Wt. Jacka, Dagny
12 Śr. Radzimira, Gwidona
13 Czw. Eugenii, Aureliusza
14 Pt. Roksana, Bernarda
15 Sob. Albina, Nikodema
16 Ndz. Edyty, Kornela
17 Pon. Franciszka, Hildegardy
18 Wt. Irmy, Józefa
19 Śr. Januarego, Konstancji
20 Czw. Filipiny, Eustachego
21 Pt. Jonasza, Mateusza
22 Sob. Tomasza, Maurycego
23 Ndz. Bogusława, Tekli
24 Pon. Gerarda, Teodora
25 Wt. Aurelii, Władysława
26 Śr. Justyny, Cypriana
27 Czw. Damiana, Amadeusza
28 Pt. Luby, Wacława
29 Sob. Michała, Michaliny
30 Ndz. Wery, Honoriusza

PAŹDZIERNIK

1 Pon. Danuty, Remigiusza
2 Wt. Teofila, Dinozji
3 Śr. Teresy, Heliodora
4 Czw. Rozalii, Edwina
5 Pt. Igora, Flawii
6 Sob. Artura, Brunona
7 Ndz. Marii, Marka
8 Pon. Pelagii, Brygidy
9 Wt. Arnolda, Dionizego
10 Śr. Pauliny, Franciszka
11 Czw. Emila, Aldony
12 Pt. Eustachego, Maksymiliana
13 Sob. Gerarda, Edwarda
14 Ndz. Alana, Kaliksta - 

Dzień Edukacji Narodowej
15 Pon. Teresy, Jadwigi
16 Wt. Gawła, Florentyny
17 Śr. Małgorzaty, Wiktora
18 Czw. Juliusza, Łukasza
19 Pt. Pelagii, Piotra
20 Sob. Ireny, Jana
21 Ndz. Urszuli, Hilarego
22 Pon. Filipa, Korduli
23 Wt. Marleny, Seweryna
24 Śr. Rafała, Marcina
25 Czw. Darii, Wilhelminy
26 Pt. Lucjana, Ewarysta
27 Sob. Iwony, Sabiny
28 Ndz. Szymona, Tadeusza
29 Pon. Euzebii, Wioletty
30 Wt. Zenobii, Przemysława
31 Śr. Urbana, Saturnina

LISTOPAD

1 Czw. Juliana, Łukasza - 
Wszystkich Świętych

2 Pt. Bohdany, Tobiasza - 
Dzień Zaduszny

3 Sob. Sylwii, Huberta
4 Ndz. Karola, Olgierda
5 Pon. Elżbiety, Sławomira
6 Wt. Feliksa, Leonarda
7 Śr. Antoniego, Żytomira
8 Czw. Sewera, Hadriany
9 Pt. Ursyna, Todora
10 Sob. Leny, Ludomira
11 Ndz. Marcina, Bartłomieja - 

Święto Niepodległości
12 Pon. Renaty, Witolda
13 Wt. Mikołaja, Stanisława
14 Śr. Rogera, Serafiny
15 Czw. Alberta, Leopolda
16 Pt. Gertrudy, Edmunda
17 Sob. Grzegorza, Salomei
18 Ndz. Romana, Klaudyny
19 Pon. Elżbiety, Seweryna
20 Wt. Anatola, Sędzimira
21 Śr. Janusza, Konrada
22 Czw. Marka, Cecylii
23 Pt. Adeli, Klemensa
24 Sob. Flory, Emmy
25 Ndz. Katarzyny, Erazma
26 Pon. Delfiny, Sylwestra
27 Wt. Waleriana, Wilgiusza
28 Śr. Lesława, Zdzisława
29 Czw. Błażeja, Saturnina
30 Pt. Maury, Andrzeja

GRUDZIEŃ

1 Sob. Natalii, Eligiusza
2 Ndz. Balbiny, Bibianny
3 Pon. Franciszka, Ksawerego
4 Wt. Barbary, Krystiana
5 Śr. Saby, Kryspina
6 Czw. Mikołaja, Jaremy - Mikołajki
7 Pt. Marcina, Ambrożego
8 Sob. Marii, Światozara
9 Ndz. Wiesława, Leokadii
10 Pon. Julii, Danieli
11 Wt. Damazego, Waldemara
12 Śr. Dagmary, Aleksandry
13Czw. Łucji, Otylii
14 Pt. Alfreda, Izydora
15 Sob. Niny, Celiny
16 Ndz. Albiny, Zdzisławy
17 Pon. Olimpii, Łazarza
18 Wt. Gracjana, Bogusława
19 Śr. Gabrieli, Dariusza
20 Czw. Bogumiły, Dominika
21 Pt. Tomasza, Tomisława
22 Sob. Zenona, Honoraty
23 Ndz. Wiktorii, Sławomiry
24 Pon. Adama, Ewy - Wigilia
25 Wt. Anastazji, Eualii - 

Boże Narodzenie
26 Śr. Jana, Żanety 
27 Czw. Teofili, Godzisława
28 Pt. Jana, Maksyma
29 Sob. Dawida, Tomasza
30 Ndz. Irminy, Eugeniusza
31 Pon. Melanii, Sylwestra –

Sylwester
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Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach zachwyca o każdej porze roku.

2012 

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO


