
Prawie 15 mln zł przeznaczy
w tym roku na inwestycje Powiat
Gliwicki. Środki te m.in. przyczy-
nią się do wzbogacenia bazy po-
wiatowych placówek oświato-
wych oraz służby zdrowia.

Trwa budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół im. I. J. Pade-
rewskiego w Knurowie, mieszczą-
cym się przy ul. 1 Maja 21. Ta
od lat wyczekiwana inwestycja
rozpoczęła się w październi-
ku 2010 r. i obecnie jest już
na ukończeniu. Teraz, zimą roboty

prowadzone są tu głównie we-
wnątrz obiektu. Uczniowie oraz
miłośnicy sportu z terenu Knurowa
i okolic będą z niej mogli korzy-
stać już latem tego roku. Hala wraz
z zapleczem będzie miała wymiary

zewnętrzne 40 m na 19 m i wyso-
kość 11,75 m. Została wygodnie
skomunikowana z budynkiem
szkoły specjalnym łącznikiem
znajdującym się na wysokości
bocznego wejścia do istniejącej
sali gimnastycznej. Wartość tej in-
westycji to 3,6 mln zł.

Nie będzie to jedyny nowy
obiekt sportowy powstający
przy „Paderewskim”. W styczniu
br. Zarząd Powiatu Gliwickiego za-
akceptował koncepcję budowy od-
krytych obiektów sportowych

przy tej szkole. Będą się nań skła-
dać wielofunkcyjne boisko o na-
wierzchni poliuretanowej, które
może być wykorzystywane
do uprawiania piłki ręcznej, piłki
nożnej, koszykówki, siatkówki i te-
nisa ziemnego a także bieżnia
do sprintu o nawierzchni poliureta-

nowej wraz z zeskokiem do skoku
w dal i trójskoku. Obecnie rozpo-
częło się przygotowywanie doku-
mentacji projektowej tej inwesty-
cji, która zakończona zostanie
w 2014 r.

Nowe boisko sportowe jest już
z kolei na ukończeniu przy Zespole
Szkół Specjalnych w Pyskowicach.
W tym mieście prowadzona jest
także druga poważna inwestycja –
budowa łącznika między starą i no-
wą częścią Szpitala Powiatowego
w Pyskowicach. (RG)
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Die ce zja gli wic ka ma no we go bi sku pa or dy -
na riu sza. 28 stycz nia do ka te dry w Gli wi cach
wpro wa dzo ny zo stał bp Jan Ko piec, któ ry ob -
jął ten urząd po od cho dzą cym na eme ry tu rę
bp. Ja nie Wie czor ku. O godz. 11.00, gdy roz po -
czął się in gres, w ca łej die ce zji roz legł się od -
głos dzwo nów.

Ka te drę wy peł nił te go dnia tłum wier nych
z gli wic kiej die ce zji oraz za pro szo nych go ści.
W uro czy stej Eu cha ry stii uczest ni czy li m.in.
nun cjusz apo stol ski w Pol sce abp Ce le sti no Mi -
glio re, kard. Hen ryk Gul bi no wicz, kard. Ka zi -
mierz Nycz, abp Al fons Nos sol, abp Wik tor
Skworc, abp Da mian Zi moń oraz ar cy bi sku pi,
bi sku pi, księ ża, za kon ni ce, przed sta wi cie le
władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych. Po wiat
Gli wic ki re pre zen to wa li prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Ta de usz Ma mok, sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek oraz se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go
Mag da le na Bud ny.

Pa pież Be ne dykt XVI no mi no wał bp. Ja na
Kop ca na or dy na riu sza die ce zji gli wic kiej 29
grud nia 2011 r. In gres po prze dzi ło ka no nicz ne
prze ję cie die ce zji, czy li uro czy ste wy zna nie
wia ry oraz pod pi sa nie sto sow nych do ku men -
tów, w obec no ści Ko le gium Kon sul to rów oraz

przed sta wi cie li du cho wień stwa. Przed uro czy -
stym na bo żeń stwem z Cen trum Edu ka cyj ne go
im. Ja na Paw ła II do ka te dry prze szła pro ce sja,
w któ rej szli no wy i od cho dzą cy bi sku pi or dy -
na riu sze, a to wa rzy szy li im m.in. do stoj ni za -
pro sze ni du chow ni Ko ścio ła Ka to lic kie go i in -
nych wy znań, wła dze wyż szych uczel ni oraz
pocz ty sztan da ro we, w tym sztan dar Po wia tu
Gli wic kie go. 

Bp Jan Ko piec zo stał po wi ta ny w drzwiach
ka te dry przez pro bosz cza ks. Ber nar da Plu ci -
ka, któ ry po dał no we mu or dy na riu szo wi kru cy -
fiks do uca ło wa nia. Po tym wy mow nym ge ście
bp Ko piec uczy nił znak krzy ża po bło go sła wio -
ną wo dą oraz po kro pił nią wier nych, po czym
prze kro czył próg ka te dry ja ko no wy bi skup
die ce zji gli wic kiej. Bar dzo zna czą cym mo men -
tem by ło wrę cze nie no we mu or dy na riu szo wi
przez nun cju sza apo stol skie go pa sto ra łu, bę dą -
ce wy ra zem prze ka za nia Ko ścio ła Gli wic kie go.
Dowodem uzna nia wstę pu ją ce go na ka te drę bi -
sku pa przez wier nych by ło tzw. ho ma gium.
Przed sta wi cie le du chow nych róż nych sta nów
zło ży li bp. Kop co wi wy ra zy sza cun ku i po słu -
szeń stwa. 

Wię cej na str. 4

In we sto wa nie w przy szłość

Tak wy glą da bę dą ca obec nie w bu do wie ha la spor to wa przy Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie…
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…a tak bę dzie się pre zen to wać już la tem, gdy zo sta nie od da na do użyt -
ku. 
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NO WY GLI WIC KI PA STERZ

Bp Jan Ko piec z pa sto ra łem, bę dą cym atry bu -
tem zwierzch nic twa nad Ko ścio łem Gli wic kim. 
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Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go, o któ rej wy żej pi sze jej prze wod ni -
czą cy Ta de usz Ma mok, przed sta wio ne zo -
sta ły spra woz da nia z prac ko mi sji ra dy
za okres, ja ki mi nął od roz po czę cia tej ka -
den cji w li sto pa dzie 2010 r. Czym zaj mo wa -
li się rad ni, jak pra co wa li w tym cza sie? Pi -
sać o tym bę dzie my w ko lej nych wy da niach
WPG. Dziś pre zen tu je my pierw sze spra -
woz da nie – Ko mi sji Re wi zyj nej. (red.) 

Ko mi sja Re wi zyj na zo sta ła po wo ła na
uchwa łą Nr II/9/2010 Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go z 9 grud nia 2010 r. W 2010 r. ko mi sja
od by ła jed no po sie dze nie, na któ rym fre kwen -
cja wy nio sła 100 proc. Te ma tem te go po sie -
dze nia by ło omó wie nie i za opi nio wa nie pro -
jek tu wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej na la -

ta 2011-2014 oraz pro jek tu uchwa ły bu dże to -
wej na 2011 r. Ko mi sja Re wi zyj na po zy tyw nie
za opi nio wa ła przed sta wio ne pro jek ty.

W 2011 ro ku ko mi sja od by ła 12 po sie dzeń.
Fre kwen cja rad nych wy nio sła na nich śred -
nio 75 proc. 

Czyn no ści prze pro wa dzo ne przez Ko mi sję
Re wi zyj ną w 2011 r.:
� kon tro la dzia łal no ści Po wia to we go Rzecz -
ni ka Kon su men tów w za kre sie re ali za cji za -
dań ochro ny in dy wi du al nych in te re sów kon -
su men tów;
� ana li za re ali za cji za dań Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji w za kre sie pro mo cji po wia tu;
� ana li za re ali za cji za dań Za rzą du Dróg Po -
wia to wych w za kre sie zi mo we go utrzy ma nia
dróg po wia to wych;
� kon tro la w za kre sie przy cho dów i kosz tów
z ty tu łu wy naj mo wa nia i dzier ża wy nie ru cho -
mo ści po wia to wych za II pół ro cze 2010 r.;
� roz pa trze nie spra woz da nia fi nan so we go
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go za 2010
rok, spra woz da nia z wy ko na nia bu dże tu Po -

wia tu Gli wic kie go za 2010 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. Spo rzą dze nie
opi nii. Przy go to wa nie wnio sku do Ra dy Po -

wia tu w spra wie ab so lu to rium dla Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go;
� ana li za fi nan so wa re ali zo wa nych po ro zu -
mień z gmi na mi w za kre sie wspól nej re ali za -
cji za dań re mon to wo-in we sty cyj nych;

� in for ma cja o prze bie gu wy ko na nia bu dże -
tu po wia tu, kształ to wa niu się wie lo let niej pro -
gno zy fi nan so wej oraz re ali za cji przed się -
wzięć za I pół ro cze 2011 r.;
� kon tro la w za kre sie pra wi dło wo ści pro ce -
dur udzie la nia za mó wień pu blicz nych;
� 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.
Opi nio wa nie pro jek tu uchwa ły bu dże to wej
Po wia tu Gli wic kie go na 2012 rok.

2 czerw ca 2011 r. ko mi sja przed ło ży ła Re -
gio nal nej Izbie Ob ra chun ko wej w Ka to wi cach
oraz prze wod ni czą ce mu Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go Uchwa łę Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go z dnia 1.06.2011 r.
w spra wie: opi nii o wy ko na niu bu dże tu Po -
wia tu Gli wic kie go za 2010 rok oraz wnio sku
do Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w spra wie ab -
so lu to rium dla Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.

Ko mi sja wy da ła dwie po zy tyw ne opi nie do:
� pro jek tu uchwa ły bu dże to wej Po wia tu Gli -
wic kie go na 2012 rok;
� pro jektu wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej
Po wia tu Gli wic kie go na la ta 2012-2015.

Po sie dze nia Ko mi sji by ły pro to ko ło wa ne.
Pro to ko ły znaj du ją się w Biu rze Ra dy.
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W okre sie mię dzy dwo ma ostat ni mi se sja mi
tj. od 21 grud nia 2011 r. do 24 stycz nia 2012 r.,
od by ło się 7 po sie dzeń Za rzą du Po wia tu, pod -
czas któ rych zaj mo wa li śmy się spra wa mi re ali -
za cji uchwał Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Roz -
pa try wa li śmy tak że 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 oraz prze pro wa dza niem in nych
za dań po wia tu. W su mie w tym cza sie zaj mo -
wa li śmy się kil ku dzie się cio ma istot ny mi dla
po wia tu za gad nie nia mi. Trud no je tu wszyst kie
wy mie nić, sku pię się więc tyl ko na tych naj -
waż niej szych. Bez wąt pie nia na le ża ły do nich
m.in. kwe stie zwią za ne z dro ga mi i ko mu ni ka -
cją na na szym te re nie. 

Za rząd pod jął uchwa łę do ty czą cą za twier dze -
nia za dań dro go wych wnio sko wa nych do re ali za -
cji w 2012 r. w ra mach Ini cja ty wy Sa mo rzą do wej.
Wię cej na ten te mat moż na prze czy tać na są sied -
niej stro nie WPG, tu war to je dy nie wspo mnieć, że
dzię ki współ pra cy z gmi na mi uda się nam po raz
ko lej ny po dwo ić środ ki, ja kie prze zna czo ne zo -
sta ną w tym ro ku na mo der ni za cję i re mon ty dróg
po wia to wych, a tak że bu do wę chod ni ków. Przy -
czy ni się do te go rów nież in we sty cja, re ali zo wa na
w ra mach Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy
Dróg Lo kal nych. 

Trwa ją też przy go to wa nia do bu do wy – wspól -
nie z gmi na mi – tras ro we ro wych na na szym te re -
nie. W tym ce lu udzie lo no peł no moc nic twa Za -
rzą do wi Dróg Po wia to wych w Gli wi cach – re pre -
zen to wa ne mu przez dy rek to ra Ja na Osma na –
do udzie le nia za mó wie nia pu blicz ne go w try bie
prze tar gu nie ogra ni czo ne go na wy ko na nie za da -
nia pod na zwą „Re mont, mo der ni za cja i ozna ko -
wa nie tras ro we ro wych oraz bu do wa dwóch
miejsc po sto jo wych i dwóch cen trów tu ry sty ki ro -
we ro wej w ra mach pro jek tu 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 Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ślą skie go na la ta 2007-2013).

Cie szy fakt, iż po ja wi ła się moż li wość po zy -
ska nia do dat ko wych środ ków na re mon ty mo -
stów. Stwa rza ją Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny
Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013 (w ra -
mach Pod dzia ła nia 7.1.1 Mo der ni za cja i roz bu do -
wa klu czo wych ele men tów sie ci dro go wej, Prio -
ry tet VII. Trans port), do któ re go Po wiat Gli wic ki
skie ro wał dwa pro jek ty: pierw szy pn. ,,Prze bu do -
wa mo stu JNI 010015126 w Pław nio wi cach zlo -

k a  l i  z o  w a  n e  g o
w cią gu dróg po -
wia to wych łą czą -
c y c h  D K 4 0
z DK 88”, a dru gi
to  , ,Przebudo -
wa mo s tu JNI
01015117 w Le bo szo wi cach zlo ka li zo wa ne go
w cią gu dróg po wia to wych łą czą cych DW 921
z DW 408”. Koszt tych in we sty cji wy no si kil ka -
na ście mln zł i bez unij ne go wspar cia był by bar -
dzo trud ny do udźwi gnię cia przez po wia to wy bu -
dżet.

W ra mach pla no wa nych przed się wzięć dro go -
wych za po zna li śmy się z Pro gra mem Roz wo ju
Sie ci Dróg Po wia to wych na la ta 2012-2015, przy -
go to wa nym przez Za rząd Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach. Kil ka ra zy na po sie dze niach Za rzą -
du prze wi jał się pro blem ko mu ni ka cji pa sa żer -
skiej na li nii nr 236 re la cji Knu rów -Le bo szo wi ce.
Po wiat wsparł Gmi nę Pil cho wi ce w dzia ła niach
na rzecz jej utrzy ma nia.

Z sie cią na szych dróg i ko mu ni ka cją ści śle
wią żą się kwe stie od płat no ści za ko rzy sta nie z au -
to strad na ob sza rze aglo me ra cji ślą skiej, o któ -
rych ostat nio jest bar dzo gło śno. Za rząd Po wia tu
Gli wic kie go w peł ni so li da ry zu je się z sa mo rzą -
dow ca mi do ma ga ją cy mi się dar mo we go prze jaz -
du au to stra da mi A4 i A1 na na szym te re nie. Przy -
po mnę, że w ub. ro ku w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach zbie ra li śmy pod pi sy miesz kań ców
po wia tu prze ciw ko wpro wa dze niu tych opłat.
Dzia ło się to w ra mach ak cji, zor ga ni zo wa nej
przez re dak cję „Dzien ni ka Za chod nie go”. Te raz
pro blem po wró cił, a sa mo rzą dow ców i miesz kań -
ców wspie ra ją w tych dzia ła niach po sło wie ze
Ślą ska oraz mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi -
las, a tak że wi ce mi ni ster fi nan sów Mi ro sław Se -
ku ła. W po ło wie lu te go na Śląsk przy je chać ma
mi ni ster trans por tu Sła wo mir No wak, by na wła -
sne oczy prze ko nać się, że prze bie ga ją ce przez
nasz re gion au to stra dy są dla na szych miast
i gmin na tu ral ny mi ob wod ni ca mi. Wie lu miesz -
kań ców po wia tu, np. Knu ro wa, Py sko wic, Tosz -
ka, Gie rał to wic czy Pil cho wic oraz So śni co wic
do jeż dża ty mi dro ga mi do pra cy. Je śli au to stra dy
w aglo me ra cji ślą skiej bę dą płat ne, wzro śnie też
ruch cięż kich po jaz dów na na szych dro gach po -
wia to wych i bę dą one nisz cza ły w przy śpie szo -
nym tem pie. Mam na dzie ję, że uda się te mu sku -
tecz nie prze ciw dzia łać. 

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

Za na mi osiem na sta w tej ka den cji se -
sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra od by -
ła się 26 stycz nia. Zdo mi no wa ło ją pod su -
mo wa nie ubie głe go ro ku przez prze wod ni -
czą cych ko mi sji, a tak że wie le spraw wy -
ma ga ją cych wpro wa dze nia ich na no we to -
ry wraz z wej ściem w ży cie no wych ak tów
praw nych.

Se sja roz po czę ła się od sta łych punk tów
po rząd ku – otwar cia, spraw dze nia qu orum,
przed sta wie nia po rząd ku ob rad, przy ję cia
pro to ko łu z po przed niej se sji, in ter pe la cji, za -
py tań, wnio sków i oświad czeń rad nych oraz
in for ma cji sta ro sty Mi cha ła Nie szpor ka do -
ty czą cej spo so bu re ali za cji in ter pe la cji
i wnio sków rad nych, a tak że przed sta wie nia
spra woz da nia z prac Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go po mię dzy se sja mi. W tym ostat nim
punk cie sta ro sta naj wię cej uwa gi po świę cił
spra wom służ by zdro wia. Przed sta wił kil ka
za gad nień zwią za nych z wej ściem w ży cie
usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej, otwie ra ją cej
no wy roz dział w hi sto rii prze kształ ceń szpi ta -
li sa mo rzą do wych, a tak że pro ble my,
przed ja ki mi sta je Po wiat Gli wic ki z ra cji
przy ję cia w kra ju wie lu no wych roz wią zań
w or ga ni za cji lecz nic twa. 

Po tej czę ści se sji na stą pi ło przed sta wie nie
spra woz dań z prac ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go za 2011 r. Spra woz da nia przed sta wi -
li prze wod ni czą cy wszyst kich sze ściu Ko mi -
sji: Re wi zyj nej – Da wid Rams, Zdro wia – Le -
szek Ko ło dziej, Edu ka cji – Ma riusz Pod -
broż ny, Go spo dar ki – Ma riusz Po lo czek, Fi -
nan sów – Bog dan Li twin oraz Ochro ny Śro -
do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji – An drzej Ku -
rek. Ko mi sje przez ca ły rok ma ją swe po sie -
dze nia śred nio co mie siąc i zaj mu ją się spra wa -
mi istot ny mi dla funk cjo no wa nia po wia tu oraz
dla je go miesz kań ców. Wie le tych spo tkań ma
cha rak ter wy jaz do wy i od by wa się w te re nie.
Każ dy z rad nych zaj mu je się przy tym róż no -
rod ny mi za gad nie nia mi, bo z re gu ły pra cu ją
nie w jed nej, a w kil ku ko mi sjach. 

Na se sji przy ję tych zo sta ło dzie więć
uchwał. Dwie z nich do ty czą nada nia no wych
sta tu tów jed nost kom or ga ni za cyj nym Po wia -
tu Gli wic kie go: Za rzą do wi Dróg Po wia to -
wych w Gli wi cach oraz Ro dzin ne mu Do mo -
wi dla Dzie ci w Pa czy nie, trze cia na to miast
do ko nu je zmian w Sta tu cie Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach. 

Ko lej na uchwa ła jest anek sem do Po ro zu -
mie nia o ob ję ciu Po wia tu Gli wic kie go dzia ła -
niem Miej skie go Ze spo łu do spraw Orze ka -

nia o Nie -
p e ł  n o  -
spraw no ści
w Gli wi -
cach – sta -
no wi on, iż
w br. Po -
wiat Gli -
wic ki do fi -
nan su je tę
in sty tu cję
kwo tą w wy so ko ści 106 860,00 zł. Na stęp na
to uchwa ła w spra wie uma rza nia, od ra cza nia,
roz ło że nia na ra ty i od stę po wa nia od usta le nia
opła ty, o któ rej mo wa w art. 193 ust. 1 usta wy
z dnia 9 czerw ca 2011 r. o wspie ra niu ro dzi ny
i sys te mie pie czy za stęp czej – usta wa ta we -
szła w ży cie 1 stycz nia br., w związ ku z czym
ko niecz ne by ło ure gu lo wa nie tych spraw
na no wo rów nież u nas. 

Szó sta z uchwał do ty czy przy stą pie nia po -
wia tu do re ali za cji pro jek tu „Mam za wód –
mam pra cę w re gio nie” w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki 2007-2013.
Pro jekt ten skie ro wa ny jest do uczniów szkół
o pro fi lu za wo do wym. We zmą w nim udział
na sze pla ców ki oświa to we: Ze spół Szkół Za -
wo do wych nr 2 oraz Ze spół Szkół im. I. J. Pa -
de rew skie go w Knu ro wie, a tak że Ze spół
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.
Je go ce lem jest wzrost świa do mo ści i umie -
jęt no ści uczniów w za kre sie pla no wa nia wła -
snej ścież ki roz wo ju za wo do we go. Pro jekt
bę dzie re ali zo wa ny w part ner stwie po mię dzy
Wo je wódz twem Ślą skim (je go li de rem), a 30
part ne ra mi – 29 po wia ta mi i mia sta mi na pra -
wach po wia tu oraz Ślą skim Ku ra to rem
Oświa ty. Je go cał ko wi ta war tość to bli sko 71
mln zł, z cze go dla Po wia tu Gli wic kie go wy -
nie sie 1 060 564,72 zł, w czym 888 647,18 zł
sta no wić bę dzie do fi nan so wa nie z bu dże tu
UE, a 23 544,54 zł do ta cja ce lo wa. 

Ko lej na uchwa ła do ko na ła zmia ny co
do ter mi nu skła da nia wnio sków w uchwa le
w spra wie za sad i try bu udzie la nia przez Po -
wiat Gli wic ki do ta cji na pra ce kon ser wa tor -
skie, re stau ra tor skie i ro bo ty bu dow la ne
przy za byt kach wpi sa nych do re je stru za byt -
ków. Dwie z ostat nich przy ję tych uchwał
wpro wa dzi ły na to miast bie żą ce zmia ny
w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej Po wia tu
Gli wic kie go na la ta 2012-2015 oraz
w uchwa le bu dże to wej po wia tu na 2012 r. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
od bę dzie się w śro dę 29 lu te go o godz. 15.00.

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

Ko mi syj ne pod su mo wa nia

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej Da wid
Rams pod czas przed sta wie nia spra woz da nia
z jej pra cy na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go.

SKŁAD KO MI SJI 
� 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
� człon ko wie: An drzej Mi chal ski i To masz  

Ko wol 
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 Zna ne są już in we sty cje, któ re
w br. wy ko na ne zo sta ną w ra -
mach tzw. Ini cja ty wy Sa mo rzą do -
wej. To wspól ne przed się wzię cia
po wia tu oraz wcho dzą cych w je go
skład gmin, ma ją ce na ce lu po -
pra wę in fra struk tu ry dro go wej
na na szym te re nie.

W ra mach Ini cja ty wy Sa mo rzą -
do wej, opra co wa nej przez Za rząd
Dróg Po wia to wych w Gli wi cach,
prze wi dzia no re ali za cję 5 za dań in -
we sty cyj nych i 2 za dań z za kre su
bie żą ce go utrzy ma nia dróg. 

Naj więk szym pla no wa nym
na ten rok za da niem in we sty cyj -
nym jest prze bu do wa dro gi po wia -
to wej Nr 2944 S Rze czy ce -Ta ci -
szów wraz z bu do wą chod ni ka
przy ul. Wiej skiej w Rze czy cach
(gmi na Ru dzi niec). In we sty cja ta
ma za pew nio ne do fi nan so wa nie
z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych, a współ fi -
nan so wać ją bę dą Po wiat Gli wic ki
i Gmi na Ru dzi niec. Jest bar dzo
istot na dla roz wo ju gmin nej czę ści

stre fy eko no micz nej oraz in ten syw -
no ści ru chu tu ry sty ki week en do -
wej, przy czy ni się też do wzro stu
do stęp no ści te re nów in we sty cyj -
nych w tej czę ści po wia tu. Za da nie
to ma na ce lu po pra wę sta nu na -
wierzch ni dro gi oraz bez pie czeń -
stwa jej użyt kow ni ków. Je go koszt
to 4 mln zł, z cze go do ta cja z Na ro -
do we go Pro gra mu Prze bu do wy
Dróg Lo kal nych wy nie sie 1 mln zł,
a resz tę – po po ło wie – za pew nią
po wiat oraz gmi na.

Wszyst kie in ne za da nia, za pla -
no wa ne w ra mach Ini cja ty wy Sa -
mo rzą do wej, fi nan so wa ne bę dą
w 50 proc. przez po wiat, a w 50
proc. przez gmi ny, na któ rych te re -
nie po łoż na jest da na dro ga. Ko lej -
ne prze wi dzia ne na ten rok za da nie
in we sty cyj ne to bu do wa chod ni ka
przy ul. Ko le jo wej w Ko tu li nie
(gmi na To szek). Chod nik w tym
miej scu jest bu do wa ny eta pa mi
od kil ku lat, a obec nie zo sta nie
ukoń czo ny. Za pew ni bez pie czeń -
stwo pie szym i ro we rzy stom, któ rzy

tą uli cą po dą ża ją w kie run ku sta cji
ko le jo wej. Chod nik po wsta nie tak -
że przy ul. Szkol nej w Chu do wie
(gmi na Gie rał to wi ce), gdzie pa nu je
wzmo żo ny ruch pie szy oraz sa mo -
cho do wy, szcze gól nie w okre sie
week en dów pod czas im prez or ga ni -
zo wa nych w Zam ku Chu dów. 

W ra mach za dań in we sty cyj nych
prze wi dzia no rów nież wy ko na nie
do ku men ta cji dwóch przed się wzięć
pla no wa nych na przy szłe la ta.
Pierw sze to prze bu do wa dro gi po -
wia to wej Nr 2981 S w Knu ro wie –
ul. 1 Ma ja na od cin ku od ul. Wil so -
na do ul. Ko smo nau tów. Dru ga za -
pla no wa na do ku men ta cja do ty czy
prze bu do wy dro gi po wia to wej
Nr 2929 S – ul. Dol na Wieś w Pil -
cho wi cach, któ rej na wierzch nia jest
w złym sta nie tech nicz nym. 

W ra mach bie żą ce go utrzy ma nia
dróg prze wi dzia no dwa przed się -
wzię cia. Pierw szym jest re mont
skrzy żo wa nia na dro dze po wia to -
wej Nr 2980 S – ul. Ksią że nic ka i al.
Pia stów w Knu ro wie. Wy ko na nie

prac jest tu bar dzo po żą da ne ze
wzglę du na zły stan na wierzch ni
oraz wy se pek ka na li zu ją cych ruch
w ob rę bie skrzy żo wa nia. Dru gie
z tych przed się wzięć to upo rząd ko -
wa nie par ko wa nia wzdłuż dro gi po -
wia to wej Nr 2930 S – ul. Ka ro la

Miar ki w Wil czy (gmi na Pil cho wi -
ce). Ma ono na ce lu zwięk sze nie
bez pie czeń stwa w re jo nie tu tej sze -
go ko ścio ła, gdzie au ta par ku ją
na łu ku dro gi i pa nu je wzmo żo ny
ruch pie szych. 

(RG)

No wą sie dzi bę ma od 1 lu te go
Cen trum Ak ty wi za cji Za wo do wej
(CAZ), dzia ła ją ce w ra mach Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Gli wi -
cach. 

No we po miesz cze nia miesz czą
się na par te rze bu dyn ku przy Pla cu
In wa li dów Wo jen nych 14, pro wa -
dzą do nich drzwi są sia du ją ce
z głów nym wej ściem do gli wic kie -
go PUP. Od da nie ich do użyt ku
znacz nie po pra wi ło wa run ki
przyjmowania in te re san tów tej in -
sty tu cji, ob słu gu ją cej te ren Gli wic
oraz po wia tu gli wic kie go.

– Do dat ko wa po wierzch nia 205
me trów kwa dra to wych, po prze pro -

wa dzo nych pra cach re mon to wych,
stwo rzy ła moż li wo ści wy raź ne go
wy od ręb nie nia sta no wisk zaj mu ją -
cych się ak ty wi za cją za wo do wą
osób bez ro bot nych. 18 sta no wisk
pra cy świad czy usłu gi m.in. z za -
kre su po śred nic twa pra cy, do radz -
twa za wo do we go, szko leń oraz ofe -
ro wa nia fi nan so wo wspie ra ne go za -
trud nie nia – in for mu je Ma rek Kuź -
nie wicz, dy rek tor PUP w Gli wi -
cach.

CAZ mie ści się w wy re mon to -
wa nych po miesz cze niach, zaj mo -

wa nych nie gdyś przez Klub AA
Kro kus. Koszt ich ada pta cji do po -
trzeb PUP wy niósł 489,2 tys. zł,
z cze go 31,5 proc. sfi nan so wa ły sa -
mo rzą dy Gli wic i Po wia tu Gli wic -
kie go, a 68,5 proc. po cho dzi ło
z Fun du szu Pra cy przy Mi ni ster -
stwie Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.
Do dat ko wo PUP po zy skał 190 tys.
zł z Fun du szu Pra cy na no wo cze sną
sieć te le in for ma tycz ną i elek tro -
nicz ny sys tem ko lej ko wy, któ ry
dzia ła na za sa dzie wy da wa nia cze -
ka ją cym nu mer ków.

CAZ jest wy spe cja li zo wa ną ko -
mór ką or ga ni za cyj ną PUP, re ali zu -
ją cą za da nia z za kre su usług ryn ku

pra cy oraz in stru men tów ryn ku pra -
cy. W je go skład wcho dzą: Dział
Po śred nic twa Pra cy i Do radz twa
Za wo do we go oraz Dział Szko leń,
In stru men tów Ryn ku Pra cy i Pro -
gra mów. 

Licz ba za re je stro wa nych bez ro -
bot nych w grud niu 2011 r. wy no si ła
w Gli wi cach 6 407, a w po wie cie
gli wic kim – 3 401 osób. Na na szym
te re nie utrzy mu je się sto sun ko wo
ni skie bez ro bo cie – o ile w kra ju
wy no si ono 12,1 proc., to w Gli wi -
cach jest to 6,5 proc., a w po wie cie
gli wic kim 9,2 proc.

(RG)

19 stycz nia w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach od by ło się spo -
tka nie pod su mo wu ją ce ko lej ną
edy cję pro jek tu „Do bry start w sa -
mo dziel ność”. 

Pro jekt jest od 2008 r. re ali zo wa -
ny przez Po wia to we Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Gli wi cach. W je go
ubie gło rocz nej, czwar tej już edy cji
udział wzię ło 50 osób z te re nu po -
wia tu. By li to nie peł no spraw ni oraz
ich ro dzi ce, a tak że usa mo dziel nie ni
wy cho wan ko wie ro dzin za stęp czych
i pla có wek opie kuń czo -wy cho waw -
czych. Pro jekt ma na ce lu zak ty wi -
zo wa nie za wo do we i spo łecz ne bez -
ro bot nych osób w wie ku 15-64 lat
po przez wspar cie do rad cze, szko le -
nio we, warsz ta to we, edu ka cyj ne,
śro do wi sko we i zdro wot ne.

Spo tka nie otwo rzył sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek, któ ry
mó wił o po trze bie pro wa dze nia te go
pro jek tu słu żą ce go po mo cą oso bom
o utrud nio nym star cie w sa mo dziel -
ność. Ko or dy na tor pro jek tu, Ja kub
Ja niak przed sta wił pre zen ta cję,
w któ rej przy po mnia ne zo sta ły je go
naj waż niej sze za ło że nia oraz dzia ła -
nia zre ali zo wa ne od stycz nia
do grud nia 2011 r.

W ra mach tej edy cji pro jek tu 23
oso by sko rzy sta ły z 10-dnio we go

w y  j a z  d o  w e  g o
szko le nia mo du -
ło we go w Wę -
gier skiej Gór ce.
Z ko lei w sys te -
mie week en do -
wym zor ga ni zo -
wa ne zo sta ły tre -
nin gi spe cja li -
stycz ne pn. „Bez -
piecz na Ro dzi -
na”. Do dat ko wy -
mi for ma mi
wspar cia by ły in -
dy wi du al ne do -
radz two za wo do -
we oraz po rad nic -
two praw ne. 8 osób (w tym 4 nie peł -
no spraw nych) mo gło zro bić kurs
pra wa jaz dy ka te go rii B. Z ko lei 26
wy je cha ło w lip cu na 2-ty go dnio wy
tur nus re ha bi li ta cyj ny do Iwo ni cza
Zdro ju, w czę ści sfi nan so wa ny ze
środ ków PFRON. By ła też wy jaz do -
wa im pre za in for ma cyj no -in te gra -
cyj na, w któ rej wzię ło udział 120
osób – uczest ni cy pro jek tu wraz
z ro dzi na mi, zna jo my mi i za pro sze -
ni go ście. 

War tość pro jek tu wy nio sła
477 744, 70 zł, z cze go wkład wła sny
po wia tu sta no wił 25 916,81 zł,
a środ ki z PFRON 25 tys. zł.

– Obec nie pro wa dzi my na bór
do ostat niej już edy cji te go pro jek tu,
obej mu ją cej la ta 2012-2013 – mó wi
Ja kub Ja niak. – Za chę cam do uczest -
nic twa w nim szcze gól nie oso by,
któ re po wy pad kach utra ci ły spraw -
ność ru cho wą, a tak że wy cho wan -
ków ro dzin za stęp czych. Wszel kie
do dat ko we in for ma cje uzy skać moż -
na w Biu rze Pro jek tu pod nu me rem
te le fo nu 32 233 78 93. 

Pro jekt „Do bry start w sa mo -
dziel ność” współ fi nan so wa ny jest
przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

(RG)

Re mon ty dróg i no we chod ni ki

W ub. ro ku wy ko na na zo sta ła mo der ni za cja dro gi Ła ny Wiel kie -Ko złów, te -
raz pla no wa ne są ko lej ne.
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CAZ na mia rę XXI wie ku 

Podczas otwarcia nowej siedziby Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach.

DO BRY START W SA MO DZIEL NOŚĆ

Wszyst ko o prze kształ ce niach szpi ta li

Dy rek tor PCPR Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi cius ży czy ła
uczest ni kom pro jek tu po wo dze nia w umac nia niu zdo -
by tych umie jęt no ści.
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24 lu te go o godz. 11.00 w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach w sa li se syj nej od bę dzie się pre lek cja pt.
„Usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej – no wy roz dział
w hi sto rii prze kształ ceń szpi ta li sa mo rzą do wych”.

Pre lek cję pro wa dzić bę dzie Ma rek Wój cik, za stęp ca
se kre ta rza ge ne ral ne go Związ ku Po wia tów Pol skich,
znaw ca pro ble ma ty ki sa mo rzą do wej służ by zdro wia,
wie lo let ni uczest nik Ze spo łu ds. ochro ny zdro wia i po li -
ty ki spo łecz nej Ko mi sji Wspól nej Rzą du i Sa mo rzą du
Te ry to rial ne go, współ au tor Na ro do we go Pro gra mu
Zdro wia 2007-2015. Za rząd Po wia tu Gli wic kie go za pra -
sza na spo tka nie sa mo rzą dow ców, rad nych po wia to -

wych oraz miej skich z Knu ro wa i Py sko wic, pra cow ni -
ków SP ZOZ -ów i in ne oso by zwią za ne ze służ bą zdro -
wia, a za in te re so wa ne te ma ty ką prze kształ ceń w lecz nic -
twie. Pod czas pre lek cji przed sta wio ne zo sta ną ta kie za -
gad nie nia jak m.in. bi lans zmian for my or ga ni za cyj no -
-praw nej SP ZOZ -ów do ko na nych przez jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go w la tach 1999-2010, me cha ni zmy
wspar cia pro ce su prze kształ ceń z bu dże tu pań stwa czy
zmia na za kre su za dań i kom pe ten cji jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go wy ni ka ją ca z prze pi sów Usta wy
o dzia łal no ści lecz ni czej.

(RG) 
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Die ce zja gli wic ka ma no we go
bi sku pa or dy na riu sza. Po przej -
ściu na eme ry tu rę przez bpa Ja na
Wie czor ka kieruje nią bp Jan Ko -
piec, któ ry 28 stycz nia zo stał uro -
czy ście wpro wa dzo ny do gli wic -
kiej ka te dry. 

W swym pierw szym ka za niu no -
wy Pa sterz die ce zji gli wic kiej mó -
wił m.in. o ta jem ni cy, wiel ko ści Ko -
ścio ła, po słu gach, któ re nas prze ra -
sta ją. Bp Ko piec od niósł się tak że
do tra dy cji, dzie dzic twa tej zie mi

oraz jej obec nych pro ble mów. – Wi -
dzi my de gra da cję te go śro do wi ska,
pa trzy my na pa ra li żu ją cą czło wie ka
bez na dzie ję, brak sta bi li za cji, pra cy,
miesz ka nia, ale tak że per spek tyw
dal szej eg zy sten cji. To mu si my so -
bie uświa do mić, od te go nie uciek -
nie my. Ko ściół mu si to wa rzy szyć
czło wie ko wi na dro dze, któ ra pro -
wa dzi go do wy peł nie nia się, aby
móc po wie dzieć do brze wy peł nia li -
śmy na sze za da nie – mó wił. 

Or dy na riusz pod kre ślił, że nie
moż na ucie kać od od po wie dzial no -
ści. – To trze ba bę dzie pod jąć
na róż ne spo so by, ale przede
wszyst kim po przez na wo ły wa nie
do na wró ce nia. Trze ba wró cić
do pier wot nej gor li wo ści i uczci wo -
ści, trze ba sta nąć w praw dzie wo bec
sie bie i in ne go czło wie ka, sy tu acji,
w ja kiej je ste śmy. Mo gę przy rzec,
że bę dzie my to po dej mo wa li ra zem
z wa mi. Bę dzie my nie na sa lo nach,
ale na cier pli wej mo dli twie i to wa -

rzy sze niu każ de mu czło wie ko wi,
aby mu wska zać, ja ką dro gą iść
do praw dy –moc no za ak cen to wał
bp Ko piec. W ho mi lii pod kre ślił
tak że wkład swo je go po przed ni ka
w bu do wa nie od pod staw no wej
die ce zji. 

Uro czy stość za koń czy ło zło że -
nie po dzię ko wań i ży czeń za rów no
bp. Ja no wi Wie czor ko wi, jak i no -
we mu bi sku po wi gli wic kie mu. Sło -
wo ks. abp. Jó ze fa Ko wal czy ka,

pry ma sa Pol ski do obu bi sku pów
gli wic kich od czy tał abp Wik tor
Skworc. Pry mas po dzię ko wał
w nim bp. Ja no wi Wie czor ko wi
m.in. za zor ga ni zo wa nie no wej die -
ce zji oraz jej struk tur, ośrod ka re ha -
bi li ta cyj ne go w Ru si no wi cach,
za przy wró ce nie do świet no ści
klasz to ru w Ru dach oraz za licz ne
dzie ła cha ry ta tyw ne. No we mu bi -
sku po wi pry mas ży czył owoc nej
po słu gi, przy wspar ciu Mat ki Bo -
skiej Po kor nej. List gra tu la cyj ny bi -

sku po wi Ja no wi Kop co wi prze ka zał
tak że m.in. Bro ni sław Ko mo row -
ski, pre zy dent Pol ski – w je go imie -
niu od czy tał go pod czas in gre su wi -
ce wo je wo da ślą ski Piotr Spy ra.

Dwa dni po in gre sie no wy bi -
skup spo tkał się z dzien ni ka rza mi.
Po dzię ko wał za życz li we ar ty ku ły,
ja kie mógł prze czy tać w pra sie
po swej no mi na cji. Za pew nił, że bę -
dzie bli sko wier nych i ich spraw,
a ob ję cie urzę du bi sku pie go trak tu je

ja ko kon ty nu ację
dro gi, któ rą roz po -
czął przed la ty przyj -
mu jąc świę ce nia ka -
płań skie. Za py ta ny
o bpa po moc ni cze go
die ce zji gli wic kiej
Ge rar da Ku sza,
któ ry był nie obec ny
na in gre sie, od po -
wie dział, że bp Ge -
rard po po by cie
w szpi ta lu wra ca
do zdro wia, a je go
do świad cze nie oraz

wy jąt ko we spoj rze nie na spra wy
ko ścio ła i cie pły sto su nek do wier -
nych są przez no we go bi sku pa bar -
dzo ce nio ne i z pewnością zostaną
wykorzystane. 

W naj bliż szych la tach bp Ko piec
chce od wie dzić wszyst kie 157 pa ra -
fie die ce zji gli wic kiej. – Od wie dzę
też re dak cje i nie któ re in ne in sty tu -

cje, aby się przy gląd nąć i po słu -
chać, co ma ją do po wie dze nia.

Die ce zja gli wic ka li czy ok. 700
tys. wier nych i ponad 400 księ ży.
Jest jed ną z trzech – po za ka to wic -
ką i opol ską – któ ra obej mu je
swym za się giem te ren po wia tu gli -
wic kie go. 
Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

Bli sko 500 wy ko naw ców wzię -
ło udział w IX Wo je wódz kim Fe -
sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek w Dą -
brów ce (gmi na Wie lo wieś). Jest to
dru gi pod wzglę dem za się gu i licz -
by uczest ni ków fe sti wal ko lęd
w na szym wo je wódz twie.

Naj lep si wy ko naw cy na gro dze ni
zo sta li w ko ście le w Dą brów ce,
gdzie 14 stycz nia od był się kon cert
lau re atów. Ju ry w po szcze gól nych
ka te go riach przy zna ło 13 pierw -
szych miejsc, 11 dru gich, 7 trze cich
i 5 wy róż nień. W kon cer cie lau re -
atów wy stą pi ły ze spo ły: du et An na
Pszo nak i Sta ni sław Mi ro cha ze
SP nr 18 w Gli wi cach (opie kun Jo -
an na Soj ka), Ka ro li na Po pie larz
ze SP w Woj sce (opie kun Ró ża
Neu mann), chór ze SP w Koch ci -
cach (Ka ta rzy na Go łek), ze spół
wo kal ny ze SP nr 4 w Py sko wi cach

(An na Smyl), Pau li na Ja cek ze SP
nr 2 w Ra dzion ko wie, ze spół wo -
kal ny „Dzwo necz ki” z Gim na zjum
nr 3 z ZSS w Ra dzion ko wie, ze spół
wo kal no -in stru men tal ny „Dzwo -
necz ki” ze SP nr 3 w Ra dzion ko wie
(Hen ry ka Fran kow ska), An na
Dłu gosz z Miej skie go Gim na zjum
nr 3 w Knu ro wie (Ali na Dłu gosz),
Wik to ria Ma ter la i He le na Niem -
czy now ska z Gim na zjum nr 1
w Py sko wi cach, chór „A’cap pel la”
z Gim na zjum nr 1, ze spół wo kal ny
„RBBAND” z Gim na zjum nr 1
w Py sko wi cach (Bo gna Ra kow -
ska), chór ka me ral ny „Can to”
z Gim na zjum w Wie low si, ze spół
mu zy ki daw nej „Ti bia rum Scho la -
res” ze SP w Pnio wie (Iwo na
Ewer tow ska -Me ner). Na gro dę do -
dat ko wą ufun do wa ną przez szko łę
ję zy ko wą „Le vel” otrzy ma ła Ju sty -

na Kwa śniok z Gim na zjum nr 7
w Gli wi cach (Be ata Bo ryc ka). 

Mło dych ar ty stów okla ski wa li
licz nie zgro ma dze ni słu cha cze,
wśród któ rych by li dy rek to rzy
szkół, przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych i po wia to wych, pro -
bosz czo wie oraz ro dzi ce i miesz -
kań cy Dą brów ki. Po wiat Gli wic ki
re pre zen to wał wi ce sta ro sta Wal de -
mar Do mbek. Or ga ni za to ra mi Fe -
sti wa lu by li: Gim na zjum im. Ja na
Paw ła II w Wie low si, To wa rzy stwo
Spo łecz no -Kul tu ral ne Niem ców
Wo je wódz twa Ślą skie go, Przed się -
bior stwo „Kon cept”, Gmin na Ko -
mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Al ko ho lo wych, Szko ła Ję zy ków
Ob cych LE VEL, Ogól no pol ski Pro -
gram Roz wo ju Chó rów Szkol nych
„Śpie wa ją ca Pol ska” wspie ra ny
przez Na ro do we Cen trum Kul tu ry

oraz Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
„Wra ti sla via Can tans” .

Fe sti wal swym pa tro na tem ob ję -
li ks. bp Ge rard Kusz, sta ro sta gli -

wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz wójt
gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro -
nek.

(IEM)

Ko lę dy i pa sto rał ki za brzmia ły w Dą brów ce

NO WY GLI WIC KI PA STERZ DU CHOW NY, NA UKO WIEC, BI SKUP

Bi skup Jan Ko piec uro dził
się 18 grud nia 1947 r. w Za -
brzu, w ro dzi nie gór ni czej. Gdy
miał rok, ro dzi ce prze pro wa -
dzi li się do Chrusz czo wa, któ ry
w 1951 r. zo stał włą czo ny
do By to mia. Po ma tu rze uzy -
ska nej w 1965 r. w li ceum im.
W. Bro niew skie go w By to miu -
-Bo br ku wstą pił do Wyż sze go
Se mi na rium Du chow ne go Ślą -
ska Opol skie go w Ny sie. W la -
tach 1966-1968 od by wał służ bę
woj sko wą w jed no st ce kle ryc kiej w Bar to szy cach. Świę ce nia ka płań skie
otrzy mał 30 kwiet nia 1972 r., a na stęp nie do 1978 r. był wi ka rym w Za -
brzu – naj pierw w pa ra fii św. Fran cisz ka, a na stęp nie w pa ra fii NSPJ
w Ro kit ni cy. 

W 1977 r. uzy skał ma gi ste rium na Wy dzia le Teo lo gicz nym Ka to lic kie -
go Uni wer sy te tu Lu bel skie go i roz po czął stu dia spe cja li stycz ne w In sty -
tu cie Hi sto rii Ko ścio ła KUL, uwień czo ne dok to ra tem w 1982 r. 1 wrze -
śnia 1982 zo stał usta no wio ny pro fe so rem hi sto rii Ko ścio ła w se mi na rium
opol skim w Ny sie, gdzie peł nił tak że funk cję pre fek ta oraz wi ce rek to ra
w la tach 1985-1986. Dzie je Ko ścio ła wy kła dał na Wy dzia le Fi lo zo ficz -
nym Mi syj ne go Se mi na rium Oj ców Wer bi stów w Ny sie (1983-1985),
a tak że w Die ce zjal nym In sty tu cie Teo lo gicz no -Pa sto ral nym w Opo lu bę -
dą cym fi lią KUL (1985-1994). Po nad to peł nił w die ce zji funk cję dy rek to -
ra bi blio te ki wspo mnia ne go od dzia łu za miej sco we go KUL, od 1986 r. –
dy rek to ra Ar chi wum Die ce zjal ne go w Opo lu. W la tach 1984-1985 stu dio -
wał w Scu ola Va ti ca na di Pa le ogra fia oraz Di plo ma ti ca e Ar chi vi sti ca
w Rzy mie. W 1998 r. na KUL obro nił roz pra wę ha bi li ta cyj ną. Jest au to -
rem po kaź nej bi blio gra fii z za kre su hi sto rii Ko ścio ła za rów no po wszech -
ne go, jak i w Pol sce, a zwłasz cza na Ślą sku.

W stycz niu 1993 r. ks. Jan Ko piec zo stał przez pa pie ża Ja na Paw -
ła II kon se kro wa ny na bi sku pa, a w lu tym za in au gu ro wał swą po słu gę ja -
ko bi skup po moc ni czy die ce zji opol skiej. Za wo ła nie bi sku pie, któ re przy -
jął, brzmi: Crux Chri sti – spes no stra (W Krzy żu Chry stu sa – na dzie ja na -
sza).

W 1994 r. zo stał za trud nio ny w Ka te drze Hi sto rii Ko ścio ła i Pa tro lo gii
na Wy dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu Opol skie go. W 2000 r. zo stał
mia no wa ny pro fe so rem nad zwy czaj nym, a w 2008 r. otrzy mał ty tuł pro -
fe so ra zwy czaj ne go.

W Epi sko pa cie Pol ski bp Jan Ko piec jest człon kiem Ra dy Na uko wej
KEP, Ra dy ds. Kul tu ry i Ochro ny Dzie dzic twa Kul tu ral ne go, Ze spo łu ds.
Kon tak tów z Kon fe ren cją Epi sko pa tu Nie miec, Ze spo łu ds. Sank tu ariów
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski oraz de le ga tem KEP ds. Sto wa rzy sze nia
Ar chi wi stów Ko ściel nych. 

Bp Ge rard Kusz gra tu lu je jed nej z lau re atek fe sti wa lu. 
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Bp Jan Wie czo rek (z prawej) prze ka zał sym bo licz ny pa -
sto rał nun cju szo wi apo stol skie mu w Pol sce … 

…a na stęp nie Ce le sti no Mi glio re po wie rzył go bi sku -
po wi Ja no wi Kop co wi.

Gli wic ka ka te dra wy peł ni ła się pod czas in gre su wier ny mi. 



Za pra sza my do udzia łu w dwóch kon kur sach, or -
ga ni zo wa nych przez Ka sę Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go. Pierw szy ma za sięg po wia to wy, dru gi –
ogól no pol ski.

Pla ców ka Te re no wa KRUS w Gli wi cach we współ -
pra cy z in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi pra cu ją cy mi
na rzecz rol nic twa or ga ni zu je ko lej ną edy cję kon kur su
z za kre su wie dzy o bez pie czeń stwie i hi gie nie pra cy
w rol nic twie oraz wy ko rzy sta niu środ ków unij nych
na mo der ni za cję go spo darstw rol nych.

Kon kurs od bę dzie się w sta ro stwie 9 mar ca. Prze pro -
wa dzo ny bę dzie w for mie te stu skła da ją ce go się z 40 py -
tań. Mo że w nim uczest ni czyć 30 rol ni ków in dy wi du al -
nych, któ rzy zgło szą chęć uczest nic twa (pi sem nie lub te -
le fo nicz nie) do 1 mar ca na ad res: PT KRUS w Gli wi -
cach, ul. Wy szyń skie go 11, 44-100 Gli wi ce, nr
tel. 32 230 83 41 lub 32 302 90 12, faks 32 302 90 29.
Głów ną na gro dą w kon kur sie jest wy jazd do Bruk se li
ufun do wa ny przez po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go
Mał go rza tę Handz lik. Dla zwy cięz ców prze wi dzia ne
są war to ścio we na gro dy, a dla po zo sta łych uczest ni ków
na gro dy po cie sze nia ufun do wa ne przez or ga ni za to rów.

Ru szy ła już rów nież X edy cja Ogól no pol skie go Kon -
kur su pt. „Bez piecz ne go spo dar stwo rol ne”. Zgło sze nia
przyj mo wa ne są do 16 mar ca. Udział w kon kur sie mo gą
brać peł no let nie oso by pro wa dzą ce pro duk cyj ną dzia łal -

ność rol ni czą, któ re wy peł nią for mu larz zgło sze nio wy
i prze ka żą go do 16 mar ca do naj bliż szej Pla ców ki Te re -
no wej KRUS. W zgło szo nych do kon kur su go spo dar -
stwach oce nia ne bę dą ele men ty wpły wa ją ce na bez pie -
czeń stwo pra cy w go spo dar stwie rol nym. Szcze gó ło we
in for ma cje moż na uzy skać w pla ców kach KRUS lub
na stro nie in ter ne to wej: www.krus.gov.pl. 

Or ga ni za to ra mi kon kur su są Mi ni ster stwo Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi, KRUS oraz PIP. Pa tro nat ho no ro wy
spra wu je pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski. 

(RG, SoG)

Jak spra wić, by na bo żeń stwo ko -
lę do we sta ło się wy da rze niem nie -
prze cięt nym, któ re na dłu go za pad -
nie w pa mię ci wszyst kim obec nym
na nim pa ra fia nom i go ściom? Do -
sko na łym po my słem by -
ło zor ga ni zo wa nie 29
stycz nia w ko ście le pa -
ra fial nym p. w. św. Ja na
Chrzci cie la w Po ni szo -
wi cach w gmi nie Ru dzi -
niec, pierw szej edy cji
prze glą du ko lęd – ,,Na -
sze Wspól ne Ko lę do wa -
nie” pod pa tro na tem ks.
pro bosz cza Ja na Pa lu -
sa, rad ne go Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go An drze -
ja Frej no oraz Ra dy Pa ra fial nej.

Ce lem te go pa ra fial ne go spo tka -
nia jest przy wró ce nie zna ne go
na Ślą sku wspól ne go śpie wa nia ko -
lęd, za chę ce nie pa ra fian do od ro dze -
nia się tra dy cji ko lę do wa nia w ko -
ście le, w ro dzi nach, a przede wszyst -
kim wy bór naj pięk niej wy śpie wa nej

ko lę dy w trzech ka te go riach: so li ści,
ze spo ły dzie cię ce i ze spo ły ro dzin ne.
Każ dy z wy stę pu ją cych przy go to wał
jed ną do wol nie wy bra ną ko lę dę lub
pa sto rał kę. Na za pro sze nie or ga ni za -
to rów od po wie dzia ło sied miu so li -
stów, sześć ze spo łów dzie cię cych

oraz dwa ze spo ły ro dzin ne. Wy ko -
naw com zo sta ły przy zna ne na gro dy
za trzy pierw sze miej sca oraz wy róż -
nie nia w po wyż szych ka te go riach.
Wszy scy uczest ni cy wspól ne go ko lę -
do wa nia otrzy ma li dy plo my oraz na -
gro dy, a tak że po dzię ko wa nia i upo -
min ki. (AJ)

www.powiatgliwicki.pl
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Piotr Ze mła, te ni si sta sto ło wy
re pre zen tu ją cy ULKS Taj fun Li -
go ta Ła będz ka zo stał Naj po pu lar -
niej szym Spor tow cem Gli wic
i Po wia tu Gli wic kie go 2011 w ple -
bi scy cie zor ga ni zo wa nym przez
Dzien nik Za chod ni. Wy bra no
tak że Spor to wą Twarz Gli wic
i Po wia tu Gli wic kie go 2011. 

W ple bi scy cie wy so ko upla so -
wa li się re pre zen tan ci po wia tu.
Pod czas ogło sze nia je go wy ni -
ków, któ re od by ło się 23 stycz nia
w gli wic kiej Ga le rii EM PiK, wie -
lo krot nie by li wy mie nia ni spor -
tow cy i dzia ła cze spor to wi z na -
sze go te re nu. Piotr Ze mła, któ ry
ode brał Pu char dla Naj po pu lar -
niej sze go Spor tow ca, jest m.in.
in dy wi du al nym mi strzem Pol ski
na uczy cie li, brą zo wym me da li stą
mi strzostw Pol ski w de blu i zwy -
cięz cą Mię dzy na ro do wej Spar ta -
kia dy Na uczy cie li w Buł ga rii.
Obec nie przy go to wu je się
do udzia łu w mi strzostwach świa -
ta we te ra nów, któ re w czerw cu
ro ze gra ne zo sta ną w Sztok hol mie.
– Chciał bym, aby mo ja wy gra na
w ple bi scy cie przy czy ni ła się
do spo pu la ry zo wa nia te ni sa sto -
łowego – mó wił nam po ode bra -
niu pu cha ru. 

II miej sce w Ple bi scy cie
na Naj po pu lar niej sze go Spor tow ca
za ję ła Sa bi na Wi de ra – mi strzy ni
jeź dziec twa w sty lu we stern i ro -
deo tre nu ją ca na Ran cho u Mar ka
w Bar głów ce. W obu ple bi scy tach
z te re nu po wia tu wy róż nie ni zo sta -
li: Da mian Żmu dziń ski – ma ra -
toń czyk z Żer ni cy, Woj ciech
Kem pa (pił ka noż na, Con cor dia
Knu rów), Ma rek Czer wiń ski
(jeź dziec two, wła ści ciel ran cha
w Bar głów ce), Edward Bo lek

(pił ka noż na, pre zes MKS So śni -
co wi ce), Pa tryk Woj cik (fut sal,
pre zes pierw szo li go we go klu bu
Re me dium Py sko wi ce), Eu ge -
niusz Kołt ko (pił ka noż na, Jed -
ność 32 Przy szo wi ce), Bog dan
Le śniow ski (bie gi, Knu rów), Ma -
rek Maj ka (pił ka noż na, Przy -
szłość Cio cho wi ce), Jó zef Dan -
kow ski (pił ka noż na, wi ce pre zes
MKS So śni co wi ce), Pau li na Woj -
tu lek (jeź dziec two, Ran cho u Mar -
ka w Bar głów ce), Kry stian So sna

(pił ka noż na, Jed ność 32 Przy szo -
wi ce), Ra fał Ki kla isz (pił ka noż -
na, Przy szłość Cio cho wi ce). 

I miej sce w Ple bi scy cie
na Spor to wą Twarz Gli wic i Po -
wia tu Gli wic kie go 2011 za ję ła
Ewa Flach (fit ness, Ośro dek Spor -
tu Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi -
cach). Na gro dę Spe cjal ną za dłu -
go let nią dzia łal ność na rzecz spor -
tu otrzy mał Bro ni sław Woł ko -
wicz, tre ner ju do ków w AZS Gli -
wi ce. War to przy po mnieć, że za -

rów no oni, jak i Piotr Ze mła,
a więc wszy scy naj bar dziej uho no -
ro wa ni lau re aci te go rocz nych ple -
bi scy tów Dzien ni ka Za chod nie go
są na uczy cie la mi wy cho wa nia fi -
zycz ne go i tre ne ra mi Ośrod ka
Spor tu Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli -
wi cach. Na gro da mi Wy so kie Lo ty
uho no ro wa ni zo sta li mło dzi pły -
wa cy – Mi chał Ko pias oraz Mar -
cin Unold. 

Jak po in for mo wa ła po my sło -
daw czy ni ple bi scy tu Mar le na Po -
lok -Kin, za stęp ca dy rek to ra Od -
dzia łu Śląsk Dzien ni ka Za chod nie -
go, w tym ro ku cie szył się on dwa
ra zy więk szym za in te re so wa niem
niż przed ro kiem. W gło so wa niu
in ter ne to wym od da nych zo sta -
ło 168 300 gło sów, wpły nę ło 1,5
tys. SMS -ów i 395 ku po nów wy -
cię tych z ga ze ty. Lau re atom wy -
gra nej gra tu lo wał An drzej Azy an,
dłu go let ni dzien ni karz spor to wy
Dzien ni ka Za chod nie go i współ or -
ga ni za tor ple bi scy tu. Spo tka nie
w Ga le rii EM PiK pro wa dził zna ny
pro pa ga tor spor tu na te re nie po -
wia tu, red. Piotr Sko ru pa. Im pre -
zę uświet ni ły wy stę py mło dych
par ta necz nych z Gli wic kie go Sto -
wa rzy sze nia Ta necz no -Spor to we -
go SZOK. (RG)

Wy grał z na mi
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła ne na stycz -

nio 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, ma jąc na ce lu pro pa go wa nie
bez piecz nej pra cy w go spo dar stwie rol nym. Spo -
śród pra wi dło wych od po wie dzi wy lo so wa li śmy
jed ną, któ rą prze słał na ad res re dak cji Je rzy Ma ty -
ja. Pa na Je rze go 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. Ko lej na edy cja na sze go kon kur -
su już w mar co wym wy da niu WPG. 

(RG)

17 par z gmi ny Wie lo wieś ob -
cho dzi ło w sa li Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej w Bła że jo wi cach swe
Zło te Go dy, zaś jed no mał żeń stwo
czci ło 60-tą rocz ni cę ślu bu. 

Pod czas uro czy sto ści wójt gmi -
ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek
wrę czył ju bi la tom me da le przy zna -
ne przez pre zy den ta RP za dłu go let -
nie po ży cie mał żeń skie. Go spo da -
rza mi uro czy sto ści by li wójt Gin ter
Skow ro nek, któ ry wy gło sił cie płe
prze mó wie nie do ze bra nych oraz
kie row nik USC w Wie low si Ga -
brie la Ja strzemb ska. Ju bi la ci

otrzy ma li upo min ki oraz kwia ty,
a po ude ko ro wa niu ich me da la mi
zo sta li za pro sze ni na słod ki po czę -
stu nek. Spo tka nie to by ło do sko na łą
oka zją do licz nych re flek sji oraz
wspo mnień. Na Zło te Go dy za pro -
szo no rów nież pa rę, któ ra mo że się
po chwa lić jesz cze dłuż szy sta żem:
ob cho dzą cych 60-le cie po ży cia Jó -
ze fa i Cze sła wę Ry plów. 

Mał żeń stwa, któ re zo sta ły uho -
no ro wa ne z oka zji tak nie zwy kłe -
go ju bi le uszu to: An na i Jó zef
Gaw li ko wie, An na i An to ni Ko -
niecz ni, Mał go rza ta i Ger hard

So bo ta, Ró ża i Eryk Tar now scy,
Hel ga i Je rzy Pal la cho wie, Edel -
trau da i Ru dolf Ko zioł ko wie,
Ste fa nia i Ka rol Klich to wie,
Kry sty na i Au gu styn Szy gu ło -

wie, Ger tru da i Jan Joh no wie,
Wik to ria i Kon rad Ko zu bi ko -
wie, Kry sty na i Eryk Kraw co -
wie, Anie la i Jan Wal lo sch ko -
wie, Da nu ta i Jó zef Ła cho wie,

Ma ria i Ru dolf Glo ga zo wie, Ró -
ża i Al bert Swo bo do wie, Horst
i Ire na Ma in ko wie oraz Ade laj -
da i Klaus Schne ide ro wie.

(GJ)

Trzy kon kur sy KRUS
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Na si naj lep si spor tow cy

W Po ni szo wi cach przy po mnia no, jak ra do sne
jest wspól ne ko lę do wa nie.
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Do bra tra dy cja

Trium fa to rzy, lau re aci, lu dzie spor tu. Z pu cha ra mi Ewa Flach oraz Piotr Ze mła.

Zło te Go dy w Wie low si
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Jubilaci w towarzystwie Gintera Skowronka, Gabrieli Jastrzembskiej oraz Stefana Kusza - przewodniczącego Rady
Gminy w Wielowsi.
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Na sza Czy tel nicz ka, Ma ria
Grze lew ska z Knu ro wa – hi sto ryk
z wy kształ ce nia – tym ra zem
przed sta wia nam hi sto rię służb
mun du ro wych w Knu ro wie i oko -
li cy od 1906 do 1939 r. Za chę ca my
do prze czy ta nia krót kie go ese ju
o dzie jach po li cji i stra ży cel nej
w tym okre sie.(red.) 

Jesz cze w cza sach pru skich,
1 paź dzier ni ka 1906 r., do szło
do utwo rze nia po ste run ku po li -

cji kon nej w Knu ro wie (pierw szym
żan dar mem był Szwe min). Od 1912
r., a więc na dwa la ta przed wy bu -
chem I woj ny świa to wej zwięk szo -
no ilość eta pów: w Knu ro wie pra co -
wał je den po li cjant ko mu nal ny, zaś
od 1 kwiet nia 1914 r. za trud nia no
już dwóch funk cjo na riu szy (Po li zei
Ser ge aut), któ rzy pod le ga li bez po -
śred nio na czel ni ko wi okrę gu po li -
cyj ne go w Ryb ni ku (Amt sor stech -
ter). 

Nie ure gu lo wa na do koń ca kwe -
stia gra ni cy po za koń cze niu I po -
wsta nia ślą skie go spo wo do wa ła, że
wła śnie w cza sie trwa nia II po wsta -
nia ślą skie go (sier pień 1920 r.), de -
cy zją ów cze snej ra dy gmi ny
w Knu ro wie po wo ła no Straż Oby -
wa tel ską. Pierw szym ko men dan tem
był Jan Kwi tek; pod le ga ło mu 59

funk cjo na riu szy. Po kil ku na stu
dniach dzia łal no ści Stra ży, de cy zją
Mię dzy so jusz ni czej Ko mi sji Rzą -
dzą cej i Ple bi scy to wej, knu row ska
Straż Oby wa tel ska zo sta ła roz wią -
za na, zaś na jej miej sce po wo ła no
mie sza ny pol sko -nie miec ki Po ste -
ru nek Po li cji Ple bi scy to wej (APO).
Wy buch III po wsta nia ślą skie go
(maj 1921 r.) do pro wa dził do je go
li kwi da cji; wy ni ka ło to z za ist nia łej
sy tu acji po li tycz nej: pol scy po li -
cjan ci uczest ni czy li licz nie
w III zry wie po wstań czym, zaś nie -
miec cy (wcho dzą cy w skład APO)
zo sta li in ter no wa ni przez Po la ków. 

Wokre sie przej ścio wym,
do cza su wy ja śnie nia
prze bie gu gra ni cy mię -

dzy pol ską a nie miec ką czę ścią
Gór ne go Ślą ska, po wo ła no Ko men -
dę Wojsk Po wstań czych, któ ra mia -
ła trosz czyć się o bez pie czeń stwo
w Knu ro wie i po bli skim Kry wał -
dzie. Z dniem 3 lip ca 1921 r.
w miej sce do tych cza so wej KWP
po wo ła no Straż Gmin ną, skła da ją cą
się z 25 war tow ni ków. 

Od czerw ca 1922 r. no wo utwo -
rzo ny Po ste ru nek Po li cji Wo je -
wódz twa Ślą skie go skła dał się z ko -
men dan ta po ste run ku i 19 po li cjan -
tów (od 1929 r. – w knu row skim ra -

tu szu). Pod ko niec lat dwu dzie stych
ubie głe go stu le cia za czę to re du ko -
wać eta ty po li cjan tów tak, że
w 1933 r. eta to wych po li cjan tów ra -
zem z ko men dan -
tem by ło już tyl ko
sied miu. Pierw -
szym ko men dan -
tem był Po lak, zaś
od 1924 r. – Mi -
chał Ha ra zin. 

W po bli skim
K r y  w a ł  d z i e
i Szczy gło wi cach
po cząt ko wo by ło
ośmiu po ste run ko -
wych, zaś od 1928
r. – trzech po li -
cjan tów. Ko men -
dan tem kry wałdz -
ko -szczy gło wic -
kie go po ste run ku
był Kac per Szu lik. 

Bli skie są siedz -
two gra ni cy nie -
miec kiej zo bli go -
wa ło do utwo rze nia w Knu ro wie
Ko mi sa ria tu Stra ży Cel nej (15
czerw ca 1922 r.). Pierw szym kie -
row ni kiem KSC mia no wa ny zo stał
Teo dor Mań czyk (je go za stęp cą Jó -
zef Wy żgoł). Po cząt ko wo ów Ko -
mi sa riat obej mo wał swym za się -

giem pięć pla có wek: Przy szo wi ce,
Gie rał to wi ce, Knu rów, Knu rów -Za -
chód i Kry wałd. Kie row ni kiem pla -
ców ki Knu rów był Fe liks Mi chal -

ski; Knu rów -Za chód – Jan Woj ta -
szek, zaś w Kry wał dzie – Pa weł
Bar chań ski. W 1928 r. do ko na no
ko lej nej zmia ny – na stą pi ła re or ga -
ni za cja Stra ży Cel nej na Straż Gra -
nicz ną, uszczel nia jąc bar dziej gra -
ni cę. Kie row ni kiem Ko mi sa ria tu

od 1934 r. był Ce za ry No wic ki; je -
mu pod le ga ły pla ców ki: Przy szo wi -
ce, Gie rał to wi ce, Knu rów, Kry wałd
i Szczy gło wi ce. 

Na ko niec war to wspo mnieć
o tym, iż od kil ku lat spon -
ta nicz nie two rzo ne są przez

pa sjo na tów hi sto rii gru py re kon -
struk cyj ne, tak że po li cji gra na to wej

z okre su dwu dzie sto le cia mię dzy -
wo jen ne go (1922-1939). Ci en tu zja -
ści służb mun du ro wych or ga ni zu ją
im pre zy ple ne ro we, któ re przy czy -
nia ją się do głęb sze go po zna nia hi -
sto rii Ślą ska.

MA RIA GRZE LEW SKA

Pa weł Kra wiec ze Świ bia z za -
in te re so wa niem śle dzi pu bli ka cje
do ty czą ce swo jej miej sco wo ści,
na bie żą co zbie ra tak że in for ma -
cje o tym, co dzie je się w po wie cie.
Z za cie ka wie niem prze czy tał
w lu to wym wy da niu WPG z ub.
ro ku ar ty kuł Ma rii No wak -Ko -
wal skiej pt. „O sław nych lu dziach
z Tosz ka i oko lic”. Za in spi ro wał
on go do swo istej wę drów ki
w prze szłość.

W cy to wa nym wy żej ar ty ku le
au tor ka wspo mnia ła m.in. o po sta ci
pa pie ża Piu sa X, któ re go oj ciec (ja -
ko Jan Kra wiec) być mo że po cho -
dził z Bo gu szyc, spod Tosz ka. Choć
ofi cjal ne bio gra fie po mi ja ją wą tek
pol skie go po cho dze nia oj ca pa pie -
ża, ist nie ją hi po te zy, że był on emi -

gran tem ze Ślą ska. Tekst ten zwró -
cił uwa gę pa na Kraw ca, bo wiem je -
go przod ko wie rów nież ma ją ko rze -
nie w Bo gu szy cach.

Pan Pa weł ma ro dzin ne drze -
wo ge ne alo gicz ne, któ re by ło
prze ka zy wa ne w je go do mu

z po ko le nia na po ko le nie. Drze wo
to zo sta ło spo rzą dzo ne przez dziad -
ka pa na Paw ła – Ja na Kraw ca
w 1922 r. Roz po czy na się od Jo ha -
na Kraw ca, któ ry uro dził się w 1823
r., wła śnie w Bo gu szy cach. Nie
wia do mo, czy był on w ja kiś spo sób
spo krew nio ny z oj cem Piu sa X, któ -
ry miał się uro dzić po nad 30 lat
wcze śniej. Moż li wie, że łą czy ły ich
ja kieś wię zi ro dzin ne, ale nie wy klu -
czo ne tak że, że jest to tyl ko zbież -
ność na zwisk. Jed nak drze wo, któ re

po sia da nasz Czy tel nik, mo że sta -
no wić ko lej ną po szla kę i za chę tę
do dal szych ba dań nad wciąż nie -
wy ja śnio ną kwe stią po cho dze nia oj -
ca Piu sa X.

Zna szym po wia tem
zwią za nych by ło
wie lu wy bit nych

du chow nych. Pan Pa weł
przy wo łu je po krót ce bio -
gra fie dwóch księ ży,
szcze gól nych dla Świ bia.
Jed nym z nich jest ks. Paul

Gło gow ski. Uro dził się 20 stycz -
nia 1914 r. w Świ biu. W la -
tach 1920-1928 uczył się w tam tej -
szej szko le pod sta wo wej. Po jej
ukoń cze niu wstą pił do Zgro ma dze -
nia Księ ży Sa le zja nów, na stęp nie
roz po czął for ma cję za kon ną
w Unter wal ters dorf w Au strii.
W 1936 r. zdał ma tu rę, a w la -
tach 1936-1939 stu dio wał fi lo zo fię
i teo lo gię na Uni wer sy te cie w Bam -
ber gu. W 1940 r. zo stał po wo ła ny
do woj ska w Mo na chium i ja ko sa -
ni ta riusz wy sła ny na front do Fran -
cji. 16 lu te go 1941 r. w Würzbur gu
przy jął świę ce nia ka płań skie. Co
szcze gól nie war te pod kre śle nia,
pry mi cje od by ły się 31 mar ca 1941
r. w Świ biu. W swo jej służ bie ka -
płań skiej ks. Gło gow ski zaj mo wał
m.in. urząd se kre ta rza bi sku pa
sztok holm skie go Mülle ra. W la -
tach 1962-1980 był rek to rem Zgro -
ma dze nia Sa le zja nów w Szwe cji.
W 1965 r. utwo rzył no wą pa ra fię
w Södertälje. W 1987 r. peł nił funk -
cję wi ka riu sza bi sku pie go sztok -
holm skiej die ce zji ka to lic kiej.
Pod ko niec ży cia był ka pe la nem
sióstr za kon nych w Sztok hol mie. 13
stycz nia w 2005 r. pod czas mo dli -
twy o po wo ła nia oraz ad o ra cji Naj -
święt sze go Sa kra men tu w ka pli cy
za kon nej umarł na rę kach sio stry
Paul, któ ra rów nież po cho dzi ła ze
Świ bia. 

Dru gą po sta cią, któ rej lo sy
po wią zać moż na ze Świ -
biem, jest ks. Sta ni sław

Sier la. Uro dził się 6 wrze śnia 1929
r. w Cho rzo wie. W 1954 r. przy jął
świę ce nia ka płań skie w Pie ka rach
Ślą skich, na stęp nie peł nił funk cje
wi ka riu sza w Gi szow cu i w pa ra fii

Świę tych Pio tra i Paw ła w Tar now -
skich Gó rach. W la tach 1961-1971
był dusz pa ste rzem aka de mic kim
die ce zji ka to wic kiej, a w la -
tach 1971-1996 – pro bosz czem pa -
ra fii św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Sie -
mia no wi cach -Mi chał ko wi cach.
Uwa ża ny jest za pre kur so ra pol -
skiej pio sen ki re li gij nej. Był człon -
kiem ju ry na fe sti wa lach pio sen ki
re li gij nej: m.in. Sa cro song, UN DA -
-Se vil la 1978 r. oraz Can ta te Deo
w Gli wi cach. Po nad to opra co wał
i wy dał śpiew ni ki: „Śpie waj cie Pa -
nu Pieśń No wą”, „Bło go sław Pa nie
Nas” oraz „Pan Mo ją Mo cą i Pie -
śnią”. Był ka pe la nem „So li dar no -
ści”. 

W 1996 r., po przej ściu na eme -
ry tu rę, za miesz kał w Świ biu. Stąd
tak że po cho dzi li je go ro dzi ce.
W Świ biu prze by wał do 2009 r., jak
pod kre śla pan Kra wiec, an ga żu jąc
się w ży cie tu tej szej pa ra fii.
Zmarł 28 paź dzier ni ka 2011 r.
w Do mu Księ ży Eme ry tów w Ka to -
wi cach.

SO NIA GU ZIKPan Pa weł przy prze glą da niu ro dzin nych do ku men tów. 

Ks. Paul Gło gow ski.

Ks. Sta ni sław Sier la. 
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Po świę ce nie sztan da ru przed wo jen nej po li cji – Gru py Gie rał to wi ce. W pierw szym rzę dzie: ko -
men dant i trzech po ste run ko wych po li cji. W środ ku: pre zes Gru py Knu rów, Igna cy Ru sin
(rok 1930). 
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Służ by mun du ro we w Knu ro wie i oko li cy w la tach 1906-1939

Po li cja, straż ni cy i cel ni cy

W krę gu du chow nych 
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W gmi nie Wie lo wieś ży je się dłu go
i zdro wo – świad czą o tym dwie pa nie, któ -
re wła śnie tu ob cho dzi ły nie daw no bar dzo
do stoj ne rocz ni ce uro dzin. 

8 stycz nia, w oto cze niu ro dzi ny i przy ja -
ciół, 103. uro dzi ny świę to wa ła miesz kan ka
Wie low si We ro ni ka Szoł ty sik. Ju bi lat ka
uro dzi ła się w 1909 r., wy cho wa ła 7 dzie ci,
do cho wa ła się 7 wnu ków, 9 pra wnu ków
i jednego pra pra wnu ka. Opie ku ję się nią
cór ka Emi lia z ro dzi ną. Tra dy cyj nie w imie -
niu miesz kań ców gmi ny naj ser decz niej sze
ży cze nia zło żył Ju bi lat ce wójt Gin ter
Skow ro nek. Na le ży wspo mnieć, iż do tych -

czas pa ni We ro ni ka jest naj star szą miesz -
kan ką gmi ny Wie lo wieś. 

Kil ka dni póź niej, 14 stycz nia wspól nie
z przy ja ciół mi i bli ski mi, swo je 100. uro dzi -

ny świę to wa ła Kla ra Ja nosz ka
z Dą brów ki. Ju bi lat ka cie szy
się do brym zdro wiem. Od uro -
dze nia miesz ka w Dą brów ce,
ma 2 dzie ci, do cho wa ła się
7 wnu ków, 11 pra wnu ków 
i 4 pra pra wnu ków. W dniu uro -
dzin Ju bi lat kę z ży cze nia mi od -
wie dzi li ks. bi skup Ge rard
Kusz wraz z ks. Zyg fry dem
Plu tą, pro bosz czem pa ra fii
Świ bie. W imie niu miesz kań -
ców gmi ny Wie lo wieś naj ser -
decz niej sze ży cze nia zło żył pa -
ni Kla rze wójt Gin ter Skow ro -
nek. 

Do stoj nym Ju bi lat kom raz jesz cze skła da -
my ser decz ne gra tu la cje oraz naj lep sze ży -
cze nia dal szych dłu gich lat w zdro wiu
i szczę ściu ro dzin nym! (GJ)

www.powiatgliwicki.pl
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O tym jak trud no jest wró cić
do oj czy zny Po la ko wi z Ukra iny,
od dwu na stu lat nie usta ją co prze -
ko nu je się Zbi gniew Kusz le wicz,
Po lak miesz ka ją cy nie gdyś w Ru -
dziń cu. Wró cił do Pol ski w lu -
tym 1999 ro ku, choć sta ra nia czy -
nił już wie le lat wcze śniej. Do dziś
nie zna lazł dla sie bie wła ści we go
miej sca w swym ro dzin nym kra -
ju.

– Uro dzi łem się 21 wrze -
śnia 1950 ro ku w Gli wi cach,
w Szpi ta lu nr 1 przy ul. Ko ściusz -
ki 29. Ro dzi ców po łą czy ła woj na.
Oj ciec – pol ski żoł nierz, tra fił
do nie wo li, prze szedł ła gry
i na pra cach przy mu so wych po znał
mat kę, wy wie zio ną do Nie miec
z Ukra iny. Po woj nie ro dzi ce osie -
dli li się w Pol sce. W 1947 ro ku
uro dzi ła się sio stra Ewa i 3 la ta
póź niej ja. Miesz ka li śmy w Ru -
dziń cu. W 1962 ro ku ro dzi ce za de -
cy do wa li się na wy jazd na sta łe

na Ukra inę – po wo dem by ło łą cze -
nie ro dzin ze stro ny mat ki. To by ła
ich naj głup sza ży cio wa de cy zja…
Do dziś sły szę w gło wie stu kot kół
po cią gu, któ rym od jeż dża li śmy
z pięk ne go Ru dziń ca, kra iny mo je -
go dzie ciń stwa… Jesz cze w Pol sce
ukoń czy łem 5 klas pod sta wów ki
i rok szko ły mu zycz nej przy ul.
Wie czor ka u pro fe so ra Woj na row -
skie go. Gra łem od szó ste go ro ku
ży cia na akor de onie, by łem w ze -

spo le akor de oni stów Ro ma na Kup -
ki w Ru dziń cu. Od uro dze nia mia -
łem cho re uszy, ale mi mo te go na -
uczy cie le chwa li li mój ab so lut ny
mu zycz ny słuch. Póź niej, już
na Ukra inie, ukoń czy łem mu zycz -
ną szko łę i śred nią ogól no kształ cą -
cą 10-kla so wą. Za czą łem grać
w mu zycz nych ze spo łach i pra co -
wać ja ko na uczy ciel gry na pia ni -
nie, na uczy ciel mu zy ki i śpie wu
w szko łach i róż nych pla ców kach.
By łem i kie row ni kiem mu zycz nym
w klu bie, i dy rek to rem ośrod ka kul -
tu ry. Nie ob ce są mi rów nież in ne
pra ce. By do ro bić, ima łem się bru -
kar stwa, pra co wa łem ja ko to karz,
a na wet kra wiec. Na Ukra inie by ło
nam jed nak bar dzo cięż ko. Miesz -
ka li śmy na wscho dzie, w Łu gań -
skim Ob wo dzie – opo wia da Zbi -
gniew Kusz le wicz. 

Przez ca ły czas tę sk nił za Pol -
ską. Kil ka krot nie ro bił pod -
cho dy, aby wró cić do oj czy -

zny. Róż ni lu dzie, na wet
wła dze kil ku pol skich
miast da wa li mu na dzie -
ję. Przy jeż dżał na za pro -
sze nie pry wat nych osób,
znów wra cał na Ukra -
inę. Wresz cie w lu -
tym 1999 ro ku po sta wił
wszyst ko na jed ną kar tę,
wsiadł do po cią gu
i przy je chał do Mi ko ło -
wa, gdzie li stow nie
wcze śniej obie cy wa no
mu po moc. Na miej scu
oka za ło się jed nak, że
nikt na nie go nie cze ka.
Ode sła no go do Ru dziń -
ca, bo wiem tam by ło je -
go ostat nie miej sce za -
mel do wa nia w Pol sce.

Gmin ny Ośro dek Po mo cy ro bił co
mógł, ale za po wia da ło się dłu gie
cze ka nie na za ła twie nie wszyst kich
for mal no ści, m.in. w Urzę dzie Wo -
je wódz kim, a pie nią dze przy wie zio -
ne z Ukra iny top nia ły w szyb kim
tem pie. 

Wresz cie tra fił do two rzą -
ce go się wów czas Po -
wia to we go Cen trum Po -

mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach. Był
zmę czo ny, głod ny, zde spe ro wa ny.

Gro ził, że z nie mo cy się pod pa li, bo
wró cił do oj czy zny, a ona go nie
chce. Ina czej niż to by ło np.
w Niem czech, któ re prze sie dla ją -
cym się za pew nia ły okre so we
miesz ka nia w la grach, kurs ję zy ka,
po moc w za ła twie niu for mal no ści
i wresz cie do kil ku mie się cy miesz -
ka nie i pra cę. Ów cze sny sta ro sta
gli wic ki, Zbi gniew Pań czyk po sta -
no wił mu po móc. Bar dzo szyb ko
wy sta rał się o miej sce w gli wic kim
ho te lu „Mon to chem”, po ma ga ła
rów nież po moc spo łecz na z Ru dziń -
ca, opła ca jąc m.in. noc le gi. W nie -
sie nie po mo cy za an ga żo wa li się
m.in. PCPR, PCK, księ ża, lo kal ne
ga ze ty i lu dzie do brej wo li, któ rzy
czy ta li ar ty ku ły o nim pi sa ne. Ogól -
no pol ska te le wi zja na krę ci ła o pa nu
Zbysz ku re por taż. Czas mi jał. Z ho -
te lu „Mon to che mu” zo stał prze nie -
sio ny do Schro ni ska dla Bez dom -
nych im. Bra ta Al ber ta, co bar dzo
źle prze żył.

– Ni gdy nie by łem bez dom ny,
ni gdy nie pi łem i nie sie dzia łem
w kry mi na le. Przy je cha łem do Pol -
ski, aby god nie żyć w swo jej oj -
czyź nie – po wta rzał pa trio tycz nie.

Wresz cie, nie ma łym wy sił kiem
bar dzo wie lu osób i in sty tu cji otrzy -
mał sta tus peł no praw ne go oby wa te -
la. Od spół dziel ni miesz ka nio wej
Ter ma -Dom otrzy mał jed no po ko jo -
we miesz ka nie w sta rym bu dow nic -
twie w Za brzu -Bi sku pi cach, w któ -
rym miesz ka do dziś. Przy po mo cy
Ma rii No wak -Ko wal skiej, ów cze -
snej czło nek Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go i przy chyl no ści dy rek cji
zna lazł tak że pra cę ja ko ro bot nik
go spo dar czy w Szpi ta lu nr 1 w Gli -
wi cach, gdzie na dal pra cu je. Je sie -
nią 1999 ro ku za czę ło się je go no -
we, choć rów nież nie ła twe ży cie.
Jesz cze la tem tam te go ro ku spro wa -
dził z Ukra iny swą dru gą żo nę Ta -
ma rę i jej sy na, dzie się cio let nie go
Ala na. Kil ka lat póź niej przy je cha -
ła rów nież do nie go cór ka z pierw -
sze go mał żeń stwa. Wszy scy miesz -
ka li w jed nym po ko ju za brzań skie -
go miesz ka nia ze wspól ną to a le tą
na pię trze. Przez dzie sięć lat nie by -
ło ła two. Żo na – pie lę gniar ka by ła
bez pra wa wy ko ny wa nia za wo du

w Pol sce, pra co wa ła do ryw czo. Ro -
dzi nę utrzy my wał z nie wiel kiej
pen sji pan Zby szek. Ży li w cią głym
stra chu, czy wy star czy do pierw sze -
go. Po moc z za brzań skie go Miej -
skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
rów nież nie wy star cza ła. Za czę li się
za dłu żać. Z jed ne go kre dy tu spła ca -
li na stęp ny. Pół to ra ro ku te mu
na świat przy szła có recz ka – Sa -
man ta. Dziś jest oczkiem w gło wie
star sze go oj ca i je go wiel ką na dzie -
ją.

– O to, o co przez ty le lat wal -
czy łem, o god ne ży cie w Pol sce –
ona bę dzie mia ła. Oby uło ży ło się
jej le piej ode mnie – wzdy cha nasz
bo ha ter, po ka zu jąc pa sek wy pła ty,
na któ rym wid nie je kwo ta nieco
powyżej tysiąca złotych. – Trud no
z tej pen sji utrzy mać trzy oso by,
kie dy sa me pie lusz ki dla Sa man ty
kosz tu ją tak du żo... Znów ogar nia
mnie zwąt pie nie – jak da lej żyć, jak
prze trwać ko lej ny mie siąc. Bio rę
na stęp ną po życz kę, aby spła cić po -
przed nie dłu gi. Przy szła zi ma,
miesz ka nie trze ba ogrzać, za pła cić
czynsz. Ży je my w stra chu, że nas
wy kwa te ru ją, bo za le ga my z opła ta -
mi. Żo na nie mo że zna leźć pra cy,
na wet je śli znaj dzie coś se zo no wo

i tak mu sie li by śmy pła cić nia ni
do dziec ka. Je ste śmy tu taj sa mi…
Wszyst ko się kom pli ku je. Nie tak to
mia ło wy glą dać.

Pa na Zbysz ka cze ka nie ba -
wem ope ra cja uszu. Stan je -
go głu cho ty się po głę bia. Są

mo men ty, że nie po tra fi się ko mu ni -
ko wać z ludź mi. Czu je się przez to
sa mot ny i wy alie no wa ny. 

– Na Ukra inie ży łem wśród ob -
cych, ale mia łem zna jo mych, tu taj
prak tycz nie je stem sam. Ani tu tej -
szy, ani nie tu tej szy. Na mo jej dro -
dze przez te bli sko trzy na ście lat
w Pol sce spo tka łem wie lu do brych
lu dzi i dzię ku ję im za oka za ną po -
moc. Chciał bym jed nak ra dzić so -
bie sam. Pra co wać i god nie za ra -
biać, aby nor mal nie żyć, a nie od -
wie dzać lom bar dy, za sta wiać ostat -
nie cen ne rze czy i nie móc wy ży wić
ro dzi ny – do da je ze smut kiem.

Je śli ktoś chciał by w ja ki kol wiek
spo sób po móc ro dzi nie Kusz le wi -
czów, mo że skon tak to wać się z re -
dak cją Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go. Każ dy gest i od ruch do -
brej wo li bę dą mi le wi dzia ne.
MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Zdję cia z ar chi wum ro dzin ne go
Zb. Kusz le wi cza

Ży czy my
200 lat!

Co roku życzenia pa ni We ro ni ce składa wójt Ginter
Skowronek.

Sa man ta Kusz le wicz uro dzi ła się już w Pol sce.
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Kla ra Ja nosz ka. 
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TRUD NY PO WRÓT

Zbi gniew Kusz le wicz z có -
recz ką...

... i je go żo na Ta ma ra
z Sa man tą.
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Na na szym pla cu we le chly wi ka sły chać by -
ło chrzą ka nie gu si ka.

Oprócz dro biu, ko zy, ba ra na,
w każ dym do mu świn ka by ła ho do wa na.
Gu sik lub wie przek to prze cież świn ka,
ina czej zwa na rów nież blon dyn ka.
Ho dow cy nie spra wia żad nych kło po tów,
nic nie prze wra ca, nie nisz czy pło tów.
Jej miesz ka niem jest chle wik ma ły,
w nim się za my ka świn ki, świat ca ły.
Na jej utrzy ma nie są pro ste ra dy,
świn ka po pro stu, zja da do mo we od pa dy.
Kie dy jest głod na kwi czy i po mru ku je,
pod no si ry jek, ogon kiem wy ma chu je 
i przy ja znym wzro kiem go spo da rza wy pa tru je.
Wia do mo wte dy, że na je dze nie ocze ku je.
W ho dow li świn ki cel jest za sad ni czy,
ona nam po pro stu je dze nia do star czy.
Pra wie wszyst ko co świn ka po sia da,
przez rzeź ni ka do prze ro bu się nada.

Wy bor nym rzeź ni kiem w mie ście Knu ro -
wie, co to ina czej ma sa rzem się zo wie,

był oj ciec mój Lu dwik. 
W Kry wał dzie u mi strza Żwa dłe go wy uczo ny.
Od mło do ści, do za wo du te go przy spo so bio ny.
Po sia dał wie dzę i kunszt rzeź ni czy
oraz kom plet ny sprzęt ma sar ni czy.
Wie le przed mio tów po trzeb nych by ło,
że by świ nio bi cie się od by ło.
Po nie waż świn ka kie dy się już ucho wa, 
wte dy do pie ro do ubo ju jest go to wa.

Świ nio bi cie trze ba za pla no wać,
i wszyst ko do kład nie przy go to wać.

Jest to waż ne w do mu przed się wzię cie,
kil ka osób ma przy tym za ję cie.
Trze ba mi ski, garn ki, wia dra na szy ko wać, 
du żą ilość wo dy za go to wać. Po tem świ nię wy -
pro wa dza się z chle wi ka,
wią że za tyl ną no gę do sko bla1 lub ko li ka2.
Na stęp nie ude rza sie kie ry obu chem,
w gło wę, mię dzy jed nym a dru gim uchem.
Sto su je się też pyr lik 3 ze szpi cą,
lub strzel bę z wy su wa ną igli cą.
W ten spo sób do pro wa dza się świ nię do
utra ty ży cia,
aby na stęp nie jej cia ło przy go to wać do
spo ży cia.

Ko lej na czyn ność, to szyb ko krew wy pu -
ścić, i do jej za krzep nię cia nie do pu ścić.

Na le ży fyr lo kiem 4 szyb ko w mi sce mie szać,
aż się na nim za czną far foc le 5 za wie szać.
Póź niej na le ży świ nię wo dą go rą cą po lać,
aby bez tru du sierść, z jej skó ry skro bać.
Sierść ina czej szcze ci ną zwa na,
mu si być do kład nie ze skro ba na.

Glo ka 6 po trzeb na jest do te go,
któ rą się zdzie ra sierść do cia ła ży we go.
Na koń cu glo ki hak jest za mon to wa ny,
któ rym to rat ki 7 są ob ra bia ne. 
Kie dyś po trzeb ne by ło do te go du że ko ry to,
gdzie za bi tą świ nię pa rzo no i my to.
Lecz po tem ko ry ta wy szły z mo dy,
I świ nię po le wa no du żą ilo ścią go rą cej wo dy.

Aby skó rę do brze umyć i oczy ścić,
świ nię trze ba na ha ku za wie sić.
W tym ce lu po mię dzy tyl nych nóg pę ci ny,
za kła da się krę pu lec do któ re go wią że się li ny.
Po czym fla szyn cu gym wy cią ga się ją do gó ry.
Te raz moż na roz dzie lić tu sze i mię so od skó ry.
Krę pu lec to drew nia ny, moc ny drą żek,
a fla szyn cug to wie lo krą żek.

Wko lej nym eta pie, w kuch ni się pra cu je,
tam wszyst kie wy ro by się pro du ku je.

Go tu je się gło wę i wszyst kie po dro by,

nie wy łą cza jąc ser ca, ne rek i wą tro by.
Kie dy to, wszyst ko ra zem w ko tle się go tu je,
wspa nia ły za pach przy praw wo kół się snu je.
Pro dukt ten we lfle isch sie na zy wa,
u sma ko szy za wsze ape tyt się od zy wa.
Rzeź nik tym spe cja łem do mow ni ków czę stu je,
lecz skru pu lat nie wszyst kie go pil nu je,
że by we lfle isch nie był zje dzo ny,
bo prze cież z te go są sal ce so ny.
Sal ce son zwa ny rów nież pre swusz tym,
wy ko ny wa ny jest z wiel kim kunsz tem.
Kroi się w kost ki wszyst kie po dro by,
uszy, noz drza i resz tę gło wy, 
aż wresz cie fi long jest już go to wy.
Fi long na dzie niem ina czej zwa ny,
do na dzie wa nia pa cha rzin przy go to wa ny.
A pa cha rzi na to nic in ne go, 
jak pę cherz ukła du mo czo we go.

Sal ce son kie dy jest już zro bio ny,
mu si być na sto le cię ża rem do cią żo ny, że by nie
był ku li sty, lecz lek ko spłasz czo ny.
Da lej rzeź nik spraw nie się uwi ja,
wpraw ną rę ką szcze wa my je i roz wi ja.
Tu taj na le ży się wzmian ka, 
zac szczew, to je lit jest wią zan ka.

Trwa ją przy go to wa nia do ich na dzie wa nia.
Sty gną już kru py 8 na krup nio ki, 

i mo czą się buł ki na żym lo ki.
Re cep tu ra ak tu al na po wsze cza sy,

wy ma ga, aby krwi do lać do tej ma sy.
Trze ba to wszyst ko do brze przy pra wić,
po czym szpri cą do je lit na bić.
Co to jest szpri ca? ma szyn ka z tło kiem,
z niej to kieł ba sy wy cho dzą bo kiem.
Na do le ti la, czy li tu lej ka,
jak by po dob na tro chę do lej ka. 
Na nią się wcią ga ka wał je li ta,
a w środ ku szpri cy, ma sa ubi ta. Fi long lub dzio -
nie do na dzie wa nia,
kor bą do je lit ma sa, jest pcha na.
Tak to po wsta ją krup nio ki, czy li ka szan ka
oraz żym lo ki czy li buł czan ka.

Naj wyż sza po ra na de szła wresz cie,
aby wspo mnieć rów nież o le ber wusz cie.

Otóż pro dukt ten jest ogól nie zna ny,
pasz te to wą lub wą tro bian ką zwa ny.
In ne wy ro by, to rów nież spe cja ły,
do te go wszyst kie go mię sa ka wa ły.
Po ła cie szpyr ki, czy li sło ni ny,
któ rą w ka wał kach po tem to pi my,
ma my więc sma lec ze skwar ka mi,
czy li świe ży fet ze szpyr ka mi,
w gli nia nym garn ku, czy li bonc lo ku,
po trzeb ny w kuch ni na każ dym kro ku.
Kie dyś w kuch niach koch ti sze 9 by ły,
obok by fy ja 10 kuch nie zdo bi ły.
A nad koch ti szym ro ma 11 z szol ka mi 12

na niej gar ni tu ra 13 ze szti ko wa ny mi 14 wzo ra mi.
W koch ti szu za wsze był bonc lok z fe tym.
Krom ka chle ba smal cem po sma ro wa na, 
to nic in ne go jak szni ta fe tym po ma za no.

Wy ja śnić na le ży co to wuszt zu pa?
Jest to wy war z po dro bów, kieł bas

i gło wy, po sia da spe cy ficz ny wa lor sma ko wy.
Na da je się ja ko zu pa z „wkład ką” do spo ży cia,
lub bez po śred nio, ja ko bu lion do pi cia.
Trze ba przed sta wić pro duk ty po zo sta łe,
są to róż ne kieł ba sy wspa nia łe.
Wel wusz ty 15, we iswusz ty 16 i frank fur ter ki,
kno blo wusz ty 17, szyn ko wa, wi ner ki 18 i opler ki 19.
Że by do bre kieł ba sy wy pro du ko wać,
trze ba spo ro się na pra co wać.
Fle isch ma szy ną mie li się mię sa ka wa ły,
po tem na stol ni cy 20 mie sza się kom po nent ca ły.
Róż ne przy pra wy na le ży do dać,
pieprz, zio ła, sól, czo snek i smal cu do lać.
Re cep tu ra rzeź ni ko wi jest do brze zna na,
kieł ba sa mu si być sta ran nie wy ko na na.
Nie któ re ga tun ki w wę dzar ni są uwę dzo ne,
że by ze sma kiem, mo gły być zje dzo ne.
Z pe klo wa ne go mię sa wę dzon ki są sma ko wi te,
ba le ro ny so czy ste i go lon ki wy śmie ni te.

Krót ko przed sta wi łem opis świ nio bi cia,
na pod sta wie wła sne go prze ży cia.

Są to z mo jej mło do ści wspo mnie nia,
z mo im oj cem au ten tycz ne do świad cze nia.
Na rze tel ną re la cję trud no tu li czyć,
w świ nio bi ciu trze ba uczest ni czyć.
Swo isty kli mat, za pa chy, at mos fe ra,
w kuch ni pa ra, aż od dech za pie ra.
Po świ nio bi ciu trze ba zmy wać i po sprzą tać,
chle wik przy go to wać i no wą świn kę ho do wać.

JAN FUR GOŁ 
Knu rów 20.09.2003 r.

SŁOW NI CZEK
1. sko bel – pry mi tyw ne za mknię cie
chle wi ka
2. ko lik – wy sta ją cy z zie mi lub
z mu ru pręt sta lo wy lub drew nia ny
ko łek słu żą cy do mo co wa nia
3. pyr lik – młot

4. fyr lok – drewnia na trze pacz ka
5. far foc le – w tym przy pad ku za -
wie si ny, za krze py
6. glo ka – bla sza na pusz ka z ostro za -
koń czo ny mi kra wę dzia mi w kształ cie
dzwon ka, za koń czo na ha kiem
7. ra cie, rat ki – ko pyt ka

8. kru py – ka sza
9. koch tisz – ni ska szaf ka ku chen -
na, na któ rej przy rzą dza no po sił ki
10. by fyj – kre dens
11. ro ma – wi szą ca pół ka ku chen na
12. szol ki – fi li żan ki
13. gar ni tu ra – wi szą ca płó cien na,

wy kroch ma lo na ser we ta ozdob na
14. szti ko wa ny mi – wy szy wa ny mi
15. wel wusz ty – ro dzaj kieł bas
o po dob nym sma ku do buł czan ki,
ko lo ru ja sne go, bez do dat ku krwi
16. we iswusz ty – kieł ba sy bia łe
17. kno blo wusz ty – kieł ba sy za wie -

ra ją ce drob no mie lo ne na dzie nie
z do dat kiem czosn ku, w sma ku
i wy glą dzie po dob ne do pa ró wek
18, 19. wi ner ki, opler ki – kieł ba ski
po dob ne do pa ró wek
20. stol ni ca – pły ta sto ło wa wy ko -
na na z de sek

W po przed nim nu me rze WPG za mie ści li -
śmy ar ty kuł opi su ją cy tra dy cyj ne świ nio -
bi cie w Cio cho wi cach. Zna lazł on uzna nie
wie lu na szych Czy tel ni ków, w tym Ja na
Fur go ła z Knu ro wa, któ ry po chwa lił WPG
za przy po mi na nie sta rych zwy cza jów, któ -
re już obec nie od cho dzą w za po mnie nie.

Pan Jan prze słał nam też swój wier szo wa -
ny utwór, po świę co ny świ nio bi ciu, ja kie
za pa mię tał z cza sów swe go dzie ciń stwa.
Pu bli ku je my go poniżej. Zamieszczamy
też przepis na welfleisch, robiony w czasie
świniobicia.

(red.)

ŚWI NIO BI CIE U LU DWI KA

WE LFLE ISCH Z WĄ TRO BĄ Z FE TU

Oto prze pis na po tra wę, przy go to wa ną przez re pre zen tant ki Ze spo łu Folk lo ry stycz ne go
„Fa mi li jo” ze Skrzy szo wa na VI Fe sti wa lu „Ślą skie sma ki” w Gli wi cach. Przy rzą dza się
z po dro bów wie przo wych pod czas tra dy cyj ne go świ nio bi cia.

Skład ni ki: ser ce, ner ki, ozo rek, pod gar dle, 1/2 gło wy, go lon ko, 1/2 kg wą tro by, 1/2 kg
sło ni ny, chleb, musz tar da, ziem nia ki, pieprz i sól do sma ku, ka pu sta bia ła.

Wy ko na nie: W oso lo nej wo dzie go tu je my ser ce, ner ki, ozo rek, pod gar dle, gło wę i go -
lon ko. Sło ni nę wy ta pia my. Prze ce dza my skwar ki i w po zo sta łym tłusz czu sma ży my ka wał -
ki wą tro by. Pod sma żo ną wą tro bę po da je my z chle bem i musz tar dą. Do ugo to wa nych po dro -
bów po le ca my ziem nia ki i za sma ża ną ka pu stę. 

(RG)
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Pań stwo we Go spo dar stwo
Le śne La sy Pań stwo we Nad le -
śnic two Ru dzi niec przy współ -
pra cy z Ku ra to rium Oświa ty
w Ka to wi cach De le ga tu ra Gli wi -
ce za pra sza ją dzie ci i mło dzież
do udzia łu w kon kur sie pla -
stycz nym pn. „Zwie rzy na w le -
sie”. 

Kon kurs ma na ce lu pre zen ta cję
moż li wo ści twór czych dzie ci
i mło dzie ży w dzie dzi nie pla sty ki,
roz wi ja nie wraż li wo ści es te tycz nej
in spi ro wa nej przy ro dą i la sem oraz
po pu la ry za cję ślą skich la sów. Or -
ga ni za to rzy za pra sza ją do udzia łu
w nim dzie ci i uczniów w wie ku
od 3 do 18 lat, któ rzy po dzie le ni
zo sta ną na kil ka ka te go rii wie ko -
wych. Pra ce wy ko na ne zgod nie
z wy mo ga mi re gu la mi nu (for mat
A4; tech ni ka ma lar ska – do wol na;

ilość prac na de sła nych przez au to ra
– od 1 do 4; pra ce mu szą być opa -
trzo ne na od wro cie da ny mi au to ra)
na le ży prze ka zać lub prze sy łać
do 8 ma ja na ad res: PGL LP Nad le -
śnic two Ru dzi niec, 44-160 Ru dzi -
niec, ul. Le śna 4, z do pi skiem
na ko per cie „Kon kurs pla stycz ny
Po wiat Gli wic ki” lub „Kon kurs
pla stycz ny Mia sto Gli wi ce”. 

Szcze gó ło we in for ma cje moż na
uzy skać pod nr. tel. 504 255 240
lub 510 059 722, a tak że na stro nie:
www.ka to wi ce.la sy.gov.pl/ru dzi -
niec. 

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest
pod pa tro na tem mi ni ster edu ka cji
na ro do wej Kry sty ny Szu mi las,
pre zy den ta Gli wic Zyg mun ta
Fran kie wi cza oraz sta ro sty gli wic -
kie go Mi cha ła Nie szpor ka.

(SoG)

www.powiatgliwicki.pl
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Po dró że kształ cą, a Gil bert Che ster ton do -
po wie dział prze kor nie, że kształ cą in te lekt,
ale tyl ko u tych, u któ rych jest co wy kształ cić.
Do brym po lem do zmie rze nia się z wła snym
in te lek tem jest te ren Spi chle rza Gór ne go Ślą -
ska. Zrze sza on gmi ny bę dą ce od pół no cy
i za cho du „zie lo ną otu li ną” Aglo me ra cji Gór -
no ślą skiej. Oso bli wo ści tu taj co nie mia ra.
Nie ła two wy tłu ma czyć ist nie nie eg zo tycz -
nych ró ża necz ni ków ka taw bij skich w środ ku
ślą skie go la su. Jak roz szy fro wać chro no gram
na to szec kim ryn ku? Dla cze go dzwo ny w ta -
ci szow skiej lu dwi sar ni od le wa się zwy kle no -
cą? Je że li zło ta kacz ka Ga schi nów ist nie je tyl -
ko w le gen dzie, to dla cze go wzmian ka o niej
zna la zła się w ak cie sprze da ży zam ku w Tosz -
ku? 

Miejsc nie tu zin ko wych, za ska ku ją cych, roz -
bu dza ją cych wy obraź nię jest na te re nie 12 gmin
two rzą cych Spi chlerz wie le. Do od wie dze nia

kil ku z nich po sta ram się za chę cić Pań stwa po -
przez cykl ar ty ku łów. Zo sta ną one na pi sa ne
w ra mach pro jek tu „Pro mo cja za byt ków znaj -
du ją cych się na Szla ku Spi chle rza Gór ne go Ślą -
ska – spo so bem na po pra wę atrak cyj no ści wi -
ze run ku ob sza ru”, któ ry pro wa dzi Cen trum

Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”. Za kła da on wy da -
nie fol de ru „Zam ki i pa ła ce Spi chle rza Gór ne go
Ślą ska” oraz wy daw nic twa „Za byt ki Gmi ny
To szek”, a tak że wy ko na nie no wej stro ny in ter -
ne to wej zam ku w Tosz ku i or ga ni za cję wy sta -
wy za ty tu ło wa nej „Za byt ki Spi chle rza Gór ne go
Ślą ska”.

Zwie dza nie te re nu Spi chle rza war to za -
cząć od to szec kiej wa row ni, któ rej wznie sie -
nie okry wa ją mro ki śre dnio wie cza. Dla cze go
opi sy wa ny przez Jo se pha von Eichen dorf fa,
wiel kie go po etę epo ki ro man ty zmu, „za mek
ów na wzgó rzu ci szy” miał by być bu dow lą
obron ną, któ rą te raz mo że my po dzi wiać
w Tosz ku? Ja ką de li kat ną spra wę za ła twił
z kró lem Zyg mun tem Sta rym ksią żę Ot the in -
ri cha, któ ry wra ca jąc z Kra ko wa do Nie miec
uwiecz nił w 1537 ro ku na jed nej z we dut to -
szec ki za mek? Co się wresz cie sta ło ze zło tą
kacz ką sie dzą cą na 11 jaj kach wy peł nio nych

du ka ta mi, któ rą pró bo wa -
ła ura to wać z po ża ru hra -
bi na Gi se la von Ga schin?
Od po wie dzi na le ży szu -
kać w Tosz ku. 

Stąd nie da le ko
do Pław nio wic, gdzie
znaj du je się prze pięk ny
pa łac, wy bu do wa ny przez
za moż ną ro dzi nę Bal le -
stre mów. Ry za li ty, wy ku -
sze, por ty ki fi la ro we... Nie
spo sób od po wied nio go
opi sać. Naj le piej obej rzeć
na wła sne oczy. Dla cze go
Franz von Bal le strem ka -
zał wy bu do wać w pa ła cu
tak du żą ka pli cę? Jak to się
sta ło, że na roż ne biur ko
Fran za von Bal le stre ma,
wie lo let nie go pre zy den ta

Re ich sta gu, swe go cza su słu ży ło ja ko stół
do ro bót sto lar skich? Ko go wła ści wie przed sta -
wia po sąg dłu ta Jo se fa Lim bur ga usta wio ny
w pa ła co wym par ku i skąd ty le nie po ro zu mień
wo kół niego? O to naj le piej za py tać prze wod -
ni ka. 

Wię cej in for ma cji moż na zna -
leźć nawww.spichlerz.info.pl,
www.zamek.toszek.pl i www.pa-
lac.plawniowice.pl.

Tekst i fo to: 
Ja ro sław My śliw ski

Przy po mnie nie ‘45
Mu zeum Miej skie w Py sko wi cach

za pra sza na wy sta wę pt. „Dzie je Py -
sko wic po wkro cze niu Ro sjan w stycz -
niu 1945 ro ku”.

Jej opie kun, Wła dy sław Ma co wicz
zgro ma dził wie le pa mią tek, cie ka wo -
stek, do ku men tów, zdjęć i spi sa nych
wspo mnień z te go cza su. „W tym mo -
men cie otwar ła się kla pa i je den z męż -
czyzn za wo łał: da waj cie ze gar ki, bo Ro -
sja nie chcą nas roz strze lać. Nie zdą żył
do koń czyć zda nia, bo zo stał ode pchnię ty
przez jed ne go z ro syj skich żoł nie rzy,
któ ry za czął scho dzić do piw ni cy, za nim
dru gi i trze ci. Ro sja nie krzy cze li coś
i kie ro wa li do zgro ma dzo nych w piw ni -
cy au to ma ty. Wszyst kie ko bie ty za czę ły
się gło śno mo dlić, a dzie ci pła kać” – tak
ku stosz eks po zy cji opi su je w fol de rze
pro mu ją cym wy sta wę wspo mnie nia jed -
ne go z na ocz nych świad ków tych wy da -
rzeń. Wy sta wę moż na oglą dać do 29 lu -
te go.

(MFR)

Ród Bal le stre mów wy wo dzi się ze sta ro -
wło skiej ro dzi ny szla chec kiej – Bal le stre ro di
Ca ste len go osia dłej w oko li cach Tu ry nu. Jej
związ ki ze Ślą skiem roz po czy na ją się pod ko -
niec XVIII w., kie dy to hra bia Gio van ni Bat -
ti sta An ge lo – ofi cer ar mii pru skiej – przy je -
chał na Gór ny Śląsk. Jak do wia du je my się
z fil mu, w cią gu pra wie 150 lat po tom ko wie
ro du Bal le stre mów stwo rzy li jed no z naj -
więk szych im pe riów prze my sło wych w tej
czę ści Eu ro py, sta jąc się tym sa mym kre ato ra -
mi jej hi sto rii i roz wo ju w XIX i XX wie ku.
Funk cję ich sie dzi by re pre zen ta tyw nej peł nił
obec ny Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy w Pław -
nio wi cach. 

W fil mie przez 40 mi nut w in te re su ją cy
spo sób o hi sto rii ro du Bal le stre mów, o ży ciu
miesz kań ców po sia dło ści w Pław nio wi cach,
pa miąt kach, zbio rach, cie ka wost kach i wy jąt -
ko wym uro ku pa ła cu opo wia da ją bi skup
(obec nie se nior) gli wic ki Jan Wie czo rek, hi -
sto ryk dr Ar ka diusz Ku zio -Pod ruc ki, hi sto -
ryk dzie jów Gór ne go Ślą ska dr Ja cek Ku rek
i ku stosz Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko we go oraz
dy rek tor Ośrod ka Edu ka cyj no -For ma cyj ne go
Die ce zji Gli wic kiej w Pław nio wi cach ks. dr
Kry stian Worbs. 

– Film jest za mknię ciem tryp ty ku fil mów
– o Ze spo le Klasz tor no -Pa ła co wym w Ru -
dach, o Ośrod ku Re ha bi li ta cyj no -Edu ka cyj -
nym dla Dzie ci i Mło dzie ży Nie peł no spraw -
nej p. w. św. Ra fa ła Ar cha nio ła w Ru si no wi -
cach i Ze spo le Pa ła co wo -Par ko wym w Pław -
nio wi cach. Tryp tyk ten jest for mą po dzię ko -
wa nia bp. Ja no wi Wie czor ko wi, któ ry prze -
szedł na eme ry tu rę, za wkład w two rze nie
i for mo wa nie die ce zji gli wic kiej. Te trzy wy -
mie nio ne obiek ty za po słu gi bpa Wie czor ka
zo sta ły od bu do wa ne i od no wio ne – mó wi ks.
dr Kry stian Worbs. 

Pra pre mie ra „Per ły Ro du Bal le stre mów”
od by ła się w Pław nio wi cach 9 stycz nia.
O gli wic kiej pre mie rze po in for mu je my Pań -
stwa nie ba wem po przez stro nę in ter ne to wą
www.po wiat gli wic ki.pl.

Film jest już do stęp ny w wer sji DVD za -
rów no w pław nio wic kim pa ła cu, jak i w Ku -
rii Die ce zjal nej w Gli wi cach. Zo stał wy pro -
du ko wa ny przez Te le wi zję Pol ską S.A. Od -
dział w Ka to wi cach przy współ pra cy Ku rii
Die ce zjal nej w Gli wi cach na zle ce nie Fun da -
cji „Si le sia Pro Eu ro pa”. Re ży se rem i sce na -
rzy stą fil mu jest Adam Kra śnic ki. 

(SoG)

☺☺9 lu te go w godz. 10.00-
13.00 w Gmin nym Ośrod -

ku Kul tu ry w Po ni szo wi cach od -
bę dzie się bal kar na wa ło wy dla
dzie ci.

☺☺11 lu te go w godz. od 14.00
do 18.00 na Zam ku

w Tosz ku od bę dzie się „Wiel ki
Bal u Shre ka i Fio ny” – im pre za
dla dzie ci i ro dzi ców. Wstęp wol -
ny. Wię cej in for ma cji na stro nie:
http://www.wi za wi.org.pl. 

☺☺16 lu te go w sa li ta necz nej
w Ko tu li nie od bę dzie się

Bab ski Com ber. Bi le ty w ce -
nie 40 zł/os. w skle pie przy ul.
Gli wic kiej 10. Bliż sze in for ma cje
pod nr. tel. 603 747 584. 

☺☺19 lu te go o godz. 17.00
w Ze spo le Szkol no -

-Przed szkol nym w Przy szo wi -
cach od bę dzie się „Kon cert
Kar na wa ło wy” w wy ko na niu
mło dych mu zy ków ze Sto wa -

rzy sze nia Mu zycz ne go „Mo -
zart”. 

☺☺24 lu te go o godz. 19.00
w Ki nie Sce na Kul tu ra

w Knu ro wie od bę dzie się kon cert
Mi cha ła Ba jo ra. Ce na bi le -
tu: 45 zł. Szcze gó ły na stro nie:
www.ki no sce na kul tu ra.pl. 

☺☺25 lu te go w sa li LKS
w Gie rał to wi cach od bę dzie

się Tur niej Bok ser ski.

☺☺Do 29 lu te go w Ga le rii
POD cień w Mu zeum Miej -

skim w Py sko wi cach (ul. Ry -
nek 1) bę dzie moż na oglą dać wy -
sta wę ha ftu krzy ży ko we go Zo fii
Bor tel i Be aty Bor tel -Ja no ty
IGŁĄ I NI CIĄ MA LO WA NE.
Wstęp wol ny. 

☺☺4 mar ca w Ko ście le Pa ra -
fial nym p. w. św. Hu ber ta

w Pa niów kach od bę dzie się Kon -
cert Pie śni Pa syj nych. 

(Opr. SoG)

Le śny kon kurs pla stycz ny IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA

Od twier dzy do re zy den cji

Impreza historyczna - Bre we rie To szec kie. 

Per ła Ro du Bal le stre mów

Fo
 to

: K
. W

or
bs

Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy w Pławniowicach jest per łą ar chi tek tu ry na sze go re gio nu
i jed nym z naj pięk niej szych za byt ków znaj du ją cych się na te re nie po wia tu gli wic kie go.
Dziś mie ści się w nim Ośro dek Edu ka cyj no -For ma cyj ny Die ce zji Gli wic kiej, jed nak jesz cze
do po ło wy XX wie ku był on we wła da niu jed ne go z naj waż niej szych ślą skich ro dów – Bal -
le stre mów. Opo wia da o tym film „Per ła Ro du Bal le stre mów”, któ ry uka zał się na po cząt -
ku te go ro ku. 
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Pry wat ne Przed szko le „Mysz -
ka Mi ki” ma swo ją mi sję – jest
nią stwo rze nie bez piecz ne go miej -
sca, w któ rym każ de dziec ko bę -
dzie uśmiech nię te i szczę śli we,
gdzie na uczy się, jak żyć, po stę po -
wać, pa trzeć, od czu wać, ma rzyć
i two rzyć lep szy świat. Zna ny jest
cen nik opłat za po byt w nim dzie -
ci i wia do mo, ile trze ba za in we sto -
wać w je go utwo rze nie. Po wsta nie
te go przed szko la to po mysł kla -
sy II TE w Tech ni kum nr 1, wcho -
dzą ce go w skład pro wa dzo ne go
przez Po wiat Gli wic ki Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie.

Po mysł ten, bę dą cy pro po zy cją
na wła sną fir mę, za pre zen to wa -

ny zo stał na Dniu Przed się bior czo -
ści, zor ga ni zo wa nym w tej szko -
le 25 stycz nia. Sta no wił on pod su -
mo wa nie pro jek tu „Mo ja fir ma
w mo jej gmi nie”, re ali zo wa ne go
w Tech ni kum nr 1 w Knu ro wie.
Ucznio wie nie tyl ko przed sta wi li
pre zen ta cję przy bli ża ją cą kon cep cję
za ło że nia i funk cjo no wa nia przed -
szko la, ale też po ka za li, jak ma ono
dzia łać, prze bie ra jąc się za przed -
szko la ki i we so ło ba wiąc się au tka -
mi oraz kloc ka mi roz ło żo ny mi
na pod ło dze!

Tech ni kum nr 1 w Knu ro wie
jest jed ną z kil ku dzie się ciu szkół
w Pol sce, któ ra za kwa li fi ko wa na
zo sta ła do pro jek tu „Mo ja fir ma
w mo jej gmi nie”, współ fi nan so wa -

ne go ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach
kon kur su na do ta cję zor ga ni zo wa -
ne go przez Mi ni ster stwo Edu ka cji
Na ro do wej. Pro jekt zo stał stwo rzo -
ny przez Fun da cję VI RI BUS UNI -
TIS z Ka to wi c i obej mu je swym za -
się giem 5 wo je wództw: ślą skie,
ma ło pol skie, opol skie, dol no ślą skie
i świę to krzy skie. Je go ce lem jest
roz wi ja nie u uczniów kom pe ten cji
w za kre sie przed się bior czo ści oraz
tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni -
ka cyj nych.

Uczest ni cy pro jek tu wzię li
udział w szko le niach e -le ar -

nin go wych i tra dy cyj nych, wspie ra -
nych no wo cze sny mi for ma mi na -
ucza nia, ta ki mi jak gry sy mu la cyj -
ne. Pro jekt re ali zo wa ny jest we
współ pra cy z wy kła dow ca mi Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to -
wi cach. Ucznio wie Tech ni kum nr 1
w Knu ro wie do wie dzie li się m.in.,
jak moż na zna leźć ni sze ryn ko we,
czym jest ana li za SWOT, jak wy ko -
nu je się ba da nia mar ke tin go we,
czym jest plan mar ke tin go wy, jak
za kła da się fir mę. Efek tem ich pra -
cy by ło opra co wa nie wła sne go po -
my słu na pro wa dze nie dzia łal no ści
go spo dar czej – wła śnie Pry wat ne go
Przed szko la „Mysz ka Mi ki”.
Ucznio wie pra co wa li pod opie ką
ko or dy nu ją cych pro jekt na uczy cie -
lek Iwo ny Szczy gieł i Ma rze ny
Ko len dy we współ pra cy z wy cho -
waw czy nią Bar ba rą Du dło, a ro lę

li de rek peł ni ły Emi lia Krusz kie -
wicz i Ka ta rzy na Se idel. 

Mło dzież, któ ra pod czas Dnia
Przed się bior czo ści licz nie

wy peł ni ła sa lę gim na stycz ną szko -
ły, mia ła też oka zję za po znać się
z za sa da mi funk cjo no wa nia firm
w Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fie
Eko no micz nej – Pod stre fie Gli wi ce,

któ re przed sta wi ła re pre zen tu ją cą ją
Ka ta rzy na Lip ska. Ucznio wie mo -
gli rów nież m.in. po znać pra cę
i wy ma ga nia sta wia ne pra cow ni -
kom w nie wiel kim przed się bior -
stwie, ja kim jest biu ro ra chun ko we,
o czym mó wił pro wa dzą cy ta ką fir -
mę w Pil cho wi cach dr Ma ciej Jur -
czy ga. 

Suk ce sów we wpro wa dza niu
w ży cie zdo by tej wie dzy ży czy -

li mło dzie ży sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek oraz re pre zen tu ją -
cy Urząd Mia sta w Knu ro wie
Krzysz tof Stry czek, a tak że dy rek -
tor Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go Do ro ta Gu mien ny.

(RG)

Tech no lo gie in for ma cyj ne to
obec nie oczy wi sty sy no nim po stę -
pu, roz wo ju, no wo cze sno ści. Jest
to tak że istot ny ele ment no wo cze -
snej edu ka cji, de cy du ją cy o jej
wła ści wym roz wo ju. 

Od kil ku lat Gim na zjum im. Ire -
ny Sen dler w Tosz ku użyt ku je dwie
no wo cze sne pra cow nie kom pu te ro -
we po zy ska ne z pro jek tu MEN pt.
„Pra cow nie kom pu te ro we dla
szkół” wy po sa żo ne w la tach 2007
i 2008 w sprzęt o war to ści od po -
wied nio 41 797,44 zł i 41 406,12 zł.
Koszt wy po sa że nia pra cow ni
współ fi nan so wa ny był przez UE
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. 

Sprzęt kom pu te ro wy w szko le
wy ko rzy sty wa ny jest obec nie róż -
no ra ko. Do hi sto rii ode szło już poj -
mo wa nie tech no lo gii ICT ja ko tej,
któ ra słu ży je dy nie do pro wa dze nia
za jęć z in for ma ty ki. Dzi siaj sprzęt
słu ży pro wa dze niu wie lu za jęć, po -
cząw szy od ma te ma ty ki, fi zy ki,
a skoń czyw szy na re li gii. Istot nym
fak tem jest tak że to, iż obec nie pra -
cow nie kom pu te ro we zna la zły swe
miej sce w spój nej in fra struk tu rze
in for ma tycz nej szko ły, gdyż do dat -
ko wo uru cho mio no dwa in ter ne to -
we punk ty do stę po we ty pu wi fi
i wpro wa dzo no elek tro nicz ny Sys -

tem Kon tro li Fre kwen cji i Po stę -
pów w Na uce, tzw. dzien nik elek -
tro nicz ny. 

W ostat nim okre sie pra cow nie
in for ma tycz ne są tak że miej scem
re ali za cji czę ści za dań w ra mach
pro jek tu POKL: „Do bry start -do -
bra przy szłość – wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych dzie ci i mło -
dzie ży Gmi ny To szek”, współ fi -
nan so wa ne go z fun du szy UE (dzia -
ła nie 9.1.2). W ra mach te go pro -
jek tu pra cow nie wy ko rzy sty wa ne
są przez mło dzież do re ali za cji róż -

nych cie ka wych warsz ta tów,
przede wszyst kim ta kich jak:
warsz ta ty fo to gra fii cy fro wej,
warsz ta ty przy rod ni cze czy pro fi -
lak tycz ne. Re ali za cja tych za jęć
przy czy nia się do jesz cze szer sze -
go wy ko rzy sta nia szkol nej in fra -
struk tu ry in for ma tycz nej, co spra -
wia, iż po zy ska ne pra cow nie po -
zwa la ją sto so wać tech no lo gie ICT
na wszyst kich po lach dzia łal no ści
szko ły. 

Ma riusz Pod broż ny

Roz po czął się ostat ni se mestr
za jęć w ra mach pro jek tu „Sta -
wiam na roz wój – pod nie sie nie
atrak cyj no ści szkol nic twa za wo -
do we go w Po wie cie Gli wic kim”
współ fi nan so wa ne go ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

Ce lem pro jek tu jest po pra wa
ofer ty edu ka cyj nej pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki szkół o pro -
fi lu za wo do wym oraz zwięk sze nie
ich atrak cyj no ści po przez re ali za cję
szkol nych pro gra mów roz wo jo -
wych. Ucznio wie ze spo łów szkół:
ZS im. I. J. Pa de rew skie go i ZSZ
nr 2 w Knu ro wie, ZS im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach oraz ze -

spo łów szkół spe cjal nych w oby -
dwu tych mia stach zdo by wa ją
umie jęt no ści i wie dzę, któ re
w przy szło ści oka żą się przy dat ne
w ży ciu za wo do wym. Ma ją moż li -
wość uczęsz czać na do dat ko we za -
ję cia dy dak tycz no -wy rów naw cze
oraz ukie run ko wa ne na roz wój
kom pe ten cji klu czo wych – zwłasz -
cza z za kre su IT, ję zy ków ob cych,
przed się bior czo ści i na uk przy rod -
ni czo -ma te ma tycz nych, a tak że mo -
gą ko rzy stać z do radz twa pe da go -
gicz no -psy cho lo gicz ne go i edu ka -
cyj no -za wo do we go. W ra mach pro -
jek tu or ga ni zo wa ne są rów nież wy -
jaz dy edu ka cyj ne i wi zy ty stu dyj ne.

(DS)

Ucznio wie nie tyl ko na uczy li się, jak
za ło żyć i pro wa dzić wła sną fir mę, ale
też po tra fi li ją do brze za pre zen to wać,
wcie la jąc się w ro lę przed szko la ków. 

Uczest ni cy pro jek tu w ZS im. M. Ko nop nic kiej pod czas za jęć zwięk sza ją -
cych wie dzę z za kre su za sto so wa nia no wo cze snych tech no lo gii in for ma -
tycz nych.
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Po sta wi li na roz wój Szkol ny skok w przy szłość

Mło dzież z Gim na zjum im. Ire ny Sen dler w Tosz ku pod czas ple ne ro wych
warsz ta tów fo to gra fii cy fro wej.
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Człowiek - najlepsza inwestycja

Przed się bior cza II TE
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Sze reg suk ce sów od nie śli ostat nio wy cho wan ko -
wie Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej w Py sko wi cach oraz
ucznio wie py sko wic kich szkół.

W IV Wo je wódz kim Fe sti wa lu Pie śni i Pio sen ki Pa -
trio tycz nej pierw sze miej sce za jął Ze spół Wo kal ny z kla -
sy 2c przy Szko le Pod sta wo wej nr 4, dru gie zdo by ła
We ro ni ka Schlen ga, a trze cie Jo an na Schlen ga. Z ko -
lei pierw sze miej sca (du et, ze spół, chór) w ka te go rii
gim na zjal nej w pięk nym sty lu za ję li ucznio wie z Gim -
na zjum nr 1. Na to miast w X Wo je wódz kim Fe sti wa lu
Pio sen ki i Tań ca „Kuź nia 2011” (wo je wódz two opol -
skie) lau re at ką pierw sze go miej sca zo sta ła Na ta lia Go -
łą bek, a trze cie go – An ge li ka Le wan dow ska. 

W IV Re gio nal nym Kon kur sie Pio sen ki Dzie cię cej
„Śpie wać każ dy mo że” w Knu ro wie I miej sce zdo by ła
Oli wia Zyg munt z SP nr 4, a II miej sce – Oli wia Fru -
eauff z SP nr 6. Rów nie do brze spi sa li się mło dzi przed -
sta wi cie le Py sko wic na IV Wo je wódz kim Kon kur sie
Pio sen ki Pol skiej „Mur Mu Ran Do” w Bę dzi nie. W ka te -
go rii so li ści (szko ły pod sta wo we, kl. 5-6) II miej sce
zdo by ła wspo mnia na już wy żej We ro ni ka Schlen ga. Po -
szczę ści ło im się tak że na IX Wo je wódz kim Fe sti wa lu
Ko lęd i Pa sto ra łek, gdzie lau re ata mi zo sta li Ze spół Wo -
kal ny z kla sy 2c przy SP 4, Oli wia Fru eauff, Pa tryk Że -
brow ski z SP nr 4, Mag da le na Że brow ska oraz
Krzysz tof Ku da sie wicz i Ar ka diusz Bie la (obaj
z ZSS), a tak że ucznio wie z Gim na zjum nr 1 w Py sko -
wi cach. 

Wspa nia ły mi suk ce sa mi za koń czył się udział wo ka li -
stów Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej w XIV Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu Twór czo ści Mu zycz nej „We so ła Pię cio -

li nia 2011” w Ostro wie Wiel ko pol skim. Fi na list ka mi zo -
sta ły na nim wspo mnia ne już wy żej Oli wia Zyg munt,
Na ta lia Go łą bek i An ge li ka Le wan dow ska. Po prze słu -
cha niach fi na ło wych ju ro rzy przy zna li Na ta lii trze cie
miej sce, a Oli wii wy róż nie nie. Wzru sza ją cą chwi lą był
mo ment, w któ rym Na ta lia Go łą bek zo sta ła rów nież lau -
re at ką pre sti żo wej Na gro dy Spe cjal nej te go fe sti wa lu
(na 120 fi na li stów wrę czo no tyl ko trzy ta kie na gro dy).
Jest nią za pro sze nie imien ne do udzia łu w Eu ro fe sti wa -
lach we Wło szech i w Buł ga rii w 2012 ro ku.

Lau re aci pra co wa li pod czuj nym okiem na uczy cie li
i opie ku nów: A. Sty bliń skiej, B. Ra kow skiej, D. Że -
brow skiej, E. Pod staw ki, A. Pie tru szew skie go 
i A. Smyl.

(AS)

www.powiatgliwicki.pl
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Rok 2012 zo stał ogło szo ny
przez Sejm RP Ro kiem Ja nu sza
Kor cza ka – pre kur so ra wal ki
o pra wa dziec ka. W związ ku
z tym w ca łym kra ju or ga ni zo wa -
ne są licz ne wy da rze nia i im pre zy
upa mięt nia ją ce tę nie tu zin ko wą
po stać. Ak tyw nie uczest ni czą
w nich ucznio wie Szko ły Pod sta -
wo wej z Rud na.

W ra mach ob cho dów Ro ku Ja -
nu sza Kor cza ka rzecz nik praw
dziec ka, Ma rek Mi cha lak or ga ni -
zu je cykl spo tkań pt. „Nie ma dzie -
ci – są lu dzie”. Spo tka nia te są in -
spi ro wa ne dzia łal no ścią Ja nu sza
Kor cza ka na rzecz pod mio to wo ści
dziec ka i je go praw. Od bę dą się one
we wszyst kich wo je wódz twach,
a przy go to wy wa ne są we współ pra -
cy z uczel nia mi wyż szy mi, or ga ni -
za cja mi po za rzą do wy mi oraz przed -
sta wi cie la mi in sty tu cji pań stwo -
wych i sa mo rzą do wych. Ich uczest -
ni ka mi bę dą za rów no do ro śli, jak
i dzie ci. Pierw sza kon fe ren cja z te -
go cy klu zor ga ni zo wa na zo sta ła 10
stycz nia w sa li Sej mu Ślą skie go
Urzę du Wo je wódz kie go w Ka to wi -

cach. W kon fe ren cji udział wzię li
ucznio wie SP z Rud na, któ rzy na tę
oka zję przy go to wa li (pod opie ką
dy rek tor Ewy Do hr mann i na uczy -
ciel ki Mał go rza ty Pro cho wy) wy -
stęp ar ty stycz ny pt. „Z Kor cza kiem
w tle”, in spi ro wa ny książ ką „Król
Ma ciuś Pierw szy”. W przed sta wie -
niu w po ru sza ją cy i uj mu ją cy spo -
sób ucznio wie po ka za li, że dziec ko
też jest czło wie kiem, po sia da god -
ność, swo je pra wa, któ re do ro śli po -
win ni sza no wać. 

Z ko lei 18 stycz nia w Bel we de -
rze w War sza wie od by ła się uro czy -
sta in au gu ra cja ob cho dów Ro ku Ja -
nu sza Kor cza ka. Tu taj nie zwy kły
za szczyt spo tkał uczniów SP z Rud -
na, któ rzy pod czas kon fe ren cji za -
bra li głos w imie niu wszyst kich
dzie ci i upo mnia ły się o wcie la nie
w ży cie kor cza kow skich idei. 

Pod czas wi zy ty w War sza wie
ucznio wie wraz z opie ku na mi mie li
oka zję nie tyl ko zwie dzić Bel we der
i Pa łac Pre zy denc ki, ale tak że spo -
tkać się z żo ną pre zy den ta RP – An -
ną Ko mo row ską, któ ra jest prze -
wod ni czą cą Ko mi te tu Ho no ro we go

Ob cho dów Ro ku Ja nu sza Kor cza ka.
Ucznio wie wy bra li się do War sza -
wy na spe cjal ne za pro sze nie rzecz -
ni ka Mar ka Mi cha la ka. War to
wspo mnieć, że to nie pierw sze ta kie
spo tka nie. W 2010 r. rzecz nik od -
wie dził pla ców kę w Rud nie, a rok
póź niej ucznio wie szko ły go ści li
w je go sie dzi bie. 

– Za pro sze nie uczniów z Rud na
do współ pra cy w cy klu kon fe ren cji
– naj pierw w Ka to wi cach a po tem
w War sza wie – to ogrom ny za -
szczyt nie tyl ko dla na uczy cie li
i uczniów tej pla ców ki, ale tak że dla
ca łej gmi ny Ru dzi niec, De le ga tu ry
Gli wic kiej oraz po wia tu gli wic kie -
go. Wy stęp na szych chłop ców
i dziew czy nek zo stał cie pło przy ję -
ty przez wi dzów i na gro dzo ny
grom ki mi bra wa mi. Ale po za nie -
kwe stio no wa ny mi wa lo ra mi ar ty -
stycz ny mi, mło dzi lu dzie prze ka za li
waż ne prze sła nie: każ de dziec ko ma
pra wo do te go, by mieć swo je pra -
wa. Ci mło dzi ar ty ści w doj rza ły
spo sób po ka za li, co wie dzą i co my -
ślą o swo ich pra wach oraz wy ra zi li
swe oba wy i nie po ko je zwią za ne
z ich re ali za cją przez do ro słych –
re la cjo nu ją opie ku no wie uczniów. 

SP w Rud nie mo że po szczy cić
się wie lo ma suk ce sa mi i osią gnię -
cia mi, tak że w dzia ła niach pro mo -
wa nia i sto so wa nia praw dziec ka.
W 2009 r. szko ła zor ga ni zo wa ła fe -
styn pt. „Są w Eu ro pie róż ne pra wa
– pra wem dziec ka jest za ba wa”.
W tym ro ku SP w Rud nie włą cza jąc
się w ob cho dy kor cza kow skie go ro -
ku, przy go to wu je kon kurs pt.
„Dzień Praw Dziec ka”, w któ rym
ucznio wie bę dę mie li moż li wość
wy ka za nia się zna jo mo ścią swo ich
praw i obo wiąz ków. (SG)

10 stycz nia gru pa bli sko 30 na -
uczy cie li z dwóch ze spo łów szkół
spe cjal nych z Knu ro wa i Py sko wic
oraz dy rek cje po rad ni pe da go gicz -
no -psy cho lo gicz nych z tych miast
uczest ni czy ły w warsz ta tach zor ga -
ni zo wa nych w boj kow skiej Izbie

Tra dy cji „Wiej ska cha ta”. Uczest ni -
cy wy słu cha li opo wie ści jej go spo -
dy ni, Re na ty Spy ry -Spody mek
na te mat na szej kuch ni re gio nal nej,
a na stęp nie sa mi go to wa li klu ski
ślą skie. Skosz to wa li też cia sta oraz
wo dzion ki. Prze pi sy i wie dzę na te -
mat tra dy cyj nej ślą skiej kuch ni, ja -
kie po zna li w „Wiej skiej cha cie”,
prze ka zy wać te raz bę dą uczniom
na lek cjach w swo ich szko łach,
a tak że Wa lij czy kom, partnerom w
projekcie. 

Na to miast 23 stycz nia w Ze spo -
le Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie
od był się Dzień Ślą ski. Po szcze gól -
ne kla sy oraz ze spo ły edu ka cyj no -
-te ra peu tycz ne i re wa li da cyj no -wy -
cho waw cze po ka za ły bar dzo cie ka -
we pre zen ta cje na wią zu ją ce do ślą -
skiej kul tu ry, tra dy cji, kuch ni i folk -
lo ru. 

Kla sa edu ka cyj no -te ra peu tycz -
na II gim na zjum za pro si ła ze bra -
nych na spa cer po Knu ro wie. Kla -
sy I i III oraz IV i VI opo wie dzia ły
o knu row skich ko pal niach i tra dy -
cjach gór ni czych. Kla sa II przy spo -
sa bia ją ca do pra cy za pre zen to wa ła
na miast kę zna ne go i lu bia ne go pro -
gra mu te le wi zyj ne go pt. „Ka wa czy
her ba ta”. Pro wa dzą cy Pa tryk Py ra
mo bi li zo wał go ści do opo wie ści
o spe cja łach i spe cy fi ce kuch ni ślą -
skiej. Ze spo ły re wa li da cyj no -wy -
cho waw cze I, II, III i IV pod ję ły ten
te mat i opo wie dzia ły o swa czy nie,
czy li ślą skim pod wie czor ku. Opo -
wieść o przy go to wa niu i pie cze niu

ślą skie go ko ło cza uzu peł ni ła je go
de gu sta cja. Z ko lei kla sa I -III gim -
na zjum po ka za ła spor to we suk ce sy
re gio nu ślą skie go, ży wio ło wo pre -
zen tu jąc po szcze gól ne dys cy pli ny
spor tu. Kla sa III gim na zjum przy -
po mnia ła naj pięk niej sze na sze pio -

sen ki i pie śnicz ki oraz le gen dę
o Skarb ni ku. Na za koń cze nie pre -
zen ta cji kla sa III szko ły przy spo sa -
bia ją cej do pra cy za pro si ła na wy -
ciecz kę po par kach po wia tu gli wic -
kie go. 

Ju ry w skła dzie: Ja dwi ga Nan -
dzik – dy rek tor Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach, Bry gi da
Stolz – dy rek tor Po rad ni Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nej w Py sko wi -
cach oraz Jo an na Pik tas – na czel -
nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach przy zna ło I miej sce wszyst kim
pre zen ta cjom, na to miast wy róż nie -
nie i sym bo licz ny pu char przy pa dły
ze spo łom re wa li da cyj no -wy cho -
waw czym I, II, III i IV. 

Pro jekt „Toż sa mość kul tu ro wa
i re gio nal na – waż ny ele ment pod -
no sze nia ja ko ści edu ka cji w Wa lii
i na Ślą sku” re ali zo wa ny jest
od sierp nia 2011 r. do lip ca 2013 r.
Je go war tość wy no si 179 640,00 zł,
z cze go 155 160,00 zł sta no wi unij -
ne do fi nan so wa nie. Udział w pro -
jek cie bio rą w ra mach part ner stwa
Po wiat Gli wic ki, Ze spół Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach, Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Po -
rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
na w Py sko wi cach, Po rad nia Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz na w Knu -
ro wie wraz z Hrab stwem Den big -
shi re (Wiel ka Bry ta nia), Ys gol Tir
Mor fa – Szko łą Spe cjal ną w Rhyl
oraz Com mu ni ty Sup port for Au -
tism in Wa les. (MFR)

Mu zycz ne suk ce sy ro dem z Py sko wic

Na ta lia Go łą bek (z le wej) i An ge li ka Le wan dow ska
zgar nę ły w tym se zo nie wie le na gród, a Na ta lię cze ka -
ją wy stę py za gra ni cą.
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W ślą skich kli ma tach

Pod czas Dnia
Ślą skie go wszy -
scy świet nie się
ba wi li…

…a w „Wiej skiej
cha cie” moż na
się by ło na uczyć
przyrządzać na -
sze re gio nal ne
bia łe klu ski.

Z Kor cza kiem w tle

W Bel we de rze re pre zen tan ci Rud na spo tka li się z żoną prezydenta RP An -
ną Ko mo row ską oraz rzecz ni kiem praw dziec ka.
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Trwa pro jekt „Toż sa mość kul tu ro wa i re gio nal na – waż ny ele ment
pod no sze nia ja ko ści edu ka cji w Wa lii i na Ślą sku” re ali zo wa ny przez Po -
wiat Gli wic ki w ra mach pro gra mu „Ucze nie się przez ca łe ży cie” Co me -
nius Re gio Part ner skie Pro jek ty fi nan so wa ne go ze środ ków Ko mi sji Eu -
ro pej skiej. W stycz niu zor ga ni zo wa ne zo sta ły dwie cie ka we im pre zy,
prze bie ga ją ce w ślą skich, re gio nal nych kli ma tach.



To ko lej ny prze pis z VI Fe sti wa -
lu Ślą skie Sma ki, zor ga ni zo wa ne go
la tem ub. ro ku w Gli wi cach.
Skład ni ki: 
� ziem nia ki
� wa rzy wa (mar chew, pie trusz ka
se ler, ka la rep ka)
� ce bu la
� zie le ni na
� sło ni na, bo czek
� li stek bob ko wy, zie le an giel skie,
sól, pieprz bia ły – do sma ku
� śmie ta na

Roz drob nio ne ziem nia ki i in ne
wa rzy wa za le wa my wo dą i go tu je -
my z do dat kiem list ka bob ko we go,
zie la an giel skie go, so li i bia łe go
pie przu. Na pa tel ni
to pi my sło ni nę

z bocz kiem, do da je my po kro jo ną
w kost kę ce bu lę i lek ko za ru mie nia -
my. Go rą cy tłuszcz z ce bu lą wle wa -
my bez po śred nio do go tu ją cej się
zu py i jesz cze chwi lę go tu je my.
Drob no kro imy zie le ni nę (we dług
uzna nia na tka pie trusz ki, szczy pio -
rek, ko pe rek) i do da je my ją do od -
sta wio nej z ognia zu py. Do brze je śli
zu pa „doj dzie” na bo ku przy naj -
mniej pół go dzi ny, wte dy ma lep szy
smak. 

Zu pę po da wać na głę bo kich ta -
ler zach lub por ce la no wych mi secz -
kach, po sy pa ną zie le ni ną i ude ko ro -
wa ną „klek sem” śmie ta ny.

Ra da Po wia to wa KGW 
w Kło buc ku

Ślą ska frasz ka

Dziyń to rich tig niy we so ły
Czy za sy piom mie po pio łym?
Za rym przi dzie po ku to wać
Po tym ta ko „grzy szyć” z no wa.

Bro ni sław Wą tro ba

Po pie lec

OOSSTTAATTNNIIAA  SSTTRROONNAA NNRR  22  ((5599))  LLUUTTYY  22001122

Przed wie ka mi, przed daw ny mi,
ry cerz Pilch otrzy mał od księ cia zie -
mię za swo ją wa lecz ność i od wa gę.
Osie dlił się na niej. Po nie waż
w oko licz nych la sach by ło bar dzo
du żo zwie rzy ny i po la da wa ły do bre
plo ny, szyb ko po ja wi li się no wi

osad ni cy. Po wsta ła wio ska, któ rą
od imie nia za ło ży cie la na zwa no –
Pil cho wi ca mi. In ne po da nie gło si, że
w miej scu tym miesz ka ło wie le my -
szy, zwa nych pil cha mi i stąd wła śnie
wy wo dzi się na zwa so łec twa. Jak
by ło na praw dę? Któż to wie...

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 Kar na wał,
a zdję cie przed sta -
wia ło Ze spół Szkół
Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie. Na gro -
dy 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: Ka ri na Naj ma no wicz oraz Ka zi mierz Wą -
szew ski. Gra tu lu je my! W ce lu usta le nia spo so bu od bio -
ru na gro dy pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65. 

Dziś za miesz cza my ko lej ną krzy żów kę oraz zdję cie
do roz po zna nia, któ re tra dy cyj nie zo sta ło zro bio ne
w na szym po wie cie. Od po wie dzi pro si my prze sy łać
do 27 lu te go 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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Na sze sma ki

Kar to flan ka -za pa lan ka

W krę gu po dań i le gend 

O na zwie Pil cho wic…

Je den z wła ści cie li Pil cho wic,
wra ca jąc z woj ny, zo stał za ata ko -
wa ny przez żmi je. Od pę dzał je jak
mógł dzi dą. Je go ulu bio ny koń zo -
stał jed nak tak moc no po ką sa ny
przez ga dy, że zgi nął w wiel kich

bo le ściach. Wte dy pan za ży czył so -
bie, że by dzi dę ze zło tym ostrzem
i ko nia umie ścić w her bie Pil cho -
wic. Ży cze nie to zo sta ło speł nio ne.

(Udo stęp nio ne przez Alek san drę
Cze chow ską -Gąb kę)

…oraz ich her bie

Po la tu są uro dzaj ne, a la sy peł ne dzi kiej zwie rzy ny.

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�

RR OO ZZ RR YY WW KK OO WW YY KK ĄĄ CC II KK
Fun da tor na gród – Mał go rza ta Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Naj krót szy mie siąc w ro ku.
2. „… 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” –
na zwa pro jek tu re ali zo wa ne go przez po wiat gli -

wic ki. 
3. W ja kiej gmi nie na sze go po wia tu znaj du je się za byt -
ko wy drew nia ny ko ściół p. w. św. Ja na Chrzci cie la? 
4. „Ini cja ty wa …” – wspól ne przed się wzię cia po wia tu 

gli wic kie go oraz wcho dzą cych w je go skład gmin, ma -
ją ce na ce lu po pra wę in fra struk tu ry dro go wej na na szym
te re nie.
5. Świę to za ko cha nych. 
6. Je dzo ne w tłu sty czwar tek. 
7. Zwi sa ją zi mą z da chu. 
8. Ko niec kar na wa łu.
9. Roz po czy na Wiel ki Post. 
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Czas pracy starostwa w 2012 r.
In for mu je my o ter mi nach, w któ rych w br. Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach bę dzie pra co wa ło w zmie nio nych go dzi nach.

Przy po mnij my, że sta ro stwo jest czyn ne od po nie dział ku do śro dy
w godz. od 7.30 do 15.30, w czwart ki od godz. 7.30 do 17.30, a w piąt ki
od godz. 7.30 do 13.30. Jed nak 11 ma ja, 15 czerw ca, 5 paź dzier ni ka,
19 paź dzier ni ka, 9 li sto pa da, 23 li sto pa da i 7 grud nia (piąt ki) bę dzie pra co -
wać dwie go dzi ny dłu żej, tj. od godz. 7.30 do 15.30. Po nad to in for mu je my,
że 24 grud nia (Wi gi lia) urząd bę dzie nie czyn ny. (SoG) 


