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W TYM NU ME RZE
� � Eu ro pej skie

ko bie ty z KGW

– str. 3
� � Pol sko -wa lij -

ska edu ka cja

– str. 3
� � Od wień ca ad -

wen to we go
do do żyn ko -
we go

– str. 4
� � Z sza cun ku

do prze szło ści

– str. 5
� � Do da tek Spe -

cjal ny dla gim -
na zja li stów

W Wiel ki Czwar tek wie czo -
rem, po na bo żeń stwach zwią za -
nych z Tri du um Pas chal nym
miesz kań cy Sta ni cy w gmi nie Pil -
cho wi ce uda ją się na oko licz ne
po la, aby uczest ni czyć w ob rzę -
dzie zwa nym fa kle. Po ja wia ją się
tam ca ły mi ro dzi na mi. Na po lach
roz pa la ne są wiel kie sto sy chru -
stu. Do oko ła nich, jesz cze
za dnia, ro dzi ce wkła da ją w za -
ora ną zie mię nie wiel kie, zro bio ne
z ga łą zek lub drew na krzy ży ki
i roz rzu ca ją cu kier ki. Za da niem
dzie ci i mło dzie ży jest od na le zie -
nie ich w świe tle po chod ni (fa kli).
Wła ści we fa kle zro bio ne są ze
sta rych zu ży tych brzo zo wych
mio teł na trzon ku z ga łę zi. Ob -
rzęd trwa dopóty, do pó ki wszyst -

kie krzy ży ki nie zo sta ną zna le zio -
ne. Po tem przy do pa la ją cym się
sto sie śpie wa ne są pie śni pa syj ne
i od ma wia się mo dli twy. Czy nio -
ne jest to, jak po wia da ją sta rzy
miesz kań cy, na pa miąt kę po szu ki -
wa nia Pa na Je zu sa w ga ju oliw -
nym po Ostat niej Wie cze rzy.
Od kil ku lat przed ob rzę dem fa kli
od pra wia ne jest Mi ste rium Mę ki
Pań skiej przy go to wa ne przez
uczniów sta nic kiej szko ły.

Wię cej na str. 5

26 mar ca w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach od był się fi nał
ple bi scy tu Czło wiek Ro ku 2011,
zor ga ni zo wa ne go przez re dak cję
„Dzien  n i  ka  Za  chod n ie  go” .
W gro nie lau re atów zna leź li się
lu dzie nie zrów na ni w dzia łal no ści
na rzecz in nych i krze wie niu szla -
chet nych pa sji. 

Lu dzi Ro ku 2011 w Gli wi cach
i po wie cie gli wic kim wy bra li Czy -
tel ni cy „Dzien ni ka Za chod nie go” –
in ter nau ci, gło so wa nie prze pro wa -
dzo ne zo sta ło bo wiem po przez por -
tal gli wi ce.na sze mia sto.pl. Pierw sze
miej sce za ję ła w nim wiel ka pro pa -
ga tor ka hi sto rii i wa lo rów tu ry stycz -
nych Zie mi Gli wic kiej, Mał go rza ta
Ma la no wicz, do brze zna na z or ga -
ni zo wa nych co ro ku pod czas wa ka -
cji Wę dró wek z Me ta mor fo za mi.
Tuż za nią upla so wa ła się Agniesz -
ka Na lep ka, twór czy ni Te atru Car -
pe Diem w Py sko wi cach, któ ry od -
no si wciąż co raz bar dziej zna czą ce
suk ce sy, a je go wy cho wan ko wie
pod bi ja ją za wo do we sce ny te atral ne
w ca łym kra ju. W fi na ło wej trój ce

zna la zła się tak że Ka ro li na Kro -
por nic ka, pre zes Ślą skie go Sto wa -
rzy sze nia Cho ru ją cych na Stward -
nie nie Roz sia ne „Se zaM”, po ma ga -
ją ca po ko ny wać cho rym trud no ści,
in te gru ją ca i ak ty wi zu ją ca ich śro -
do wi sko, z po świę ce niem za bie ga ją -
ca o le cze nie i re ha bi li ta cję osób do -
tknię tych tą strasz ną cho ro bą. 

Pod czas pod su mo wa nia ple bi scy -
tu gra tu la cje lau re atom zło żyli sta ro -
sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz
sekretarz Powiatu Gliwickiego
Magdalena Budny. Dyplomy wrę-
czyła im za stęp ca dy rek to ra Od dzia -
łu Śląsk „Dzien ni ka Za chod nie go”
Mar le na Po lok -Kin, po my sło daw -
czy ni te go przed się wzię cia ma ją ce go
na ce lu uho no ro wa nie osób, któ re
z peł ną pa sji bez in te re sow no ścią
dzia ła ją na rzecz szla chet nych ce lów
oraz in nych lu dzi. W gro nie lau re -
atów ple bi scy tu by li tak że: Ma rian
Dra gon – pre zes Sto wa rzy sze nia
Mu zycz ne go RYTM w Gli wi cach,
pro pa ga tor mu zy ki wspie ra ją cy mło -
de ta len ty, Ge rard Drozd – twór ca
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Gi ta -

ro we go w Gli wi cach, zna ny gi ta rzy -
sta i kom po zy tor, Grze gorz Ka miń -
ski – hi sto ryk ra tu ją cy cmen ta rze ży -
dow skie na te re nie po wia tu oraz za -
ło ży ciel dru ży ny łucz ni czej w Tosz -
ku, wy cho waw ca mło dzie ży, Ane ta
No wak – pre zes Sto wa rzy sze nia
Czte ry Po ry Ro ku w Knu ro wie, zna -
na z or ga ni zo wa nia ak cji Szla chet na

Pacz ka i pro pa ga tor ka idei wo lon ta -
ria tu, Piotr Oczkow ski – dy rek tor
ar ty stycz ny Gli wic kie go Fe sti wa lu
Ba chow skie go, wiel ki krze wi ciel
mu zy ki, Da riusz Opo ka – pre zes
Sto wa rzy sze nia GTW w Gli wi cach,
or ga ni zu ją cy m.in. fi nał Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy, 

Dokończenie na str. 3

Fa kle to bardzo sta ry ob rzęd, prze ka zy wa ny w Sta ni cy z po ko le nia na po ko le nie. 
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RRaa  ddoo  ssnnyycchh  ŚŚwwiiąątt  WWiieell  kkiieejjnnoo  ccyy  
zzddrroo  wwiiaa,,  ooppttyy  mmii  zzmmuu  ii ppoo  ggłłęę  bbiiee  nniiaa  wwiięę  zzii  zz nnaajj  bblliiżż  sszzyy  mmii

oorraazz  dduu  żżoo  wwzzaa  jjeemm  nneejj  żżyycczz  llii  wwoo  śśccii  ii wwee  wwnnęęttrrzz  nnee  ggoo  ppoo  kkoo  jjuu,,  
aa ttaakk  żżee  uummoocc  nniiee  nniiaa  wwiiaa  rryy  ww zzwwyy  cciięę  ssttwwoo  ttee  ggoo,,  

ccoo  ddoo  bbrree  ii sszzllaa  cchheett  nnee
żżyy  cczząą MMii  cchhaałł  NNiiee  sszzppoo  rreekk

Sta ro sta Gli wic ki
w imie niu Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go

TTaa  ddee  uusszz  MMaa  mmookk  
Prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go 
wraz z Rad ny mi

STANICKIE FAKLE

Finaliści plebiscytu w towarzystwie starosty Michała Nieszporka oraz
sekretarza Powiatu Gliwickiego, Magdaleny Budny (w drugim rzędzie 
z lewej).
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Nie zrów na ne gro no!
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 Przy po mnij my – obec na ka den cja roz po -
czę ła się po wy bo rach sa mo rzą do wych w li -
sto pa dzie 2010 r. Tak więc w 2010 r. Ko mi sja
Zdro wia ze bra ła się na jed nym po sie dze niu,
któ re od by ło się w grud niu, a fre kwen cja wy -
no si ła na nim sto proc. Za opi nio wa ny zo stał
na nim pro jekt wie lo let niej pro gno zy fi nan so -
wej Po wia tu Gli wic kie go na la ta 2011-2014
oraz pro jekt uchwa ły bu dże to wej na 2011 r.
Ko mi sja prze ka za ła też do Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go dwie opi nie.

W 2011 r. od by ło się 12 po sie dzeń Ko mi sji
Zdro wia. Śred nia fre kwen cja wy nio sła
na nich 76,66 proc. Ko mi sja prze ka za ła w tym
cza sie do Za rzą du 18 opi nii i 2 wnio ski.

Te ma ty zre ali zo wa ne przez Ko mi sję Zdro -
wia w 2011 r. to: spra woz da nie dy rek to ra Po -
wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli -
wi cach z re ali za cji pro jek tu sys te mo we go pt.
„Do bry start w sa mo dziel ność” w ra mach
Prio ry te tu VII Pro mo cja in te gra cji spo łecz nej,
Dzia ła nia 7.1. Roz wój i upo wszech nia nie ak -
tyw nej in te gra cji, Pod dzia ła nie 7.1.2. Roz wój
i upo wszech nia nie ak tyw nej in te gra cji przez
po wia to we cen tra po mo cy ro dzi nie w ramach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki; spra -
woz da nie rocz ne z wy ko na nia pla nu fi nan so -

we go za 2010 r. Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie oraz za po zna nie się z je go sy tu -
acją fi nan so wą; spra woz da nie rocz ne z wy ko -
na nia pla nu fi nan so we go za 2010 r. Szpi ta la
Po wia to we go z sie dzi bą w Py sko wi cach oraz
za po zna nie się z je go sy tu acją fi nan so wą; wy -
ko na nie pla nu fi nan so we go za 2010 r. Spół ki

z o. o. „Szpi tal w Knu -
ro wie”; spra woz da nie
dy rek to ra Do mu Po mo -
cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach
z dzia łal no ści Do mu
w 2010 r.; spra woz da -
nie dy rek to ra Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Gli wi cach z dzia łal no ści PCPR
w 2010 r. wraz z wy ka zem po trzeb w za kre sie

po mo cy spo łecz nej; spra woz da nie
dy rek to ra Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo -
row skiej z dzia łal no ści Do mu
w 2010 r.; wy bra ne in for ma cje
o sta nie sa ni tar no -epi de mio lo gicz -
nym Po wia tu Gli wic kie go w 2010
r.; in for ma cje do ty czą ce dzia łal no -
ści lecz ni czej sa mo dziel nych pu -
blicz nych za kła dów opie ki zdro -
wot nej na te re nie Po wia tu Gli wic -
kie go za 2010 r.; spra woz da nie

z wy ko na nia bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go
za 2010 r. wraz z in for ma cją o sta nie mie nia
po wia to we go oraz spra woz da nie fi nan so we
Po wia tu Gli wic kie go za 2010 r.; ak tu al na sy -
tu acja oraz wy mo gi, ja kie mu si speł nić DPS
w świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów; in for -
ma cja o prze bie gu wy ko na nia pla nu fi nan so -
we go za I pół ro cze 2011 r. Ze spo łu Opie ki
Zdro wot nej w Knu ro wie oraz za po zna nie się
z je go sy tu acją fi nan so wą; in for ma cja o prze -
bie gu wy ko na nia pla nu fi nan so we go za I pół -
ro cze 2011 r. Szpi ta la Po wia to we go w Py sko -
wi cach oraz za po zna nie się z je go sy tu acją fi -
nan so wą; spra woz da nie do ty czą ce sy tu acji fi -
nan so wej za I pół ro cze 2011 r. „Szpi ta la
w Knu ro wie” spół ka z o. o.; 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.; wy bra ne in for ma cje o sta nie zdro -
wia lud no ści Po wia tu Gli wic kie go w 2009 r.;
spra woz da nie z re ali za cji Po wia to we go Pro -
gra mu Pro mo cji Zdro wia na la ta 2010-2015;
pro gram edu ka cyj no -pro fi lak tycz ny z za kre su
po mo cy przed me dycz nej; pro gram edu ka cyj -
no -pro fi lak tycz ny pn. za po bie ga nie uza leż nie -
niom wśród mło dzie ży z uwzględ nie niem
HIV i AIDS; przed sta wie nie przez sta ro stę
pla no wa nych dzia łań do ty czą cych sa mo dziel -
nych pu blicz nych za kła dów opie ki zdro wot -

nej; spra woz da nie z re -
ali za cji Stra te gii Roz -
wią zy wa nia Pro ble mów
Spo łecz nych Po wia tu
Gli wic kie go; 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 oraz opi nio -

wa nie pro jek tu uchwa ły bu dże to wej Po wia tu
Gli wic kie go na 2012 r.

Ko mi sja Edu ka cji od by ła w 2010 r.
dwa po sie dze nia. Ich te ma ta mi by ło
za opi nio wa nie pro jek tu wie lo let niej

pro gno zy fi nan so wej Po wia tu Gli wic kie go
na la ta 2011-2014 oraz pro jek tu uchwa ły bu -
dże to wej na 2011 r., a tak że omó wie nie Pro -
gra mu Współ pra cy Po wia tu
Gli wic kie go z Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi na 2011 r.
Fre kwen cja na tych po sie dze -
niach wy nio sła 100 proc. Ko -
mi sja prze ka za ła w tym cza sie
do Za rzą du trzy opi nie.

W 2011 r. Ko mi sja Edu ka cji
ze bra ła się na 13 po sie dze niach.
Fre kwen cja śred nio wy no si ła
na nich 94,46 proc. Ko mi sja
prze ka za ła w ub. ro ku do Za rzą -
du 32 opi nie oraz 3 wnio ski.

Oto te ma ty ka ubie gło rocz -
nych po sie dzeń Ko mi sji Zdro -
wia: spra woz da nie dy rek to ra
Po wia to we go Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Gli wi cach z re -
ali za cji pro jek tu sys te mo we go
pt. „Do bry start w sa mo dziel ność” w ra mach
Prio ry te tu VII Pro mo cja in te gra cji spo łecz nej,
Dzia ła nia 7.1. Roz wój i upo wszech nia nie ak -

tyw nej in te gra cji, Pod dzia ła nie 7.1.2. Roz wój
i upo wszech nia nie ak tyw nej in te gra cji przez
po wia to we cen tra po mo cy ro dzi nie Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki; spra woz da nie
rocz ne z wy ko na nia pla nu fi nan so we go
za 2010 r. Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gli wi cach; za po zna nie się z funk cjo no wa -

niem szkół i pla có wek, dla któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki; opi nio wa -
nie wnio sków o Sty pen dium Sta ro sty Po wia tu
Gli wic kie go dla uczniów szkół po nad gim na -
zjal nych, dla któ rych or ga nem pro wa dzą cym
jest Po wiat Gli wic ki; in for ma cja Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz -
nych na te mat stra te gii pro mo cji ofer ty po wia -
to wych szkół po nad gim na zjal nych; spra woz -
da nie z wy ko na nia bu dże tu Po wia tu Gli wic -
kie go za 2010 rok wraz z in for ma cją o sta nie
mie nia po wia to we go oraz spra woz da nie fi -
nan so we Po wia tu Gli wic kie go za 2010 r.; za -
po zna nie się z te ma tem Za kła dów Ak tyw no ści
Za wo do wej – wy stą pie nie pre ze sa Sto wa rzy -
sze nia Ro dzin i Przy ja ciół Osób z Nie peł no -
spraw no ścią In te lek tu al ną z sie dzi bą w Knu -
ro wie; omó wie nie naj waż niej szych kie run -
ków dzia łań, pro ble mów pla có wek edu ka cyj -

nych, dla któ rych or ga nem pro wa dzą cym jest
Po wiat Gli wic ki w przeded niu no we go ro ku
szkol ne go; in for ma cja o prze bie gu wy ko na nia
pla nu fi nan so we go za I pół ro cze 2011 r. Po -
wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach;
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.; in for ma cja o sta -
nie re ali za cji za dań oświa to wych Po wia tu Gli -
wic kie go za 2010 r.; 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 r.

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.

(Opr.: RG)

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go
zbie ra się co ty dzień we wto rek,
by roz pa try wać spra wy waż ne dla
funk cjo no wa nia sa mo rzą du, a za -
ra zem istot ne dla na szych miesz -
kań ców. Je śli jest ta ka po trze ba,
po sie dze nia od by wa ją się czę ściej.
Każ dy z człon ków Za rzą du zaj -
mu je się tak że na bie żą co spra wa -
mi, któ re nie tra fia ją na na sze po -
sie dze nia, ale wy ma ga ją uczest -
nic twa w in nych gre miach. Tym
ra zem bę dzie o kil ku ta kich za -
gad nieniach. 

Pierw sze z nich oma wia ne by ło
na spo tka niu w Nad le śnic twie Ru -
dzi niec, któ re od by ło się 19 mar ca.
Po świę co ne by ło m.in. opi nio wa niu
pla nów kół ło wiec kich na 2012 r.,
a ich ogól ny plan przed sta wił nad le -
śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec, Ta -
de usz Ma mok. Zwró cił przy tym
szcze gól ną uwa gę na nad mier ną
ilość po pu la cji je le nia, co po wo du je

du że stra ty w upra wach le śnych
i rol nych. Zgod nie z pra wem szko -
dy spo wo do wa ne przez zwie rzy nę
le śną, a po no szo ne przez rol ni ków,
re kom pen so wa ne są przez po szcze -
gól ne ko ła ło wiec kie. Pla ny ło wiec -
kie, obej mu ją ce okres do 2017 r.,
prze wi du ją zwięk szo ne po zy ski wa -
nie je le nia, po to wła śnie, by te
szko dy zmi ni ma li zo wać. Stro ną
opi niu ją cą te pla ny są bur mi strzo -
wie i wój to wie na szych gmin – po -
za Knu ro wem i Gie rał to wi ca mi,
któ rych la sy nie są po ło żo ne w ob -
rę bie dzia ła nia Nad le śnic twa Ru dzi -
niec. 

Na tym sa mym spo tka niu z wło -
da rza mi na szych gmin po ru szo ne
zo sta ły kwe stie pla no wa nej re or ga -
ni za cji Po li cji na te re nie po wia tu.
Przy bli żył je Ko men dant Miej ski
Po li cji insp. Teo fil Mar cin kow ski.
Po in for mo wał, że w naj bliż szym
cza sie za mie rza wy stą pić do Ko -

men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji
w Ka to wi cach z wnio skiem o li -
kwi da cję 6 po ste run ków Po li cji
funk cjo nu ją cych w struk tu rze
KMP w Gli wi cach: w So śni co wi -
cach, Gie rał to wi cach, Pil cho wi -
cach, Ru dziń cu, Tosz ku i Wie low -
si. Po wyż sza kon cep cja po dyk to -
wa na jest ko niecz no ścią re gu la cji
do tych cza so we go sys te mu, któ ry
w obec nym sta nie jest sys te mem
nie wy dol nym. Po ste run ki Po li cji
o sta nie eta to wym od 5 do 7 osób
funk cjo nu ją raz w ty go dniu
i w prak ty ce kie row nik po ste run ku
do wo dzi dwo ma po li cjan ta mi pio -
nu pre wen cji, co z punk tu wi dze nia
kie ro wa nia jest nie uza sad nio ne.
Po re or ga ni za cji na te re nach gmin
w dal szym cią gu bę dą pro wa dzo ne
pa tro le i służ by ob cho do we do -
tych cza so wych dziel ni co wych,
a w związ ku z tym do stęp miesz -
kań ców do Po li cji po zo sta nie

na nie zmie nio nym po zio mie.
Na dal tak że funk cjo no wać bę dą
obec ne Ko mi sa ria ty Po li cji w Knu -
ro wie i w Py sko wi cach. Zmia ny te
są na eta pie dys ku sji. Bur mi strzo -
wie i wój to wie zwró ci li się z proś -
bą do insp. Mar cin kow skie go, by
kwe stie te przed sta wio ne zo sta ły
przez przed sta wi cie li Po li cji rad -
nym z ich te re nu na se sjach po -
szcze gól nych rad miast i gmin.

Przed na mi ko lej ne, pią te już
Me tro po li tar ne Świę to Ro dzi ny. Je -
go or ga ni za cji po świę co ne by ło
spo tka nie, zor ga ni zo wa ne 20 mar ca
w au li Wy dzia łu Teo lo gicz ne go
Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi -
cach. Pro wa dził je me tro po li ta ka to -
wic ki abp Wik tor Skworc wspól nie
z ini cja tor ką i ko or dy na tor ką te go
przed się wzię cia, pre zy dent Za brza
Mał go rza tą Mań ką -Szu lik. Ob -
cho dy te go rocz ne go Me tro po li tar -
ne go Świę ta Ro dzi ny trwać bę dą

od 20 ma ja do 2 czerw ca i już dziś
za pra szam na nie miesz kań ców na -
sze go po wia tu, ma jąc przy tym
na my śli za rów no udział w nich, jak
i ich współ or ga ni zo wa nie. W tym
ro ku prze bie gać bę dą pod ha słem
„Przez po ko le nia” – ma ją bo wiem
na ce lu do ce nie nie ro li tra dy cyj nej
ślą skiej ro dzi ny wie lo po ko le nio wej,
któ ra już nie ste ty za ni ka. 

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

Wszyst ko wo kół zdro wia… oraz w krę gu szkół    

SKŁAD KO MI SJI ZDRO WIA 
(2010-2011)

� Le szek Ko ło dziej – prze wod ni czą cy
� An drzej Mi chal ski – wi ce prze wod ni czą cy
� Agniesz ka Ba rań ska, Ja cek Aw ra mien -

ko, Hen ryk Si bie lak – człon ko wie

SKŁAD KO MI SJI EDU KA CJI 
� Ma riusz Pod broż ny – prze wod ni czą cy
� Win fryd Fi coń – wi ce prze wod ni czą cy
� Ewa Jur czy ga, Szy mon Ko ściarz, Da wid

Rams, Ma rian Sa dec ki, Krzysz tof Sto la -
rek – człon ko wie

Kon ty nu uje my nasz cykl, w któ rym
pod su mo wu je my pra ce ko mi sji Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go od po cząt ku tej ka -
den cji do koń ca 2011 r. W tym nu me rze
przed sta wia my, czym zaj mo wa ły się
w tym okre sie dwie z nich: Ko mi sja Zdro -
wia oraz Ko mi sja Edu ka cji.

Jed no z po sie dzeń Ko mi sji Zdro wia, na któ rym roz pa try -
wa no sy tu ację na szych szpi ta li.

Ko mi sja Edu ka cji na po sie dze niu wy jaz do wym, pod czas któ re -
go wizytowała po wia to we pla ców ki oświa to we w Py sko wi cach,
m.in. Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej. 
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Oka zją do przyj rze nia się, jak
w prak ty ce wy glą da w Wa lii pra -
ca z dzieć mi o spe cjal nych po trze -
bach edu ka cyj nych, by ła wi zy ta
stu dyj na w Hrab stwie Den bi gh -
shi re, ja ką w dniach 11-14 mar ca
zło ży ły oso by za an ga żo wa ne w re -
ali za cję part ner skie go pro jek tu
„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”. Pro jekt do fi nan so wy wa ny
jest przez Unię Eu ro pej ską w ra -
mach Pro gra mu „Ucze nie się
przez ca łe ży cie” – Pro jek ty Part -
ner skie Co me nius Re gio. 

Uczest nicz ka mi wy jaz du by ły
Gra ży na Gó ral czyk – dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro -
wie, Ja dwi ga Nan dzik – dy rek tor
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach, na uczy ciel ki tych szkół
An na Bi smor i Ja go da Ja ro szyń -
ska oraz przed sta wi ciel ki Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach: Anet ta
Krze miń ska – na czel nik Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw
Spo łecz nych i Ewa Piesz ka z Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji. Od wie -
dzi ły one Ys gol Tir Mor fa – szko łę
spe cjal ną w Rhyl oraz Ys gol Plas
Bron dyf fryn – spe cja li stycz ną szko -
łę dla osób z au ty zmem w Den bigh,
a tak że spo tka ły się z wła dza mi
Hrab stwa Den bi gh shi re i przed sta -
wi cie la mi Wy dzia łu Edu ka cji i Psy -

cho lo gii Edu ka cyj nej w Den bi gh -
shi re Co un ty Co un cil oraz z oso ba -
mi dzia ła ją cy mi w C -SAW North
Wa les -Com mu ni ty Sup port for Au -
tism in Wa les (sto wa rzy sze niu zaj -
mu ją cym się po mo cą dzie ciom au -
ty stycz nym). To wa rzy szą ce tym
spo tka niom roz mo wy do ty czy ły
głów nie sto so wa nych w Pol sce
i w Wa lii me tod edu ka cyj nych oraz
or ga ni za cji funk cjo no wa nia szkol -
nic twa spe cjal ne go w oby dwu kra -
jach. Bez po śred nie spo tka nie osób

pra cu ją cych na co dzień z dzieć mi
o spe cjal nych po trze bach edu ka cyj -
nych sta ło się do sko na łą oka zją
do dzie le nia się do bry mi prak ty ka -
mi i wza jem nej wy mia ny do świad -
czeń m.in. do ty czą cych sku tecz no -
ści po szcze gól nych me tod dy dak -
tycz nych. Wa lij czy ków za cie ka wi ły
np. pol skie do świad cze nia zwią za ne
z wy ko rzy sty wa niem do go te ra pii
w pra cy z dzieć mi au ty stycz ny mi,
z ko lei przed sta wi cie le pol skich

szkół z za in te re so wa niem oglą da li
roz wią za nia tech nicz ne uła twia ją ce
re ha bi li ta cję dzie ci po ru sza ją cych
się na wóz kach. Go spo da rze dzie li li
się rów nież do świad cze nia mi zwią -
za ny mi z prze ciw dzia ła niem cy ber -
prze mo cy wśród dzie ci i mło dzie ży.
Do świad cze nia zdo by te w tym za -
kre sie przez wa lij skich part ne rów
ma ją szan sę zo stać rów nież wy ko -
rzy sta ne w szko łach i po rad niach
psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych
Po wia tu Gli wic kie go. 

Efek tem spo tkań z wa lij ski mi
na uczy cie la mi, ser decz ne go przy ję -
cia pol skiej de le ga cji w tam tej szych
szko łach i wy raź ne go za in te re so wa -
nia ich uczniów ży ciem pol skich ró -
wie śni ków jest rów nież po mysł na -
wią za nia za po śred nic twem In ter ne -
tu bez po śred nich kon tak tów po mię -
dzy ucznia mi szkół spe cjal nych Po -
wia tu Gli wic kie go i Hrab stwa Den -
bi gh shi re. 

(EP)

www.powiatgliwicki.pl
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Wie le ra zy pi sa li śmy już o nie -
bez piecz nym skrzy żo wa niu
w Wil czy, gdzie dro ga kra jo wa
Gli wi ce -Ryb nik (DK78) łą czy się
z dwo ma dro ga mi po wia to wy mi
(DP2929S i DP2930S). Te raz te -
mat po raz ko lej ny po wra ca
na na sze ła my.

– W tym miej scu pa nu je du ży
ruch i czę sto do cho dzi do wy pad -
ków – mó wi wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek. – Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go od kil ku lat za -
bie ga o wy bu do wa nie na tym skrzy -
żo wa niu sy gna li za cji świetl nej, ale
wciąż nie mo że my do cze kać się tej
in we sty cji. 

W lu tym br. wi ce sta ro sta Do -
mbek skie ro wał w tej spra wie ko lej -
ne pi smo do Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad
w War sza wie. Nie daw no otrzy mał

na nie od po wiedź, pod pi sa ną przez
Nor ber ta Wy rwi cha, rad cę Ge ne -
ral ne go Dy rek to ra Dróg Kra jo wych
i Au to strad. Jak z niej wy ni ka,
GDD KiA pod trzy mu je sta no wi sko
za war te w po przed nich pi smach
z kwiet nia 2011 i ze stycz nia 2012 r.
Czy ta my w nim: „Przed mio to we
za da nie znaj du je się w re ali zo wa -
nym przez GDD KiA Pla nie Re duk -
cji Licz by Ofiar Śmier tel nych z ter -
mi nem wy ko na nia w bie żą cym,
tj. 2012 r. Osta tecz nie ter min re ali -
za cji po wyż sze go za da nia bę dzie
wy ni kał z przed sta wio nych w na -
szych w/w pi smach za sad, jak rów -
nież z uzy ska nia przez GDD KiA
od po wied nich środ ków fi nan so -
wych za bez pie cza ją cych wy ko na -
nie tej in we sty cji”.

Bę dzie my trzy mać GDD KiA
za sło wo. (RG)

Cen trum On ko lo gii w Gli wi cach
wraz z wła dza mi lo kal ny mi po raz
ko lej ny or ga ni zu ją ak cję bez płat -
nych ba dań mam mo gra ficz nych –
tym ra zem przede wszyst kim z my -
ślą o miesz kan kach Knu ro wa, Gie -
rał to wic i oko lic. 

Ba da nia prze zna czo ne są głów -
nie dla ko biet w wie ku od 50 do 69
lat, któ re w cią gu ostat nich 2 lat nie
mia ły wy ko na nej mam mo gra fii fi -
nan so wa nej przez NFZ. Aby wy ko -
nać cy fro wą dar mo wą mam mo gra -
fię w mam mo bu sie, nie trze ba się
wcze śniej re je stro wać. 

Mam mo bu s cze kał bę dzie na pa -
nie przy:

�� pa wi lo nie han dlo wym IN TER -
MAR CHE (Knu rów, ul. Szpi tal -
na 42) w dniach: od 16 do 19 kwiet -
nia (po nie dzia łek -czwar tek)
w godz: 10.00-17.00,
�� re stau ra cji Szma rag do wa (Gie -
rał to wi ce, ul. ks. Ro bo ty 69)
w dniach: 20 kwiet nia (pią -
tek) w godz. 9.00-16.00 oraz 23 i 24
kwiet nia (po nie dzia łek i wto rek)
w godz. 10.00-17.00  

Przed ba da niem na le ży przed sta -
wić kar tę chi po wą lub po dać PE -
SEL i prze ka zać do wglą du zdję -
cia/pły tę z po przed nich mam mo gra -
fii.

(RG)

Wy gra ła z na mi
Dzię ku je my za od po wie dzi, na -

de sła ne na mar co wą edy cję kon kur -
su WY GRAJ Z NA MI, któ ry or ga -
ni zu je my wspól nie z Pla ców ką Te -
re no wą KRUS w Gli wi cach. Spo -
śród pra wi dło wych od po wie dzi wy -

lo so wa li śmy jed ną, któ rą prze sła ła
Kor ne lia Ko len der. Pa nią Kor ne lię
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 ma -
jo wym wy da niu WPG.

(RG)

Trwa wal ka o świa tła

Skrzy żo wa nie jest nie bez piecz ne i wy ma ga za in sta lo wa nia sy gna li za cji
świetl nej – wy ja śnia wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek.
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Bez płat na mam mo gra fia 

Uczest nicz ki wy jaz du od wie dzi ły m.in. szko łę spe cjal ną w Rhyl.
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Nie zrów na ne gro no!
Dokończenie ze str. 1
Wal de mar Pi gu lak – dy rek -
tor III LO w Gli wi cach, dzia łacz
PCK, za ra ża ją cy mło dzież pa sją
nie sie nia in nym po mo cy, Mi ro sław
Ra kow ski – pre zes Sto wa rzy sze nia
Mu zycz ne go Ślą ski Jazz Club
w Gli wi cach, dzię ki któ re mu ten

ga tu nek mu zy ki ma się u nas świet -
nie oraz An na Szmel cer – prze -
wod ni czą ca Sto wa rzy sze nia Ko ali -
cja Pol ska Wol na od GMO, uzmy -
sła wia ją ca nam, jak waż ne jest
świa do me po dej ście do te go, ja ka
żyw ność tra fia na na sze sto ły. 

Wszyst kim lau re atom ple bi scy tu
ser decz nie gra tu lu je my!

(RG) 

W Ze spo le Szkół w Pil cho wi cach
na II Eu ro pej skim Dniu Ko biet Po wia tu
Gli wic kie go spo tka ły się pa nie z kil ku na stu
kół go spo dyń wiej skich dzia ła ją cych na te -
re nie po wia tu gli wic kie go. Przy by ły na za -
pro sze nie Mał go rza ty Handz lik – po sła
do Par la men tu Eu ro pej skie go oraz wój ta
gmi ny Pil cho wi ce Jo an ny Ko ło czek -Wy bie -
rek. 

Im pre za to już swo ista tra dy cja – w ub. ro -
ku I Eu ro pej ski Dzień Ko biet Po wia tu Gli wic -
kie go od był się w Chu do wie, te raz przy szedł
czas na go ścin ne Pil cho wi ce. Pa nie z kół go -
spo dyń przy go to wa ły na tę oka zję po my sło we,
peł ne hu mo ru pro gra my ar ty stycz no -roz ryw -
ko we, w któ rych wąt ki lo kal ne prze pla ta ły się
z eu ro pej ski mi. Śmie chu by ło co nie mia ra
rów nież pod czas wy stę pu pil cho wic kich
uczniów. Bli sko czte ro go dzin ną za ba wę za koń czył
konkurs, w którym główne wygrane - dwa zaproszenia

do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli tra fi ły
w rę ce przed sta wi cie lek KGW Żer ni ca oraz Wil cza. 

Udział w im pre zie wzię li rów nież przed sta -
wi cie le lo kal nych sa mo rzą dów, m.in. An drzej
Ogó rek – prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
w Gie rał to wi cach, Ja nusz Ko rus – za stęp ca
wój ta gmi ny Gie rał to wi ce oraz licz na re pre -
zen ta cja sa mo rzą dow ców z Pil cho wic. Po wiat
Gli wic ki re pre zen to wa ła skarb nik Ma ria
Owcza rzak -Siej ko, a KRUS – kie row nik Pla -
ców ki Te re no wej w Gli wi cach Kry sty na Krę -
giel.

(RG)

Eu ro pej skie ko bie ty z KGW

To by ła świet na za ba wa – mó wi ły pa nie ze wszyst kich stron po -
wia tu.

Mał go rza ta Handz lik wśród „du chów” z Ko ła Go spo dyń Wiej skich
w Sta ni cy tuż po ich prze za baw nym przed sta wie niu.
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Pol sko -wa lij ska edu ka cja
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Wy sta wa pre zen tu je na sze sta re
ob rzę dy, ta kie jak bar bór ka i karcz -
ma piw na, be tlyj ki, sy pa nie owsa,
wo dze nie niedź wie dzia, bab ski
com ber, to pie nie ma rzan ny, wierz -
bo we krzy ży ki, sta nic kie fa kle, kro -
szon ki, szu ka nie za jącz ka, pro ce sja
kon na, noc świę to jań ska, do żyn ki,
po lte ra bend i ro czek.

W ra mach pro jek tu zo sta ły
rów nież przy go to wa ne: film ob -
rzę do wy pod ta kim sa mym ty tu -
łem co wy sta wa (trak tu je o tra dy -
cjach, ob rzę dach i oby cza jach po -
wia tu gli wic kie go) oraz dwa al bu -
my – „O dio ble zło śli wym i utop -
ku życz li wym, czy li le gen dy i wie -
rze nia po wia tu gli wic kie go”

i „Od wień ca ad wen to we go do do -
żyn ko we go, czy li tra dy cje, zwy -
cza je i ob rzę dy po wia tu gli wic kie -
go”. Pierw sze wy daw nic two pre -
zen tu je le gen dy, po da nia i wie rze -
nia lu do we zwią za ne z te re nem na -
sze go po wia tu i za wie ra tek sty za -
pi sa ne li te rac ką pol sz czy zną oraz
gwa rą ślą ską wraz z tłu ma cze niem
skró tów po dań na j. nie miec ki i j.
an giel ski. Dru gi al bum za wie ra
szcze gó ło we opi sy tra dy cji, ob rzę -
dów i oby cza jów w po wie cie gli -
wic kim, po dzie lo ne na dwie czę ści
– rok ob rzę do wy i rok z ży cia
ludz kie go wraz ze skró ta mi tłu ma -
czeń na j. nie miec ki i j. an giel ski.

– Ser decz nie za pra sza my do
zwie dza nia na szej wy sta wy. Je stem
prze ko na na, że za in te re su je ona nie
tyl ko et no gra fów, ale wszyst kich,
któ rym bli ska jest kul tu ra lu do wa
na sze go re gio nu. Wie le tra dy cji
prze trwa ło w nie zmie nio nej for mie,
in ne zo sta ły do sto so wa ne i zmo dy -
fi ko wa ne do po trzeb współ cze sno -
ści. Co wy róż nia je spo śród in nych
rów nie pięk nych pol skich tra dy cji?
To, że są na sze, nie zwy kle ra do sne,
barw ne, wy pra co wa ne przez lo kal -
ną spo łecz ność, któ ra z nie zwy -
kłym za an ga żo wa niem i pa sją włą -
cza się w or ga ni za cję do rocz nych
do ży nek, ba wi się pod czas lo kal -

nych za baw zwią za nych z kar na wa -
łem, kul ty wu je tra dy cje świą tecz ne
czy ro dzin ne – mó wi Mag da le -
na Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go.

Wystawę w GWSP otwo-
rzył  starosta gliwicki Michał

Nieszporek, a licznie przybyłych
gości powitał rektor prof.
Tadeusz Grabowiecki. Wernisaż
uświetnił występ orkiestry dętej
KWK „Knurów-Szczygłowice“.

MAG DA LE NA 
FI SZER -RĘ BISZ 

Po pu lar ność py sko wic kie go
Mło dzie żo we go Te atru Car pe
Diem nie usta ją co rośnie. Świad -
czy o tym je go naj now szy spek -
takl pt. „Nikt nie słu cha, wszy scy
zna ją. Prze bo je lat 90-tych.”. Bi -
le ty na wszyst kie sześć za pla no -
wa nych w tym se zo nie od słon, już
w pierw szym dniu, ro ze szły się
jak świe że bu łecz ki…

Zwo len ni ków mło dych py sko -
wic kich ta len tów nie od stra szy ła
na wet prze mo wa re ży ser ki –
Agniesz ki Na lep ki, któ ra na sa -
mym po cząt ku lo jal nie ostrze ga ła
przed ja ko ścią te go przed sta wie nia,
w któ rym kró lu je mu zy ka di sco po -
lo, czy li naj po pu lar niej sze ryt my
lat 90-tych ub. stu le cia. Bo mi mo, iż
wszy scy uda je my, że to mu zy ka
z „niż szej pół ki”, no gi aż sa me rwą
się do tań ca, a gar dła do śpie wa nia!

I tak wła śnie by ło na sce nie
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor -
tu w Py sko wi cach, gdy wsko czy li

na nią mło dzi ak to rzy z pio sen ką
„Je steś sza lo na”, prze no sząc wi -
dzów na pol ską wieś. Na tra dy cyj -
nej ła wecz ce (ro dem jak by z se ria lu
„Ran czo”) za sie dli pro win cjo nal ni
in te li gen ci, roz pra wia jąc o re aliach,
po li ty ce, pro ble mach i ra do ściach
pierw szej de ka dy w wol nej znów
Pol sce. W tle prze ta cza ły się ko lej -
ne rzą dy, na sta dio nie XX –le cia
kwitł han del, Le szek Bal ce ro wicz
wpro wa dzał swo je re for my,
na świa to wych sce nach sza lał ze -
spół Spi ce Girls, kon ku ru jąc z roc -
ko wy mi bal la da mi The Kel ly Fa mi -
ly, a pol ska wieś ży ła świe żo ścią
mło dych umy słów, któ rym nie prze -
szka dza ła za ba wa w stra żac kiej re -
mi zie. Wi dzo wie od by li po dróż
w cza sie, przy po mi na jąc so bie naj -
więk sze prze bo je ostat niej de ka -
dy XX w. Wśród wy stę pu ją cych po -
ja wi ły się dwie bar dzo mło de
gwiazd ki, któ re za chwy ci ły swa dą
i cię ty mi ri po sta mi, cel nie za uwa ża -

jąc, że pol ska wieś ar ty stycz na
lat 90-tych to „pry mi ty wizm
na mia rę Ni ki fo ra. Tyl ko ta len tu
jak by mniej…”.

Za baw ne dia lo gi, wspa nia ła cho -
re ogra fia, o któ rą za dba ła Aga ta Si -
ta rek, naj pięk niej sze pio sen ki tam -
te go okre su, wy pra co wa ne przez
Ada ma Wój ci ka, sce no gra fia,
dźwięk (nie za wod ny Pa weł Ka czo -
row ski) i prze my śla na pre zen ta cja
mul ti me dial na przy go to wa na przez
Krzysz to fa Ko ło dzie ja, ko or dy na -
cja sce na rzyst ki i re ży ser ki przed -
sta wie nia – Agniesz ki Na lep ki oraz
mło dzień czy wdzięk, ra dość i pa sja
py sko wic kie go ze spo łu mło dych
ak to rów zło ży ły się na ko lej ne uda -
ne mu si ca lo we przed sta wie nie. Nie
za bra kło wy bu chów śmie chu i mo -
men tów drob nych wzru szeń. By ło
ko lo ro wo, barw nie i we so ło. Nie za -
wie dli naj lep si ak to rzy py sko wic -
kiej sce ny: Pa weł Olen der (stu dent
kra kow skiej PWST), Mi chał Pi -

prow ski (stu dent Pań stwo we go Po -
li ce al ne go Stu dium Wo kal no -Ak -
tor skie go im. Da nu ty Ba dusz ko wej
w Gdy ni, któ ry z pa sją prze mie rza
ca łą Pol skę, aby za grać na ro dzi mej
sce nie) oraz Alek san der Me ryk,
pe łen wdzię ku, a tak że nie za stą pio -
ne, ener gicz ne wszyst kie pięk ne ko -
bie ty Car pe Diem… Po ja wi li się

tak że no wi ak to rzy, po wo li za stę pu -
ją cy „sta re wy gi”, któ re wła śnie za -
czę ły no wy etap stu denc kie go już
ży cia.

Do pó ki jed nak te atro wi nie za -
brak nie ener gii i po my słów, do pó ty
wi dow nia sza leć bę dzie z za chwy tu
nad ko lej ny mi spek ta kla mi Car pe
Diem. (MFR)

Sło wa za chwy tu bu dzą ju bi ler -
skie cac ka, ja kie zo ba czyć moż na
na wy sta wie bi żu te rii STFZ EKO
w Wil li Ca ro w Gli wi cach. Jej twór -
cy po łą czy li to, co pięk ne z tym, co
na tu ral ne.

STFZ to skrót od Sto wa rzy sze nia
Twór ców Form Złot ni czych. W kil ku -
dzie się ciu ory gi nal nych pro jek tach
pre zen to wa nych na wy sta wie ar ty ści
po ka za li swo je po my sły na roz wi kła -

nie sło wa „eko lo gia”. Opra wi li w sre -
bro ma leń kie szysz ki mo drze wia, po -
słu ży li się prze two rzo ny mi pla stra mi
mio du, wy ko rzy sta li la ski cy na mo nu
i li ście oraz sze reg in nych da rów na tu -
ry, by wy cza ro wać z nich pięk ną
i trwa łą bi żu te rię, po żą da ną przez każ -
dą ko bie tę. Or ga ni za to ra mi wy sta wy
są STFZ, zrze sza ją ce czo ło wych pol -
skich ar ty stów pla sty ków i pro jek tan -
tów zaj mu ją cych się sztu ką złot ni czą

oraz Ga le ria Sztu ki w Le gni cy,
od 1979 r. pro wa dzą ca naj star szy
w Eu ro pie cy klicz ny pro jekt pro mu ją -
cy współ cze sną sztu kę złot ni czą. Pra -
ce, któ re oglą dać moż na w Wil li Ca ro,
po raz pierw szy po ka za no pod czas Le -
gnic kie go Fe sti wa lu Sre bra w 2010 r.,
a po tem wy sta wia no w wie lu miej -
scach w kra ju.

Wy sta wa czyn na jest do 12 ma ja.
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”
ob ję ły ją pa tro na tem me dial nym. 

(RG)

MU SISZ TO ZO BA CZYĆ!

Film pt. „Od wień ca ad wen to we go do do żyn ko we go czy li tra dy cje,
zwy cza je i ob rzę dy po wia tu gli wic kie go” pre zen to wa ny bę dzie w dwóch
czę ściach na an te nie TVP 3 w wiel ką so bo tę 7 kwiet nia oraz w wiel ki po -
nie dzia łek 9 kwiet nia o godz. 7.45. Na to miast wy sta wę fo to gra ficz ną
moż na zwie dzać aż do wrze śnia w ośmiu  miejscach na te re nie wo je -
wódz twa ślą skie go: 
�� Gli wic ka Wyż sza Szko ła Przed się bior czo ści w Gli wi cach – od 27 mar -
ca (wer ni saż) do 16 kwiet nia
�� Cen trum Edu ka cyj ne im. Ja na Paw ła II w Gli wi cach – od 20 kwiet nia
do 21 ma ja 
�� Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach – od 21 ma ja do 11 czerw ca
�� By tom skie Cen trum Kul tu ry w By to miu – od 11 do 20 czerw ca
�� Bi blio te ka Ślą ska w Ka to wi cach od 2 do 16 lip ca 
�� Ryb nic kie Cen trum Kul tu ry w Ryb ni ku od 18 lip ca do 13 sierp nia
�� Tar no gór skie Cen trum Kul tu ry w Tar now skich Gó rach – od 13 do 27
sierp nia
�� Miej skie Cen trum Kul tu ry w Ru dzie Ślą skiej – od 27 sierp nia do 27
wrze śnia

Pro jekt współ fi nan so wa ny 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

Na wernisażu o lokalnych obrzędach opowiadały (od prawej) Monika
Organiściok - twórczyni Izby łod Starki w Chudowie i Stefania Grzegorzyca
- założycielka zespołu „Wrazidloki“ w Knurowie.
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Po znaj cie naj pięk niej sze i wciąż ży we w po wie cie gli wic kim tra dy cje, ob rzę dy i oby cza je

Od wień ca ad wen to we go do do żyn ko we go

Car pe Diem wciąż w na tar ciu!

Mło dzi ak to rzy jak za wsze uwie dli pu blicz ność swym ta len tem i ener gią.
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Bi żu te ria w zgo dzie z na tu rą

27 mar ca w Ga le rii Per spek ty wa w Gli wic kiej Wyż szej Szko le Przed -
się bior czo ści przy ul. Boj kow skiej 37 od był się wer ni saż wy sta wy fo to -
gra ficz nej pt. „Od wień ca ad wen to we go do do żyn ko we go czy li tra dy cje,
zwy cza je i ob rzę dy po wia tu gli wic kie go” or ga ni zo wa nej przez Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach w ra mach pro jek tu pt. „W kra inie utop ków
i wo dze nia niedź wie dzia – pro mo cja ślą skiej kul tu ry lu do wej na przy -
kła dzie zwy cza jów, ob rzę dów i le gend po wia tu gli wic kie go” współ fi nan -
so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską.

Na wer ni sa żu gli wic kiej wy sta wy eko -bi żu te ria ze bra ła mnó stwo
kom ple men tów.
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Kon kurs Gór no ślą skie Kro szon ki, or ga -
ni zo wa ny od lat przez Mu zeum w Gli wi -
cach, zy skał mia no im pre zy wo je wódz kiej.
W tym ro ku po kon kur so wą wy sta wę oglą -
dać moż na w Mu zeum Gór no ślą skim w By -
to miu. Jak za wsze licz nie re pre zen to wa ne
są na niej pra ce twór ców z te re nu po wia tu
gli wic kie go. 

Wy sta wa naj lep szych prac XXIII edy cji
kon kur su Gór no ślą skie Kro szon ki otwar ta zo -

sta ła 24 mar ca. Pod -
czas wer ni sa żu lau re -
aci kon kur su ode bra li
na gro dy, od był się też
po kaz wy ko ny wa nia
pi sa nek. Na wy sta wie
z bli ska po dzi wiać
moż na kunszt i róż no -
rod ność zdo bie nia jaj
wiel ka noc nych, któ re świad czą o ni czym nie -
ogra ni czo nej wy obraź ni ich twór ców. Będzie
czynna do 21 kwietnia.

Do te go rocz ne go kon kur su
zgło szo no aż 260 kro szo nek.
W ka te go rii ry tow ni czej I miej sce
za ję ła Klau dia Swo bo da, –
II Szy mon Dy lus, a III – Mał go -
rza ta Drożdż. W ka te go rii ba ti -
ko wej I na gro dę ode bra ła Te re sa
Dra pa ła, a dwie III – Iza bel la
Ter lec ka -Sy no wiec i Mał -
gorzata Drożdż. W ka te go rii prac
wy ko na nych in ny mi tech ni ka mi
tra dy cyj ny mi przy zna no dwie

rów no rzęd ne II na gro dy, któ re otrzy ma li Ol ga
Pa lecz na i Igna cy Ma gie ra. Tech ni ka mi no -
wa tor ski mi naj le piej po słu ży ła się Ewa Ga -

wen da, II miej sce za ję ła Mał go rza ta Sznu ra,
a III Anie la Ja wor ska. Ju ry przy zna ło też
czte ry wy róż nie nia za de biut, któ re ode bra ły
Agniesz ka Du dek, Ka ta rzy na Gem bal czyk,
Ka ta rzy na Przy by ła i Kry sty na Wie czo rek.

A oto lau re aci na gród spe cjal nych: Na gro -
da Pre zy den ta Mia sta Gli wi ce – Jo achim Or -
łow ski; Na gro da Pre zy den ta Mia sta By to mia
– Wan da Klyt ta-Łasz czyk; Na gro da Sta ro sty
Gli wic kie go – Ka ta rzy na Przy by ła; Na gro da
Księ dza Bi sku pa Die ce zji Gli wic kiej – An na
Kon drac ka; Na gro dy In sty tu cji Kul tu ry Ka -
to wi ce -Mia sto Ogro dów – Le szek Jęcz myk,
Iza bel la Ter lec ka -Sy no wiec, Pa weł Sy no -
wiec. (MFR)

Co ro ku świa tła fa kli w noc
Wiel kie go Czwart ku roz świe tla ją
Sta ni cę, gro ma dząc przy ogni skach
wie lu jej miesz kań ców oraz co raz
licz niej sze gro no mi ło śni ków te go
ob rzę du z oko licz nych so łectw
i miast. 

O fa klach w Sta ni cy bar dzo cie ka -
wie opo wia da miesz ka niec tej miej -
sco wo ści An drzej Kna pik:

– Wie dza o tra dy cji sta nic kich fa kli
cią gle jesz cze jest nie wiel ka i two rzy
po le do po pi su dla hi sto ry ków i et no -
gra fów na sze go re gio nu. For my ob -
cho dów fa kli i ich sym bo li ka prze ka -
zy wa ne są przez miesz kań ców Sta ni -
cy z po ko le nia na po ko le nie, brak jed -
nak w do stęp nej li te ra tu rze kro ni kar -
skiej, cho ciaż by klasz to ru Cy ster sów
w Ru dach, dla któ re go Sta ni ca by ła
wsią po saż ną, kon kret nych śla dów
ob cho dów te go ob rzę du. Wia do mo
jed nak, że klasz tor na bi blio te ka,
a z nią więk szość kro ni kar skich za pi -
sów, po se ku la ry za cji za ko nu w 1810

ro ku ule gła w znacz nej mie rze znisz -
cze niu, a za cho wa ne wo lu mi ny roz -
pro szo ne są po nie mal ca łym świe cie.
Na pod sta wie obec nie do stęp nej wie -
dzy hi sto rycz nej moż na je dy nie wy -
snuć mniej lub bar dziej wia ry god ne
teo rie co do źró deł ob rzę du fa kli.

Ja ko punkt wyj ścia tych roz wa żań
przy jąć moż na rok 1258, kie dy to
ksią żę opol ski Wła dy sław, fun du jąc
klasz tor Cy ster sów w Ru dach, „ob da -
rzył” ich Sta ni cą ja ko wsią po saż ną.
Z za cho wa nych do ku men tów wy ni ka,
że by ła to w owym cza sie spo ra wieś,
sta no wią ca pa ra fię się ga ją cą oko lic
Ryb ni ka, Ra ci bo rza i Gli wic. Lo gicz -
nym jest więc wnio sek, że czas po -
wsta nia wsi na le ży znacz nie prze su -
nąć w od le glej sze cza sy. 

Istot nym fak tem jest rów nież za pis
w za cho wa nych do ku men tach klasz -
to ru, o po wro cie do tra dy cji wy do by -
cia oraz wy to pu ru dy dar nio wej
w Sta ni cy. W tym wła śnie miej scu
moż na po ku sić się więc o prze su nie -

cie da ty osad nic twa na tym te re nie
do wie ku IV p. n. e. i praw do po dob nej
obec no ści tu taj ple mie nia Cel tów (śla -
dy ich osad nic twa od kry to w po bli żu
Ra ci bo rza), któ rzy ja ko pierw si opra -
co wa li tech no lo gię wy to pu że la za
z ru dy dar nio wej. 

Gdy by więc przy jąć teo rię o cel -
tyc kich ko rze niach po cho dze nia Sta -
ni cy, ob rzę dy fa kli moż na by uznać

za bar dzo od le głe echo cel tyc kich ob -
rzę dów, mię dzy in ny mi ob cho dzo ne -
go przez nich świę ta po cząt ku la ta
(prze łom kwiet nia), kie dy to pa lo no
„Ognie Bal to sa”. Być mo że są to rów -
nież po zo sta ło ści póź niej szych tra dy -
cji tu tej sze go sło wiań skie go ple mie -
nia Go łę szy ców. Ów zle pek daw nych
po gań skich ob rzę dów, jak wia do mo
z hi sto rii, chrze ści jań stwo naj czę ściej

ad op to wa ło do wła sne go ka len da rza
świąt. 

Są dzę, że od po wia da jąc na py ta nie,
dla cze go je dy nie w Sta ni cy za cho wa ły
się owe tra dy cje, moż na za ło żyć, że
wpływ na to mia ły lo kal ne uwa run ko -
wa nia hi sto rycz ne. Głów ne z nich po -
le ga ły na za cho wa niu tu taj w nie -
zmien nej od cza sów śre dnio wie cza re -
li gii ka to lic kiej, któ rej osto ją był rudz -
ki klasz tor. W okre sie wo jen re li gij -
nych, kie dy to wy zna nie „wła ści cie la”
na rzu ca ło raz ta ką, raz in ną re li gię
na je go wło ściach, czę sto „po dro dze”
gu bio no ob rzę dy zwią za ne z przy na -
leż no ścią do okre ślo ne go Ko ścio ła.
Dru gi czyn nik, to wspo mnia ny wcze -
śniej do mnie ma ny wiek wsi się ga ją cy
znacz nie od le glej szych, bo być mo że
cel tyc kich i wcze sno sło wiań skich, ple -
mien nych cza sów i zwią za nych z tym
– nie zna ny mi w in nych oko licz nych
wsiach – lo kal ny mi tra dy cja mi. Po -
dob ny sce na riusz ob cho dów owe go
nie wy ja śnio ne go przez et no gra fów ta -
jem ni cze go ob rząd ku znaj dzie my naj -
bli żej w od le głej Por tu ga lii. (MFR)

www.powiatgliwicki.pl
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W na szym po wie cie ist nie ją
i cią gle po wsta ją miej sca, w któ -
rych gro ma dzo ne są za byt ko we
przed mio ty i eks po na ty. Znaj -
dzie my je np. w Izbie łod Star ki
w Chu do wie, Kla mo rach u Er wi -
na w Wil czy czy knu row skiej
Izbie Tra dy cji Gór ni czej. Miej sca
te po wsta ją dzię ki pa sjo na tom
ślą skiej kul tu ry i re gio nal nych
tra dy cji. Jed ną z ta kich osób jest
Ja ni na Drozd, na uczy ciel ka
z Gim na zjum w Ru dziń cu, któ ra

od bli sko 30 lat sta ra się upa mięt -
niać ob rzę dy, pie śni, daw ne stro je
i sprzę ty z na sze go re gio nu. 

Pa ni Ja ni na jest z wy kształ ce nia
fil mo znaw cą, po lo ni stą i hi sto ry -
kiem. – Za in te re so wa nie gwa rą za -
wdzię czam swo im pierw szym
uczniom. Z cza sem za czę li śmy
wspól nie uczyć się, gdyż zor ga ni zo -
wa li śmy, jak że wte dy nie mod ne,
kół ko folk lo ry stycz ne i jeż dżąc
po wsiach zbie ra li śmy miej sco we
le gen dy, daw ne prze pi sy ku li nar ne

na da nia, któ re po tem przy go to wy -
wa li śmy. Do dziś pa mię tam zapach
pe cyn ka (okrą głe go chle ba) po sy pa -
ne go czar nusz ką, pie czo ne go na li -
ściu ka pu sty w nie ist nie ją cym już
do mo wym pie cu, czy gorz ka wy po -
smak ki sie lu z owsa – wspo mi na.

Od lat zaj mu je się hi sto rią re gio -
nu. 13 lat te mu opra co wa ła prze -
wod nik tu ry stycz ny po gmi nie Ru -
dzi niec z hi sto rią, le gen da mi i oby -
cza ja mi 17 wio sek, a po tem mo no -
gra fię By ci ny. Zbie ra tak że sprzę ty,

spi su je pie śni, uwiecz nia tań ce i ob -
rzę dy, ko lek cjo nu je sta re fo to gra fie
i wie rze nia po to, by uchro nić je
przed za po mnie niem. 

Ze bra ne przed mio ty zgro ma dzo -
ne zo sta ły w sa li re gio nal nej Pu -
blicz ne go Gim na zjum w Ru dziń cu.
– Ist nie ją ca w na szej szko le kla sa
re gio nal na, to nie tyl ko po miesz cze -
nie, ale przede wszyst kim miej sce,
w któ rym pro wa dzi się i in ne for my
pra cy, ta kie jak: wy stę py zwią za ne
z ob rzę da mi, se sje re gio nal ne, wy -
sta wy, warsz ta ty rę ko dzie ła lu do -
we go, czy też spo tka nia z lu do wy mi
twór ca mi. Wy stę pu je my w cza sie
róż nych fe sty nów, w szko le, w ryb -
nic kim te atrze, bie rze my też udział
w róż nych, or ga ni zo wa nych na naj -

wyż szym szcze blu kon kur sach, któ -
re ucznio wie wy gry wa ją. Wie lu
z nich po ukoń cze niu szko ły kon ty -
nu uje te tra dy cje, zo sta jąc ani ma to -
ra mi kul tu ry lu do wej. Utwo rzy li ze -
spół „Kar li ki”, wy stę pu ją w GOK -
-u, w cza sie fe sty nów, pro pa gu jąc
miej sco we zwy cza je – opo wia da
pa ni Ja ni na.

W zbio rach znaj du ją się prze róż -
ne – z po cząt ku XX w. i sprzed
ok. 200-300 lat – eks po na ty oraz
spi sa ne ob rzę dy i zwy cza je. Są tu
m.in. nie zna ny ni gdzie in dziej prze -
pis na świę to jań ski wie niec chle bo -
wy, pra daw na ko lę da „sio dlo ków”
czy strój ślub ny mło dej dziew czy ny,
któ ry ma już po nad 100 lat. 

SO NIA GU ZIK
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Sta nic kie fa kle

Ta jem ni cze mi ste rium gro ma dzi co ro ku tłu my. 
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Oto je den ze zwy cza jów wiel ka noc nych spi sa nych
przez Ja ni nę Drozd:

„Wiel ka So bo ta by ła już od śre dnio wie cza nie tyl ko
dniem ob rzę do wym, w któ rym świę co no ogień i wo dę
trak to wa ną ja ko ochro nę przed złem i za bieg oczysz -
cza ją cy z wszel kich cho rób, ale przede wszyst kim ja ko
źró dło wszel kie go ży cia. W tym dniu świę co no też po -
kar my (w nie któ rych wsiach w nie dzie lę ra no). W skład
tzw. świen cen ni ków wcho dzi ły ta kie obo wiąz ko we po -
tra wy jak: ja ja (sym bol ży cia i ener gii), chleb (zna czo -
ny krzy żem) i chrzan (znak mę ki Chry stu sa po jo ne go
octem i żół cią), ser i ma sło czę sto ma ją ce kształt ba ran -
ka, mię so w po sta ci wę dlin, szy nek z ko ścią, któ ra mia -
ła ma gicz ne za sto so wa nie oraz cia sta (sym bo li zu ją ce
ra dość). 

No wi ny Ra ci bor skie w 1912 r. pi sa ły, że zwy czaj ten
na Ślą sku jest tak roz po wszech nio ny, że zda rza ły się le -
ga ty, czy li za pi sy, na mo cy któ rych ob da rza no lu dzi
i in sty tu cje – np. szpi tal w Tosz ku w 1727 r. na Wiel ka -
noc otrzy mał: ,,(…) ja gnię i ośm plac ków pszen nych”
tzw. świen cen ni ków. Jesz cze w XVII w. tzw. ka pe lon ki

(wi ka rzy) w nie dzie lę wiel ka noc ną cho dzi li po do mach,
roz no si li wo dę świę co ną i kro pi li nią te po kar my, otrzy -
mu jąc w za mian ja ja, któ ry mi dzie li się z fa ro rzem, czy -
li pro bosz czem (za pis z kro ni ki pa ra fial nej z 1664 r.).
Na prze ło mie XIX i XX w. świę co no tak że sól i wi no,
któ re go jed nak nie spo ży wa no w pierw szy dzień świąt.
Po świę co ne po kar my ob no szo no trzy ra zy wo kół do -
mu, kła nia jąc się przed każ dym je go ro giem, a naj więk -
szym jaj kiem po cie ra no go wiedź, aby by ła zdro wa i tłu -
sta. Sko rup ki z jaj za ko py wa no na po lu i pod drze wa mi
w sa dzie, pro sząc o uro dza je. Na świą tecz nym sto le
na po cze snym miej scu sta ły jaj ka, tzw. pi san ki i kro -
szon ki bar wio ne na tu ral nie w ce bu li, bu ra kach, zie lo -
nym ży cie, ko rze dę bu czy też rde ście pta sim zwa nym
pta sim zie lem oraz wę dli ny i cia sta zwa ne ko ło cza mi ze
wzglę du na ich okrą głe kształ ty, bę dą ce zna kiem nie -
koń czą cej się ra do ści i wiecz no ści. Daw niej pie czo ne
by ły tyl ko z po syp ką lub su szo ny mi śliw ka mi tzw.
uche r ka mi, dziś już z se rem, ma kiem i jabł ka mi.”

Na str. 8 po da je my prze pis na tra dy cyj ny ko łocz
z ucher ka mi. 

TRA DY CYJ NA ŚWIĘ CON KA

Z sza cun ku do prze szło ści

Przed Wiel ka no cą w sa li re gio nal nej zna la zły się świą tecz ne ak cen ty. 
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Naj pięk niej sze kro szon ki 2012

Pisanki nagrodzone przez starostę
gliwickiego.



Co ro ku, szcze gól nie wcze sną
wio sną i w okre sach in ten syw nych
opa dów desz czu, wy bu cha ją kon -
flik ty od po wie dzial no ści za wła ści -
we od wod nie nie te re nu. Po ja wia się
wów czas pro blem ro wów przy droż -
nych. Już sa ma na zwa „przy droż ny”
wska zu je, iż głów nym je go ce lem
jest ob słu ga dro gi i przyj mo wa nie
z jej po wierzch ni wo dy opa do wej

i roz to po wej ze śnie gu po okre sie zi -
mo wym. W znacz nej czę ści nie są
one bu do wa ne w ce lu od pro wa dza -
nia wód z te re nów przy le głych
do dróg, czy li z po se sji pry wat nych.
Przy obec nie wi docz nym in ten syw -
nym pro ce sie za bu do wy ob sza rów
wiej skich, jej za gęsz cze nia i utwar -
dza nia te re nów po se sji zja wi sko in -
ten syw ne go przy ra sta nia ilo ści wód

po wierzch nio wych jest co raz bar -
dziej nie po ko ją ce i groź ne. Je śli do -
cho dzi do te go pro ce der nie le gal ne -
go od pro wa dza nia ście ków sa ni tar -
nych i nie le gal ne go za sy py wa nia
lub za ru ro wa nia ro wów, pier wot na
funk cja ro wów przy droż nych prze -
sta je być moż li wa do osią gnię cia. 

Prze pi sy Usta wy o Dro gach Pu -
blicz nych wy raź nie wska zu ją
na współ od po wie dzial ność za prze -
pu sto wość ro wów, szcze gól nie
w ob sza rach zjaz dów do po se sji. Pa -
mię tać trze ba, że nie wol no do wol -
nie po stę po wać z wy two rzo ny mi
w go spo dar stwie czy fir mie ście ka -
mi by to wy mi czy wręcz prze my sło -
wy mi. W szcze gól no ści nie moż na

po zby wać się ście ków tak, by po wo -
do wa ły one za nie czysz cze nie wód
al bo zie mi. Ście ki mu szą być wcze -
śniej oczysz czo ne al bo od pro wa dzo -
ne do od po wied nich urzą dzeń ka na -
li za cyj nych. Ta ki mi urzą dze nia mi
nie są ro wy przy droż ne, bo nie ma ją
od po wied niej szczel no ści. Wy mie -
nio ne ogra ni cze nia po stę po wa nia ze
ście ka mi wy ni ka ją z usta wy Pra wo
wod ne. Czy to jest wy kro cze nie ka -
ral ne? Usta wa prze wi du je na wet
moż li wość na ło że nia grzyw ny
na oso by nie wła ści wie po stę pu ją ce
z wła sny mi ście ka mi i za nie czysz -
cza ją cy mi przez to wo dy lub zie mię. 

Obo wiąz kiem wła ści cie la nie ru -
cho mo ści ob słu gi wa nej przez zjazd
jest utrzy my wa nie go we wła ści -
wym sta nie, łącz nie z na wierzch nią
i droż no ścią rur pod zjaz dem
(art. 30 Usta wy o Dro gach Pu blicz -

nych z dnia 31 mar ca 1985 r. Dz. U.
z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn.
zmia na mi). Za bro nio ne jest od pro -
wa dza nie do ro wów bez zgo dy za -
rząd cy dro gi wo dy opa do wej, dre -
na żo wej oraz ście ków i gno jo wi cy.
Obo wią zek wła ści cie la nie ru cho -
mo ści obej mu je rów nież wła ści we
za go spo da ro wa nie wo dy opa do wej
i roz to po wej ze swo ich te re nów, nie
ze zwa la jąc na to, aby wo da ta za le -
wa ła są sied nią nie ru cho mość. 

Przy po mi na jąc o po wyż szych
za sa dach, pro si my o ich sto so wa nie
i pod ję cie tru du utrzy my wa nia swo -
ich ob sza rów od po wie dzial no ści we
wła ści wym sta nie. Zde cy do wa nie
zmniej szy to ilość za gro żeń pod to -
pie nia mi i chwi lo wy mi za la nia mi
nie któ rych ob sza rów dróg i po se sji.
JAN OSMAN – dy rek tor Za rzą du

Dróg Po wia to wych w Gli wi cach
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Ro man Mi kosz z Dą brów ki za -
jął I miej sce w kon kur sie „Bez -
piecz na pra ca w go spo dar stwie
rol nym i wy ko rzy sta nie do ta cji
Unii Eu ro pej skiej”, zor ga ni zo wa -
nym 9 mar ca w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach. W na gro dę
po je dzie do Bruk se li, na wy jazd
stu dyj ny ufun do wa ny przez Mał -
go rza tę Handz lik, po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go.

W kon kur sie udział wzię ło 25 rol -
ni ków in dy wi du al nych z te re nu po -
wia tu gli wic kie go. Na ko lej nych po -
zy cjach upla so wa li się: Kry stian
Wal lo schek, Ra fał Ho hen berg,
Grze gorz Ba du ra, Jan Su da, Kry -
stian Mrzy głód, Grze gorz Mro zek,
Hu bert No wak, Be ata Szoł ty sek,
Klau diusz Ba du ra, Jan Klo ska,
Teo do ra Brzo zow ska, Jo an na Frej -
no i Wal de mar Stran czyk. Lau re aci
ode bra li war to ścio we na gro dy ufun -
do wa ne przez or ga ni za to rów kon kur -
su oraz Nad le śnic two Ru dzi niec. Wy -
gra nych gra tu lo wa li im sta ro sta gli -

wic ki Mi chał
Nie szpo rek, dy -
rek tor Od dzia łu
Re gio nal ne go
KRUS w Czę -
sto cho wie Ire -
na Ła ba, pre zes
Ślą skiej Izby
Rol ni czej w Ka -
to wi cach Ro -
man Wło darz,
dy rek tor BGŻ
Od dział w Gli -
wi cach Ro bert
No wo cień i rad -
ny po wia to wy An drzej Frej no. 

– Ce lem kon kur su jest upo -
wszech nia nie za sad bez piecz nej
pra cy w go spo dar stwie rol nym oraz
po pu la ry za cja za gad nień zwią za -
nych z po zy ski wa niem fun du szy
na roz wój go spo darstw – mó wi
Kry sty na Krę giel, kie row nik Pla -
ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi -
cach, po my sło daw czy ni i głów na
or ga ni za tor ka kon kur su.

Kon kurs zor ga ni zo wa ny zo stał
przez KRUS Pla ców kę Te re no wą
w Gli wi cach, Ślą ski Od dział Re gio -
nal ny ARiMR w Czę sto cho wie,
Ślą ską Izb Rol ni czą oraz BGŻ Od -
dział w Gli wi cach. Pa tro nat nam
nim ob ję li Mał go rza ta Handz lik,
Ta de usz Ma mok – prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go i Mi -
chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki.

(RG)

14 mar ca w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach
od by ło się spo tka nie dla rol ni ków do ty czą ce IX kam -
pa nii przyj mo wa nia wnio sków o przy zna nie płat no -
ści w ra mach sys te mów wspar cia bez po śred nie go,
płat no ści rol no śro do wi sko wych oraz ONW, a tak że
za sad prze pro wa dza nia kon tro li na miej scu obo wią -
zu ją cych w br.

Wnio ski o przy zna nie płat no ści bez po śred nich moż -
na skła dać od 15 mar ca do 15 ma ja – mo że on zo stać
zło żo ny tak że do 25 dni ka len da rzo wych po tym ter mi -
nie, tj. do 11 czerw ca br., jed nak za każ dy dzień ro bo czy
opóź nie nia sto so wa na jest re duk cja o 1 proc. na leż nej
kwo ty płat no ści. 

Pod czas spo tka nia pra cow ni ce ARiMR w Py sko wi -
cach przed sta wi ły in for ma cje m.in. na te mat za sad wy -
peł nia nia wnio sków. Z ko lei przed sta wi ciel ki Biu ra
Kon tro li na Miej scu Ślą skie go Od dzia łu Re gio nal ne go
ARiMR w Czę sto cho wie omó wi ły za sa dy i prze bieg
kon tro li go spo darstw rol nych w za kre sie kwa li fi ko wal -
no ści po wierzch ni me to dą in spek cji te re no wej i FO TO,
a tak że kon tro li wy mo gów wza jem nej zgod no ści. Pro -
ble ma ty kę tę przy bli ży li wła ści cie lom go spo darstw rol -
nych tak że m.in. Sta ni sław Gmi truk – dy rek tor Ślą -
skie go Od dzia łu Re gio nal ne go ARiMR w Czę sto cho -
wie, An drzej Frej no – kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach oraz Wal de mar Ste in – kie -
row nik Po wia to we go Ze spo łu Do radz twa Rol ni cze go
w Gli wi cach.

Wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek po dzię -
ko wał rol ni kom i przed sta wi cie lom in sty tu cji zwią za -
nych z rol nic twem za licz ny udział w spo tka niu, któ re
zor ga ni zo wa ne zo sta ło przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach oraz Biu ro Po wia to we ARiMR w Py sko wi -
cach. 

O po moc w wy peł nia niu wnio sków moż na do 15
kwiet nia zwra cać się w punk tach Po wia to we go Ze spo łu
Do radz twa Rol ni cze go:
� Gmi ny Gli wi ce, Knu rów: Biu ro PZDR, ul. Zyg mun ta
Sta re go 17 Gli wi ce, p. 215, 222, pon.-pt. w godz. 7.30-
15.30
� Gmi na Gie rał to wi ce: sa la OSP, ul. Ks. Ro bo ty 48, Gie -
rał to wi ce, pon. w godz. 8.00-15.00
� Gmi na Pil cho wi ce: sa la USC, ul. Dam ro ta 6, Pil cho -
wi ce, wt. w godz. 8.00-15.00
� Gmi na Py sko wi ce: ul. Ko per ni ka 2, Py sko wi ce,
p. 209, pon.-pt. w godz. 8.00-15.00
� Gmi na Ru dzi niec: sa la UG, ul. Gli wic ka 26, Ru dzi -
niec, wt. w godz. 8.00-15.00
� Gmi na So śni co wi ce: Biu ro Ra dy, ul. Ry nek 17, So śni -
co wi ce, czw. w godz. 8.00-15.00.
� Gmi na To szek: sa la UM, ul. Chro bre -
go 2, To szek, pon. w godz. 8.00-15.00
� Gmi na Wie lo wieś: sa la UG, ul. Głów -
na 1, Wie lo wieś, śr. w godz. 8.00-15.00.

(SoG)

Mle ko ma ty to sa mo ob słu go we
urzą dze nia, w któ rych moż na za -
ku pić mle ko po cho dzą ce bez po -
śred nio od pro du cen ta. Au to ma ty
te ro bią fu ro rę w Cze chach, we
Wło szech, co raz czę ściej po ja wia -
ją się tak że w Pol sce. Kil ka z nich
na te re nie wo je wódz twa ślą skie go
za opa tru ją Re na ta i Kry stian
Wal lo schek z Wie low si. 

– Mle ko ma ty da ją moż li wość
roz pro wa dza nia świe że go pro duk tu
bez po śred nio z go spo dar stwa.
Wszyst ko od by wa się pod sta łym
nad zo rem Po wia to we go In spek to ra -
tu We te ry na rii oraz z za cho wa niem
za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny –
mó wi Kry stian Wal lo schek. 

Pań stwo Wal lo schek pro wa -
dzą 140-hek ta ro we go spo dar stwo
ro dzin ne (prze ję li je w 1995 r.
od ro dzi ców) na sta wio ne na pro -
duk cję ro ślin ną i zwie rzę cą – kro wy
mlecz ne. Obec nie sta do li czy 130
krów. Dzien na pro duk cja mle ka
w go spo dar stwie wy no si 3,5 tys. li -
trów, z cze go ok. ty siąc li trów ty go -
dnio wo tra fia do mle ko ma tów, resz -
ta zaś sprze da wa na jest do spół -
dziel ni mle czar skiej.

– W mle ko ma tach znaj du je się
mle ko bez kon ser wan tów, o za war -
to ści tłusz czu ok. 4 proc.  i 3,5 proc.
biał ka – in for mu je pan Kry stian. –
Ob słu gu je my au to ma ty ulo ko wa ne

w Gli wi cach (przy Te sco Extra, 
ul. Ła będz ka), w By to miu
przy dwor cu au to bu so wym, w Cen -
trum Han dlo wym Dą brów ka – Ka -
to wi ce, przy Cen trum Han dlo -
wym 3 Sta wy w Ka to wi cach, w Ka -
to wi cach Li go cie i Dą bro wie Gór ni -
czej – CH Po go ria. Wła ści cie la mi
urzą dzeń zlo ka li zo wa nych w tych
miej scach są in we sto rzy, my je
dzier ża wi my i za opa tru je my. 

Jak dzia ła ją mle ko ma ty? Mle ko
po udo ju tra fia do schła dzal ni ka,
gdzie osią ga tem pe ra tu rę 3,5°C.
Za po mo cą sa mo cho du – chłod ni
jest prze wo żo ne w spe cjal nych
zbior ni kach do mle ko ma tu, do sta wa
od by wa się naj czę ściej raz dzien nie.
Tem pe ra tu ra mle ka utrzy my wa na
w ko mo rze chłod ni czej wy no si 4°C. 

W au to ma tach moż na za ku -
pić 0,5 li tra lub litr mle ka (litr kosz -
tu je 3,20 zł). Moż na w nich tak że
na być bu tel kę lub przyjść z wła -
snym na czy niem. Ter min waż no ści
pro duk tu do spo ży cia wy no si 72 go -
dzi ny. 

Jak za pew nia pan Kry stian,
głów ną za le tą tych urzą dzeń jest to,
iż sprze da wa ne w nich mle ko jest
świe że, nie pa ste ry zo wa ne, wia do -
me go po cho dze nia i do stęp ne o każ -
dej po rze. Mle ko ma ty czyn ne są ca -
łą do bę.

(SoG)

Czas skła da nia wnio sków

Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi cach in for mu je i wy ja śnia 

Ro wy przy droż ne – wspól nie ła twiej 

Mle ko z… mle ko ma tu

Mle ko ma ty to bia ło -nie bie skie bud ki z cha rak te ry stycz nym ry sun kiem kro -
wy. Je den z nich usta wio ny jest w Gli wi cach przy Te sco Extra.
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Ro man Mi kosz (z le wej) od bie ra „prze pust kę do Bruk -
se li”. 
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Wygrał Brukselę!

W ko lej nych nu me rach WPG przed sta wi my Czy tel ni kom pro ble my,
któ re wy wo łu ją wie le kon flik tów i nie po trzeb nych na pięć. Naj czę ściej
wy ni ka ją one z nie zna jo mo ści lub nie wła ści wej in ter pre ta cji prze pi sów.
Cza sa mi są spo wo do wa ne dzia ła nia mi w do brej wie rze, któ re jed nak nie
są do pusz czal ne w świe tle obo wią zu ją ce go pra wa. Chce my pro stym ję -
zy kiem przy bli żyć Wam wa run ki, ja kie mu si my za cho wać w za rzą dza -
niu dro ga mi. Po ni żej pierw szy z cy klu czte rech ar ty ku łów na ten te mat. 



7 mar ca na cmen ta rzu w Chu do -
wie po że gna li śmy Hen ry ka Ba łu -
szyń skie go, zna ne go w śro do wi sku
pił kar skim ja ko „Ba lu”, zaś dla ko -
le gów, ro dzi ny i dzia ła czy spor to -
wych z Chu do wa i Or non to wic był
to po pro stu „He niek”. 15 lip ca te go
ro ku skoń czył by 40 lat, a w sierp niu
miał uczest ni czyć w spo tka niu kla -
so wym rocz ni ka 1972.

He niek wy wo dził się z Chu do -
wa, stąd wy szedł w da le ki świat i tu
po wró cił. Swo ją przy go dę ze spor -
tem roz po czął od bie gów prze ła jo -
wych, kie dy ja ko re pre zen tant szko -
ły pod sta wo wej w Chu do wie i ów -
cze sne go LZS Gwiaz da Chu dów,
w wie ku 8-9 lat od no sił pierw sze
suk ce sy na szcze blu gmin nym, wo -
je wódz kim i kra jo wym. 

Pierw sze kro ki pił kar skie sta wiał
w tu tej szej Gwieź dzie, wy stę pu jąc

w gmin nej li dze tramp ka rzy i licz -
nych tur nie jach spor to wych.

Spor to wy ta lent wy kuł i wy po cił
na pił kar skiej dro dze przez Con cor -
dię Knu rów, Gór ni ka Za brze, VfL
Bo chum, Ar mi nię Bie le feld, LR
Ah len, SV Ba bels berg 03, Enos sis
Neon Pa ra lim ni, Pia sta Gli wi ce,
Ko sza ra wę Ży wiec, GKS Gwa rek
Or non to wi ce, by po wró cić do swo -
ich, do miej sca, z któ re go wy je chał
w świat, a do któ re go za wsze się
przy zna wał i mó wił: „po cho dzę
z Chu do wa”. I cho ciaż po dro dze
by ła rów nież re pre zen ta cja Pol ski,
w któ rej wy stą pił 15 ra zy i zdo był 6
bra mek, to wró cił tu, do swo ich
przy ja ciół, do ro dzi ny, do śro do wi -
ska, z któ re go wy rósł i któ re ko chał. 

He niek czę sto wspo mi nał swój
mecz na We mbley, kie dy pol ska re -
pre zen ta cja zdo by ła bram kę, i py tał:
„A wie cie, kto po da wał?” Sam wal -

czył o tę pił kę, biegł z nią przez ży -
cie, aż do biegł...  

Po po wro cie z wiel kie go świa ta
pił kar skie go swo ją wie dzę oraz
zdo by ty ta lent prze ka zy wał mło de -
mu po ko le niu ja ko tre ner pił ki noż -
nej. W Gwar ku Or non to wi ce był
w la tach 2004-2007 gra ją cym tre ne -
rem, gdzie z dru ży ną se nio rów zdo -
był w 2005 r. 2 miej sce, zaś w 2006
r. – 3 miej sce w V li dze. To On
stwo rzył pod wa li ny pod suk ces, ja -
kim był w 2008 r. awans Gwar ka
do IV li gi. To je go za an ga żo wa niu
i au to ry te to wi za wdzię cza my od ro -
dze nie dru żyn ju nio rów i tramp ka -
rzy w Chu do wie. Każ dy mło dy
chło piec chciał być ta ki wiel ki jak
„Ba lu” i każ dy chciał być tre no wa -
ny przez Heń ka.

He niek był wiel kim spo łecz ni -
kiem i fi lan tro pem. W swo jej dzia -
łal no ści fi lan tro pij nej nie był sam.
Ra zem z żo ną Sław ką (tak ją na zy -
wał piesz czo tli wie) wspo ma gał nie
tyl ko chu dow ską Gwiaz dę, ale rów -
nież szko łę pod sta wo wą i urząd
gmi ny w Gie rał to wi cach czy Fo rum
Mło dzie ży Sa mo rzą do wej, fun du jąc

na gro dy i sprzęt spor to wy pod czas
licz nych tur nie jów i fe sty nów.

Pił ka by ła przy go dą Je go ży cia,
któ re tak na gle zo sta ło prze rwa ne.
Pod czas ce re mo nii po grze bo wej do -
tar ła do nas wia do mość o śmier ci
Wło dzi mie rza Smo lar ka. I wte dy
ktoś po wie dział: „Wi docz nie Bóg
kom ple tu je ka drę na ro do wą w nie -
bie”. W ostat niej dro dze ży cia że -
gna ły Heń ka nie zli czo ne tłu my
przy ja ciół, miesz kań cy Chu do wa,
spor tow cy i dzia ła cze Gór ni ka Za -
brze, licz nych klu bów spor to wych
z kra ju i zza gra ni cy, wój to wie
z Gie rał to wic i Or non to wic, wi ce -
pre zy dent Za brza oraz przed sta wi -
cie le Ślą skie go Związ ku Pił ki Noż -
nej z Ka to wic i Za brza. Słyn ny pił -
karz Sta ni sław Ośli zło po wie dział
nad gro bem: „Ja Heń ka przyj mo wa -
łem do Gór ni ka Za brze, ja by łem
z Nim na te stach w VfL Bo chum,
a dziś przy padł mi smut ny obo wią -
zek po że gna nia te go wspa nia łe go
pił ka rza”. 

MA TE USZ PAP KA LA

www.powiatgliwicki.pl ssttrroonnaa 77
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Roz wi kły wa nie za ga dek hi sto -
rycz nych by ło spe cjal no ścią Pa na
Sa mo cho dzi ka. Któż w mło do ści
nie to wa rzy szył de tek ty wo wi mu ze -
al ni ko wi w po szu ki wa niu skar bu
tem pla riu szy czy od kry wa niu ta -
jem ni cy nie sa mo wi te go dwo ru?
Wę dru jąc szla ka mi Spi chle rza Gór -
ne go Ślą ska moż na na tra fić na nie -
jed ną ła mi głów kę hi sto rycz ną. Dzi -
siaj za pra szam do roz szy fro wy wa -
nia chro no gra mów. Su ma su ma rum
i mu si być cie ka wie. 

Od czy ty wa nie ła ciń skich na pi sów
zo staw my hi sto ry kom. Jed nak na wet
nie zna jąc bie gle ła ci ny tak że moż na
co nie co do wie dzieć się, co au tor
chciał prze ka zać po tom nym. Wy star -

czy do kład nie przyj rzeć się tek sto wi.
W przy pad ku chro no gra mów wy róż -
nio ne a cza sa mi roz po czy na ją ce wy -
ra zy li te ry ma ją po dwój ne zna cze nie.
Na le ży je ro zu mieć rów nież ja ko cy -
fry. Dla tych, któ rzy nie pa mię ta ją już
co raz rza dziej uży wa nych licz b
rzym skich pro po nu ją krót ką ścią -
gaw kę. I to 1, V to 5, X – 10, L –
50, C – 100, D – 500, a M ozna -
cza 1000. I do dzie ła. 

Na te re nie Spi chle rza Gór ne go Ślą -
ska chro no gra my moż na zna leźć
w Tosz ku i w By ci nie. Nad to szec kim
Ryn kiem gó ru je fi gu ra św. Ja na Ne po -
mu ce na. Na pis na co ko le, choć nie co

za tar ty, od naj du je my bez tru du. Przy -
glą da jąc się uważ nie ko lej nym wer som
od naj dzie my w nich na stę pu ją ce cy fry: 
C – I – I, czy li 100 – 1 – 1
M – V – C, a więc 1000 – 5 – 100
C – V – C – I, ozna cza ją ce 100 – 5
– 100 – 1 
I – I – I – L – L, ko lej no 1 – 1 – 1 –
50 – 50
I – C – I, po dob nie jak w pierw szym
wer sie 1 – 100 – 1
I – L – V, li czo ne ja ko 1 – 50 – 5
L – I, na ko niec 50 – 1.

Te raz wy star czy wszyst kie te cy -
fry do dać. Otrzy mu je my 1725.
Chro no gra my zwy kle po da ją da tę
ja kie goś waż ne go wy da rze nia dla
miej sca, w któ rym je umiesz czo no.
W przy pad ku to szec kie go Ne po mu -
ka to rok po sta wie nia fi gu ry. 

Świę te go z chro no gra mem, tym ra -
zem Flo ria na, moż na zo ba czyć w po -
bli skiej By ci nie. Pa tron stra ża ków wy -
le wa dzban wo dy na mi nia tu rę pa ła cu,
któ re go ru iny nie trud no za uwa żyć
w po bli żu. Po dob no fi gu ra sta ła kie dyś
na pa ła co wym dzie dziń cu, jed nak
po po ża rze zo sta ła „za ka rę” prze nie -
sio na w miej sce, gdzie obec nie stoi.
Ja ką da tę kry je chro no gram? Przy jem -
ność roz wi kła nia tej ła mi głów ki po zo -
sta wiam Czy tel ni kom.

Fe lie ton zo stał na pi sa ny 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”.
Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków UE w ra mach dzia ła nia
„Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz -
wo ju” – ma ły pro jekt Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
na la ta 2007-2013.        Tekst i fo to: 

JA RO SŁAW MY ŚLIW SKI

Za na mi Mi strzo stwa Po wia tu
Gli wic kie go w Pił ce Ręcz nej.

Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły
w trzech eta pach. Od by wa ły się
w ha li spor to wej w Ru dziń cu 23
i 24 lu te go oraz 7 mar ca. Pierw sze -
go dnia gra ły dru ży ny chłop ców ze
szkół pod sta wo wych, dru gie go –
dziew cząt ze szkół pod sta wo wych,

a ko lej ne go – chłop cy z gim na zjów. 
W ka te go rii chłop ców ze szkół

pod sta wo wych pierw sze miej sce
za ję ła SP w Tosz ku, II – SP w Wie -
low si, III SP w Ru dziń cu, IV SP
w So śni co wi cach, a miej sca V i VI
SP nr 4 w Py sko wi cach i SP w Sta -
ni cy. W ka te go rii dziew cząt koń co -
we wy ni ki przed sta wia ją się na stę -
pu ją co: I miej sce wy wal czy ła SP

w Żer ni cy, II –
SP w Po ni szo -

wi cach, III SP
w So śni co wi -
cach, a IV SP
w Świ biu.
Wśród gim na -
zja li stów naj -
lep si oka za li
się za wod ni cy
z Gim na zjum
w Ru dziń -
cu, II miej sce
za ję ło Gim na -
zjum w Żer ni -
cy, III – Gim na zjum w Wie low -
si, IV – Gim na zjum w So śni co wi -
cach, V – Gim na zjum nr 1w Py sko -
wi cach. 

Mi strzo stwa zor ga ni zo wa ło Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach we
współ pra cy z Urzę dem Gmi ny Ru -
dzi niec. (SoG, RG)

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie od lat
uczest ni czą w licz nych za wo dach spor to wych. W ich
gro nie jest wie lu świet nych bie ga czy. Ostat nio re pre -
zen ta cja uczniów od wie dzi ła na szą re dak cję i opo -
wie dzia ła o swo jej pa sji. 

Agniesz ka Ko niecz ny, An na Mich na, Ilo na Pod ra -
za i Da niel Wra zi dło prak tycz nie z każ dych za wo dów
wra ca ją z me da la mi. Rocz nie za wod ni cy z SP w Ko tu li -
nie zdo by wa ją ich ok. 150-200! Tyl ko od wrze śnia ubie -
głe go ro ku wzię li udział w 7 za wo dach, o za się gu kra jo -
wym, jak i mię dzy na ro do wym. 

– Ucznio wie bio rą udział w za wo dach nie tyl ko dla
na gród – mó wi ich opie kun Ma rek Paw łow ski. – Z chę -
ci po ma ga nia in nym wziął się po mysł uczest ni cze nia
w stycz nio wym I Gli wic kim Bie gu Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Nie zmu sza my ich do bie -
ga nia, ale za chę ca my i po ma ga my roz wi jać umie -
jęt no ści. Przy go to wu je my się do za wo dów
na lek cjach WF -u, do dat ko wych tre nin gach i za -
ję ciach pro jek to wych. 

Grup ka dzie ci, któ re star tu ją w za wo dach li czy
w SP w Ko tu li nie ok. 30 osób. Są w róż nych kla -
sach, wie lu z nich przy go dę ze spor tem roz po czę -
ło już w przed szko lu. Gra ją też w pił kę noż ną
i siat ko wą, a spor to we pa sje uda nie łą czą z na uką.

– Szko ła ma co raz wię cej moż li wo ści i sprzę -
tu – no wa ha la, za ję cia pro jek to we, co raz czę ściej
or ga ni zo wa ne są u nas tur nie je o za się gu po nad sz -
kol nym – wy li cza Ma rek Paw łow ski. Tyl ko

w ostat nim cza sie w Ko tu li nie od by ły się Mię dzy wo je -
wódz ki Tur niej w Siat ków ce i Mi strzo stwa Po wia tu Gli -
wic kie go w Siat ków ce. 

W mar cu szko ła wy star to wa ła w pro gra mie ,,Szkół ki
Pił kar skie NI VEA”, nad któ rym pa tro nat spra wu je Aka -
de mia Pił kar ska Aja xu Am ster dam. Aby ko tu liń ska pla -
ców ka otrzy ma ła naj wyż szej kla sy pro gram tre nin go wy
opra co wa ny przez szko le niow ców Aja xu Am ster dam
oraz sprzęt szko le nio wy, na le ży od da wać na nią gło sy
po przez stro nę in ter ne to wą: www.szkol ki ni vea.pl. 

Obec nie mło dzi bie ga cze przy go to wu ją się do ko lej -
nych za wo dów, m.in. w Krap ko wi cach i Strzel cach
Opol skich. Trzy ma my za nich kciu ki! 

(SoG)

Wspo mnie nie o Hen ry ku Ba łu szyń skim
15.07.1972 r. - 01.03.2012 r.

„Ba lu” w ko szul ce Gwiaz dy Chu -
dów – ta kim Go za pa mię ta my…

Eu ro pej ski Fun dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich: Eu ro pa in we stu ją ca w ob sza ry wiej skie. 
Ope ra cja współ fi nan so wa na jest ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach dzia ła nia „Wdra ża nie lo kal nych stra te -

gii roz wo ju” – ma ły pro jekt Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007 – 2013 

„Go ścin na” fi gu ra św. Ja na Ne po -
mu ce na gó ru je nad to szec kim ryn -
kiem. 

Mi strzo wie pił ki ręcz nej 

Me da la mi uho no ro wał mło dych spor tow ców wójt Ru -
dziń ca, Krzysz tof Ob rzut.
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Ko tu lin na spor to wo

Od prawej: Agniesz ka Ko niecz ny, An na Moch na, Ilo na Pod ra -
za, Da niel Wra zi ło i ich opie kun Ma rek Paw łow ski. 
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Rozszyfruj napisy



Py ta nia do krzy żów ki:
1. Na zwi sko twór czy ni i re ży ser Te -
atru Car pe Diem z Py sko wic.
2. Uzu peł nij przy sło wie: Po go dy
kwiet nio we, …… ma jo we. 
3. Na zwa po kar mów, któ re świę ci
się w Wiel ką So bo tę. 
4. Są trzy w her bie po wia tu gli wic -
kie go. 

5. Świę co ne w ostat nią nie dzie lę
przed Wiel ka no cą.
6. Uchwa lo na 3 ma ja 1791 ro ku. 
7. Śmi gus -…..
8. Sa mo ob słu go we urzą dze nia,
w któ rych moż na za ku pić mle ko
po cho dzą ce bez po śred nio od pro du -
cen ta.
9. Tur niej tań ca, któ ry od był się 17
mar ca w Py sko wi cach. 
10. Mia sto, w któ rym swo ją sie dzi -
bę ma Ślą ski Od dział Agen cji Re -

struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa.
11. Gdzie od był się II Eu ro pej ski
Dzień Ko biet?
12. Przy no si pre zen ty w Wiel ka noc.
13. Wio sen na wy pra wa za mia sto. 
14. „W kra inie utop ków i wo dze nia
…… – pro mo cja ślą skiej kul tu ry lu -
do wej na przy kła dzie zwy cza jów,
ob rzę dów i le gend po wia tu gli wic -
kie go” – na zwa pro jek tu re ali zo wa -
ne go przez po wiat gli wic ki. 

GGmmii nnyy :: G i e r a ł t o w i c e ,  K n u r ó w,  P i l c h o w i c e ,  P y s k o w i c e ,  R u d z i n i e c ,  S o ś n i c o w i c e ,  To s z e k ,  W i e l o w i e ś
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Ślą ska frasz ka

Wiel ka noc to ra dość –
prze ca ło tym wiy cie
Z tym jak by łod no wa 
bu dzi sie w nos ży cie
Niy dar mo mo te la ze wio sny sym bo li
Wszy sko zmar twych wsta nie Pon bocz ka dyć chwo li.

Bronisław Wątroba

Wielkanocnie

Nie gdyś wie rzo no, że w Nie -
dzie lę Pal mo wą – gdy w ko ście le
„śpie wa ją pa sy je” – otwie ra się zie -

mia w po lu pod la sem i uka zu je
ukry te w niej skar by. Trze ba się jed -
nak spie szyć, bo szu kać moż na ich

tyl ko do chwi li, gdy ode zwie się
dzwon ko ściel ny. Jak tyl ko roz le -
gnie się je go głos, dia beł go nić za -
czy na tych, co się na skarb po ła ko -
mi li. Pew nej Nie dzie li Pal mo wej
mło dy go spo darz z Wil czy wy pra -
wił się na po szu ki wa nie skar bów
ob jeż dża jąc kon no oko licz ne po la.
Nie ste ty ni cze go nie zna lazł,
a w chwi li, gdy usły szał bi cie dzwo -
nu, pu ścił się ga lo pem do swe go go -
spo dar stwa, by jak naj szyb ciej
schro nić się przed dia błem. Nie ste ty
wjeż dża jąc kon no do „masz tal ni”,
za po mniał się po chy lić i ude rzył
gło wą w mur, gi nąc na miej scu. Lu -
dzie ko men to wa li po tem, że wi dać
to dia beł do padł nie ostroż ne go
śmiał ka.

(Źró dło: Zwy cza je, ob rzę dy
i wie rze nia po grze bo we – ba da nia

pro wa dzo ne w Ru dziń cu w sierp -
niu 1969 r. przez S. Ły si ka)

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
to STA RO STWO, a zdję cie
przed sta wia ło Za mek w Chu -
do wie. Na gro dy książ ko we
ufun do wa ne przez Mał go rza -
tę Handz lik, po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go oraz ma -
te ria ły pro mo cyj ne Po wia tu
Gli wic kie go otrzy mu ją: Klau -
dia Now rot, Hen ryk Grusz ka oraz Do mi nik Zu bek.
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 30
kwiet nia na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl
lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce,
do pi sek „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. (SoG) 
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Cia sto: 1 ma ły gor niec mly ka, 1 fa -
ska droż dży, 1 ma ły mie szek bio łej
mon ki, 7 ja jec, ździeb ko so li tak
rych tyg yno do sma ku, ma śnicz ka
lek ko uskwi rzo ny go ma sła, 1 gor -
czek cu kru, 1 łyż ka sza fra nu, tu ste
do sma ro wa nia bla chy.
Syr: 1 sro go go muł ka sy ra, 1 gor -
czek cu kru, 7-12 uhe rek.
Po syp ka: pół blank ma ły go kaj ster -
ka mon ki, 1/4 go wy cu kru (cu kier
ubić me lo kiem na syp ko), pół to ry
ma śnicz ki ma sła.

Cia sto za ro bić w dzież ce i wy ro -
bioć ryn kom tak du go aż by dzie pyn -
skli rzyć sie, dy chać i szklić. Wsta wić
pod pie rzy na do wy ro śniyń cio, abo
trzi mać we dle ka chlo ka. Syr pod ro bić
ryn kom na drob ne kru py wy mie szać
z gorcz kiym cu kru, wcie pać po szat -
ko wa ne w ćwiart ki usu szo ne ucher ki
(kiej som świy że kro ić na po -
łów ki).

Po syp ka – mon ka,
ma sło i cu kier po sie kać
pit fo kiem, za gniyść
i wy nieść w ma łym
bunc lo ku do piyw ni -
cy abo w in k sze zim -
ne miej sce. Kiej ma -
sło za bie rze coł ko
mon ka, do cie pać
wiyn cyj, tak aże by dom
du że kru py. Kiej cia sto wy -
ro śnie, po ło wa wy cie pać na po ma -
za nom tu stym bla che, na śro dek
wra zić syr z cu krem i ucher ka mi,
na kryć dru gom po łów kom cia sta,

do ci snońć kra icz ki w piyk ny wzo rek
i ło sta wić w cie ple! Kiej piyk nie
wy ro śnie po ma zać po wi ry chu mly -
kiem z cu krem i jaj cem, po suć ru bo
kru szon kom i wra zić do ru ły. 

Po upiy czy niu za roz ki wy jońć,
bo ta ki ko łocz niy śmie sknoć w ru -
le. 
Ob ja śnie nia gwa ro wych okre śleń:
ucher ki – śliw ki wę gier ki
dzież ka – ro dzaj drew nia ne go na -
czy nia, sze ro kie go u do łu, węż sze -
go u gó ry, wy ko na ne go z kle pek
drew nia nych; słu ży ło do wy ra bia -
nia cia sta na chleb
pyn skli rzyć – do brze wy ro bić cia -
sto, tak aż uka żą się pę che rze 
szklić – błysz czeć się
ka chlok – daw ny piec ka flo wy
fa ska – sta ro pol ska mia ra po jem -
no ści, po tem w kasz te la nii to szec -
kiej tak na zy wa no ro dzaj ma łej be -
czuł ki drew nia nej, w któ rej prze -
cho wy wa no pro duk ty dla pod trzy -
ma nia ich świe żo ści (fa ski, w od -
róż nie niu od an ta łu i ach te la, z re -
gu ły by ły ma łe, cho ciaż mia ły róż -
ną wiel kość, w za leż no ści od prze -
zna cze nia) 
kaj ste rek – to reb ka, wo re czek,
mie szek
pit fok – ro dzaj tę pe go no ża
go wa – daw na mia ra cu kru, któ ry
miał zbi ty kształt ku li; do je go por -
cjo wa nia uży wa no spe cjal nej, ma łej
sie kier ki, po tem roz drab nia no go
tłucz kiem

ru ła – ro dzaj pie kar ni ka naj czę -
ściej wy stę pu ją ce go w gli -

nia nych pie cach ku chen -
nych, po tem ka flo wych

me lok – drew nia ny
tłu czek
go muł ka – sta ro pol -
ska na zwa od ci śnię -
tej bry ły se ra, w na -

szej gwa rze za pi sa na
przez u otwar te

bunc lok – gli nia ny (ka -
mion ko wy) gar nek; na zwa

wy wo dzi się od daw ne go miej sca
pro duk cji -Bun zlau, czy li Bo le sła -
wiec.

(Opr.: SoG)

W kręgu legend

O skar bach w Nie dzie lę Pal mo wą

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�
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Fun da tor na gród –

Mał go rza ta Handz lik, po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go

Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo wych
na po trze by kon kur su, zgod nie z usta wą z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych
(tekst jed no li ty: DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Nasze smaki

Kołocz z ucherkami
Tym ra zem przed sta wia my prze pis na ko łocz z ucher ka mi
za pi sa ny przez Ja ni nę Drozd w za gó rzań skiej god ce (wię -
cej na ten te mat pi sze my na str. 5). Au tor ka po zy ska ła go
w 1979 r. od ko bie ty w wie ku 78 lat z Li go ty Kra dzie jow -
skiej, zwa nej dziś Ła będz ką. 

Ko łocz nie gdyś przy rzą dza no
z ucher ka mi, te raz czę ściej pie cze
się go z ma kiem, jabł ka mi lub se -
rem i ba ka lia mi.
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Ko ściół w Wil czy – być mo że nie my świa dek tra ge dii mło de go go spo da rza
z tej opo wie ści.
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