
Niedługo kończy się bieżący
okres finansowania przedsięwzięć
Unii Europejskiej, obejmujący la-
ta 2007-2013. Powiat Gliwicki
wiele w nim zyskał, podejmując
zadania służące mieszkańcom.
Jak będzie w następnym okresie?
Przymiarkom do prognoz finan-
sowych na najbliższe lata miał
okazję przyglądać się wicestaro-
sta gliwicki Waldemar Dombek.

Wicestarosta w dniach 14-17
maja wziął udział w konferencji pt.
„Wykorzystanie funduszy struktu-
ralnych dla rozwoju regionalnego
w nowej perspektywie finansowej”
w Brukseli. Wizyta odbyła się
na zaproszenie posła do Parlamentu
Europejskiego Jarosława Kali-
nowskiego.

– Z naszego punktu widzenia
w finansowaniu przedsięwzięć unij-
nych w najbliższych latach istot-
nych jest kilka kluczowych spraw –

mówi Waldemar Dombek. – Jedną
z nich jest prowadzenie polityki rol-
nej sprzyjającej polskim rolnikom.
Optowałem również za tym, by
więcej środków przeznaczonych zo-
stało na inwestycje drogowe, w tym
m.in. na modernizację sieci dróg

i mostów będących w gestii samo-
rządów. Co prawda nasz powiat
zmodernizował kilka odcinków
dróg w ramach programów unij-
nych, a nawet przedakcesyjnych,
ale jest to wciąż niedoinwestowania
dziedzina, wymagająca dużego
wsparcia finansowego. Swą wypo-
wiedź podczas konferencji poświę-
ciłem właśnie tym zagadnieniom.

Ekonomiści UE zabiegają o to,
by w przyszłym okresie finansowa-
nia budżet unijny – mimo kryzysu –
był porównywalny z obecnym.
Wielką wagę w planowanych za-
mierzeniach przywiązuje się do eko-
logii i ochrony środowiska. Kluczo-
we zagadnienia w tym zakresie sta-
nowią ograniczenie emisji dwutlen-
ku węgla, zapewnienie wystarczają-
cej ilości wody pitnej oraz rozwój
odnawialnych źródeł energii.
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Przy Ze spo le Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach od da no
do użyt ku zmo der ni zo wa ne bo -
isko szkol ne. Ucznio wie mo gą już
w peł ni ko rzy stać z od no wio ne go
obiek tu.

To ko lej ny obiekt spor to wy
przy szko łach, któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki.
Po dob ne bo iska ma ją już ucznio wie
Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie oraz Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach. Na stęp ne – po ukoń cze niu bu -
do wa nej wła śnie ha li spor to wej –

po wsta nie przy Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie. 

Mo der ni za cja bo iska szkol ne go
przy Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach ob ję ła sze reg prac.
Oprócz wie lo funk cyj ne go bo iska
spor to we go o na wierzch ni po li ure -
ta no wej do pił ki ręcz nej, ko szy ków -
ki i siat ków ki o wy mia rach 48 na 27
me trów, po wsta ła tak że bież nia
do sprin tu dłu go ści 60 m i ze skok
do sko ku w dal oraz rzut nia
do pchnię cia ku lą. Po nad to obiekt
zo stał wy po sa żo ny w po chyl nie dla
wóz ków in wa lidz kich, utwar dzo ne
ścież ki spa ce ro we, wol no sto ją ce
ław ki -ta bo re ty i szkol ny ogró dek
do świad czal ny. Po wiat Gli wic ki re -
ali zo wał to za da nie re ali zo wa no
w od 23 wrze śnia ub. r. do 25 ma ja
br. Wy ko naw cą ro bót by ła, wy ło -
nio na w dro dze prze tar gu, fir ma In -
ter hall sp. z o.o. z sie dzi bą w Ka to -

wi cach. War tość in we sty cji wy no si -
ła 596 230 zł i zo sta ła sfi nan so wa na
z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go. 

Otwar cie bo iska od by ło 29 ma ja
pod czas dnia otwar te go Co me niu sa
(wię cej na ten te mat pi sze my
na str. 9). Uro czy ste go prze cię cia
wstę gi do ko na li: wi ce sta ro sta gli -
wic ki Wal de mar Do mbek, czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła -
wo mir Adam czyk, skarb nik Po -
wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko, bur mistrz Py sko wic
Wa cław Kę ska oraz dy rek tor ZSS
w Py sko wi cach Ja dwi ga Nan dzik.
Za nim na bo isko wbie gli ucznio -
wie, obiekt po świę cił ks. Prze my -
sław Able wicz. 

Od da nie bo iska do użyt ku po -
cząt ko wo za pla no wa ne by ło na ko -
niec sierp nia. Jed nak dzię ki sta ra -
niom dyr. szko ły Ja dwi gi Nan dzik
oraz dzia ła niom Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go wy ko naw cy uda ło się
ten ter min przy spie szyć. 

– Ucznio wie na szej pla ców ki
w pre zen cie na Dzień Dziec ka
otrzy ma li pięk ny i od no wio ny
obiekt. Bardzo się z tego wszyscy
cieszymy – mó wi dy rek tor Ja dwi ga
Nan dzik. 

(SoG, RG)

�Pierw szy mecz na zmo der ni zo wa -
nym bo isku…

�…po prze dzi ło uro czy ste prze cię cie wstę gi.
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Bruk se la z bli ska

BO ISKO CIE SZY, BO ISKO GRA

Pra ce pod czas jed nej z kon fe ren cji w Par la men cie Eu ro pej skim. Pierwszy
z prawej Waldemar Dombek.
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Kon ty nu uje my nasz cykl,
w któ rym pod su mo wu je my pra cę
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
WPG przed sta wia my, czym zaj -
mo wa ła się w oma wia nym okre sie
Ko mi sja Go spo dar ki. 

Ko mi sja Go spo dar ki zo sta ła po -
wo ła na uchwa łą Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go z 9 grud nia 2010 r.
W 2010 r. od by ła dwa po sie dze nia.
Te ma tem pierw sze go 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. Pod czas dru -
gie go po sie dze nia Ko mi sja do ko na -
ła wy bo ru wi ce prze wod ni czą ce go.
W 2010 r. Ko mi sja Go spo dar ki roz -
pa trzy ła dwa pro jek ty uchwał Ra dy

Po wia tu Gli wic kie go i prze ka za ła
do Za rzą du Po wia tu dwie po zy tyw -
ne opi nie. Pod czas obu po sie dzeń
fre kwen cja wy no si ła 100 proc. 

W 2011 r. Ko mi sja od by ła 14 po -
sie dzeń, w tym jed no wspól ne z Ko -
mi sją Fi nan sów i jed no wspól ne z Ko -
mi sją Fi nan sów oraz Ko mi sją Edu ka -
cji. Śred nia fre kwen cja rad nych na po -
sie dze niach wy nio sła 86 proc. 

Te ma ty zre ali zo wa ne przez Ko -
mi sję w 2011 r.: plan pra cy Ko mi sji
Go spo dar ki na 2011 r.; plan re mon -
tów i mo der ni za cji in fra struk tu ry
dro go wej na 2012 r.; in for ma cja do -
ty czą ca sta nów praw nych dróg po -
wia to wych; spra woz da nie z dzia łal -
no ści Wy dzia łu Ar chi tek tu ry i Bu -
dow nic twa za 2010 r.; spra woz da -
nie z dzia łal no ści Wy dzia łu Ko mu -
ni ka cji i Trans por tu za 2010 r.; oce -

na re ali za cji za dań w po wie cie gli -
wic kim z za kre su po rząd ku pu -
blicz ne go i bez pie czeń stwa oby wa -
te li, sta nu bez pie czeń stwa prze ciw -
po ża ro we go, za po bie ga nia in nym
nad zwy czaj nym za gro że niom ży cia
i zdro wia lu dzi oraz śro do wi ska
na pod sta wie pi sem nych spra woz -
dań prze sta wio nych przez służ by –
Ko men da Miej ska Po li cji, Ko men -

da Miej ska PSP, Cen trum Ra tow -
nic twa Gli wi ce, Po wia to wy Le karz
We te ry na rii, Pań stwo wy Po wia to -
wy In spek to rat Sa ni tar ny, Po wia to -
wy Nad zór Bu dow la ne go, Pro ku ra -
tu ra Re jo no wa; spra woz da nie
z dzia łal no ści Za rzą du Dróg Po wia -
to wych w Gli wi cach za 2010 r.,
w tym wy ko na nie pla nu fi nan so we -
go Za rzą du Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach za 2010 r.; spra woz da -
nie z prze pro wa dzo nej ak cji zi mo -
we go utrzy ma nia dróg 

w se zo nie zi mo wym 2010/2011
na te re nie Po wia tu Gli wic kie go;
spra woz da nie z wy ko na nia bu dże tu
Po wia tu Gli wic kie go za 2011 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 2011 r.;
ana li za fi nan so wa przy cho dów
i kosz tów z ty tu łu wy naj mo wa nia
i wy dzier ża wia nia nie ru cho mo ści
po wia to wych i nie ru cho mo ści Skar -
bu Pań stwa za 2010 r. oraz za I pół -
ro cze 2011 r.; pro po zy cje wnio sków
do bu dże tu na 2012 r.; 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.;
po rząd ko wa nie sie ci dróg po wia to -
wych. In for ma cja ZDP o re mon tach
i sta nie za awan so wa nia prac na dro -
gach po wia to wych; in for ma cja ZDP
o za ple czu sprzę to wym, ma ga zy no -
wym i ad mi ni stra cyj nym; in for ma cja
o sta nie przy go to wań do zi mo we go
utrzy ma nia dróg na te re nie po wia tu
gli wic kie go w se zo nie 2011/2012;
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.; oce na sta nu
przy go to wa nia do zi mo we go utrzy -
ma nia dróg na te re nie po wia tu gli -
wic kie go w se zo nie zi mo -

wym 2011/2012; opra co wa nie pla nu
pra cy Ko mi sji Go spo dar ki na 2012
r.; pod su mo wa nie pra cy Ko mi sji Go -
spo dar ki za 2011 r.

W ub. r. Ko mi sja roz pa trzy ła 18
pro jek tów uchwał Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go i prze ka za ła do Za rzą -
du Po wia tu 17 opi nii. Przed ło ży ła
do Za rzą du Po wia tu 13 wnio sków.
Na wszyst kie wnio ski ko mi sji
w ter mi nie udzie lo no od po wie dzi.
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. (RG)

Bo ga ty pro gram mia ło po sie dze nie Ko mi -
sji Fi nan sów Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ -
re od by ło się 23 ma ja. 

Ko mi sja zaj mo wa ła się pod czas te go po sie -
dze nia trze ma za gad nie nia mi. Pierw sze z nich
to Spra woz da nie fi nan so we z wy ko na nia pla nu
fi nan so we go Za rzą du Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach z Ak cji Zi ma 2011/2012. Przed -
sta wi ła je Gra ży na Tar now ska, głów na księ -
go wa ZDP, a te ma ty kę utrzy ma nia dróg w mi -
nio nym se zo nie zi mo wym przy bli żył Pa weł
Kar pa. Na py ta nia rad nych do ty czą ce tych
spraw od po wia da li rów nież Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko – skarb nik Po wia tu Gli wic kie go
oraz wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek. Mi nio na zi ma by ła dla nas wy jąt ko wa

ła god na. Fir ma Re mon dis, któ ra wy gra ła prze -
targ na zi mo we utrzy ma nie dróg po wia to wych
w se zo nie 2011/2012, wy ko na ła bli sko o po ło -
wę mniej czyn no ści zwią za nych z utrzy ma niem
prze jezd no ści niż w po przed nim okre sie zi mo -
wym. 

Dru gim oma wia nym za gad nie niem by ło wy -
dat ko wa nie środ ków z Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach za 2011 r. oraz po zy ski wa nie
środ ków unij nych i kra jo wych dla Po wia tu Gli -
wic kie go i jed no stek or ga ni za cyj nych. Kwe stie
te omó wi li Ewa Haj duk z Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji, Ro ma na Goz dek – rzecz nik pra so -
wy Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach oraz
Ma ciej Ko zub ski – na czel nik Wy dzia łu In we -
sty cji i Za mó wień Pu blicz nych, a na py ta nia
rad nych od po wia da ła tez se kre tarz Po wia tu
Gli wic kie go Mag da le na Bud ny. Jak pod kre -
śli ła skarb nik Ma ria Owcza rzak -Siej ko, środ ki
po zy ski wa ne ze źró deł ze wnętrz nych zna czą co

po więk sza ją bu dżet Po wia tu Gli wic kie go i po -
zwa la ją na wy ko na nie wie lu in we sty cji. W ub.
r. łącz nie by ło to bli sko 8 mln zł – ok. 3,6 mln
zł z pro jek tów unij nych, po nad to 2,1 mln zł
na tzw. „sche ty nów ki” oraz nie ca łe 2 mln zł
z gmin i wo je wódz twa na mo der ni za cję i re -
mon ty dróg. 

Trud no prze ce nić to, co zy ska my dzię ki UE.
Obec nie po wiat re ali zu je 17 pro jek tów unij -
nych, a w trak cie oce ny są trzy ko lej ne. Dzię ki
nim m.in. w szko łach po wia to wych od by wa się
wie le za jęć po za lek cyj nych, pla ców ki te wzbo -
ga ci ły się w sprzęt kom pu te ro wy, sfi nan so wa -
no ter mo mo der ni za cję DPS -u „Za me czek”,
moż li wa jest pro mo cja po wia tu i roz wój je go
ba zy tu ry stycz nej. Rad ni mie li wąt pli wo ści tyl -

ko co do jed ne go z pro jek tów, w związ ku
z czym Ko mi sja zło ży ła wnio sek o po da nie
roz li cze nia wy dat ków po nie sio nych w 2011 r.
na re ali za cję 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”. 

Ostat nią oma wia ną kwe stią by ło Spra woz -
da nie rocz ne z wy ko na nia bu dże tu Po wia tu
Gli wic kie go za 2011 r. wraz z in for ma cją o sta -
nie mie nia po wia tu oraz spra woz da nie fi nan so -
we za 2011 r. – Jest to pierw sze spra woz da nie
fi nan so we wy ko na ne we dle za sad okre ślo nych
w no wej usta wie o fi nan sach pu blicz nych –
mó wi prze wod ni czą cy Ko mi sji Fi nan sów, Bog -
dan Li twin. – Wy ko na ne zo sta ło rze tel nie
i zgod nie z usta wą o ra chun ko wo ści. Ko mi sja
za opi nio wa ła je po zy tyw nie. Po win no zo stać
przy ję te przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go, co
sta no wi pod sta wę do udzie le nia ab so lu to rium
Za rzą do wi Po wia tu.

(RG)
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Kil ka dzie siąt róż nych spraw i pro ble -
mów oma wia nych by ło pod czas pię ciu ko -
lej nych po sie dzeń Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go, któ re od by ły się od ostat nie go
wy da nia „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”. Nie spo sób jest przed sta wić je
wszyst kie w tym krót kim tek ście, dla te go
sku pię się tyl ko na kil ku bar dzo istot nych.
Za in te re so wa nych bli żej tą te ma ty ką od -
sy łam do Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej
(www. bip. po wiat gli wic ki. finn. pl, za -
kład ka E -Urząd/Re jestr pro to ko łów z Po -
sie dzeń Za rzą du Po wia tu), gdzie za miesz -
cza ne są pro to ko ły z po sie dzeń Za rzą du. 

Trwa ją re mon ty i mo der ni za cje na dro -
gach po wia to wych. Za koń czo no już kil ka
z nich, m.in. wy ko na nie na kład ki na dro dze
w Pa niów kach, re mont chod ni ków w Gie rał -
to wi cach i w Po ni szo wi cach oraz mo der ni za -
cję dro gi Ta ci szów -By ci na. Wła śnie roz po -
czy na ją się pra ce przy prze bu do wie dro gi Ta -
ci szów -Rze czy ce, gdzie rów nież wy bu do wa -
ny zo sta nie chod nik przy ul. Wiej skiej
w Rze czy cach. Jest to naj więk sza in we sty cja
dro go wa po wia tu, re ali zo wa na w ra mach Na -
ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo -
kal nych wspól nie z Gmi ną Ru dzi niec. Jej
war tość wy no si ok. 4 mln zł. Po zo sta łe re -
mon ty i mo der ni za cje pro wa dzo ne przez Za -
rząd Dróg Po wia to wych zgod nie z przy ję tym
na ten rok Pla nem rze czo wo -fi nan so wym.

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go na po sie -
dze niu 5 czerw ca przy jął pro jekt uchwa ły
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go do ty czą cy kon -
kur su „So łec two Przy ja zne Śro do wi sku”.
Kon kurs ten był w la tach 2003-2009 or ga -
ni zo wa ny przez Za rząd Po wia tu Gli wic -
kie go, ale gdy 1 stycz nia 2010 r. na mo cy
ogól no pol skich prze pi sów zli kwi do wa ny
zo stał nasz Po wia to wy Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, nie mie -
li śmy już ta kiej moż li wo ści. Bar dzo te go
ża ło wa li śmy, bo wiem kon kurs ten przy -
czy nił się do po wsta nia w wie lu so łec -
twach cie ka wych in we sty cji zwią za nych
z ochro ną śro do wi ska. Aby móc je wspo -
ma gać w obec nych wa run kach, Za rząd
przy go to wał za ło że nia kon kur su w opar ciu
o prze pi sy usta wy z dnia 27 sierp nia 2009
r. o fi nan sach pu blicz nych. Zgod nie z jej

za pi  sa mi
pla nu je my
u d z i e  l i ć
p o  m o  c y
f i  n a n  s o  -
wej gmi -
nom Po -
wia tu Gli -
wic kie go
w for mie
do ta cji ce -
lo wej na do fi nan so wa nie za dań z za kre su
ochro ny śro do wi ska w ra mach te go kon -
kur su. Pro jekt uchwa ły w tej spra wie tra fi
na naj bliż szą se sję Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go i je śli zo sta nie przy ję ty przez rad -
nych, jesz cze w tym ro ku od bę dzie się ko -
lej na edy cja kon kur su „So łec two Przy ja -
zne Śro do wi sku”.

Na po sie dze niu 29 ma ja Za rząd wy ra ził
zgo dę na roz po czę cie pro ce du ry wy ło nie nia
na byw cy nie ru cho mo ści po wia to wej za bu -
do wa nej bu dyn kiem pral ni w Knu ro wie
przy ul. Oga na. Od bę dzie się to w dro dze
prze tar gu ust ne go nie ogra nicz ne go, po prze -
dzo ne go ogło sze niem wy ka zu nie ru cho mo -
ści prze zna czo nych do sprze da ży.  In for ma -
cja na ten te mat zo sta ła po da na do pu blicz -
nej wia do mo ści, m.in. po przez ogło sze nia
w pra sie lo kal nej i BIP -ie. Te raz cze ka my
na chęt nych na by cia tej nie ru cho mo ści –
dział ki o po wierzch ni 0,2144 ha oraz bu -
dyn ku li czą ce go 1764,62 m kw., któ re po ło -
żo ne są w atrak cyj nej czę ści Knu ro wa.

Jed ną z ostat nio roz pa try wa nych spraw
są do ta cje dla spół ek wod nych. Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go pla nu je przy znać je
spół kom wod nym dzia ła ją cym na na szym
te re nie. Łącz nie na ten cel z bu dże tu Po -
wia tu Gli wic kie go prze zna czo ne zo sta -
nie 100 tys. zł. Pie nią dze te są bar dzo po -
trzeb ne spół kom wod nym, któ re ma ją bar -
dzo wie le do zro bie nia na ob sza rze któ ry
obej mu ją, a bra ku je im na to pie nię dzy.

Przed Zarządem są ważne decyzje do-
tyczące służby zdrowia. O ich przebiegu bę-
dziemy Państwa na bieżąco informować 
w gazecie powiatowej.

Wi ce sta ro sta gli wic ki 
WAL DE MAR DO MBEK 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Go -
spo dar ki, Ma riusz Po lo czek
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Prio ry tet: go spo dar ka

Z PRAC ZA RZĄ DU 
PO WIA TU GLI WIC KIE GO

Wszyst ko o fi nan sach 

SKŁAD KO MI SJI GO SPO DAR KI 
� Ma riusz Po lo czek – prze wod ni czą cy
� To masz Ko wol – wi ce prze wod ni czą cy
� Bog dan Li twin, Hen ryk Si bie lak, Szy mon Ko ściarz, Grze gorz Mi cha -
lik i An drzej Frej no (od 27 stycz nia 2011 r.) – człon ko wie

Pod czas po sie dze nia Ko mi sji Fi nan sów.



�35-le cie ob cho -
dzi ła 3 czerw ca
Gmi na Pil cho wi ce.
Z tej oka zji od by ła
się kon fe ren cja
oko licz no ścio wa,
na któ rą licz nie
przy by li przed sta wi -
cie le władz i in sty -
tu cji pań stwo wych
oraz sa mo rzą do -
wych. Na zdję ciu
wójt gmi ny Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek od bie ra gra tu la cje od przed sta wi -
cie li Po wia tu Gli wic kie go. 

6 czerw ca w Cen trum Edu ka -
cyj nym im. Bł. Ja na Paw -
ła II w Gli wi cach od był się fi nał
kon kur su „Ra to wa nie za byt ków
na szej ma łej oj czy zny”.

Kon kurs prze zna czo ny był dla
dzie ci klas ze ro wych, uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjal -
nych. Za da niem uczest ni ków by ło
stwo rze nie pla ka tu pro mu ją ce go ra -
to wa nie na szych za byt ków. Na kon -
kurs na de sła no 146 prac. Przed sta -
wia ły one m.in. za byt ko we ko ścio -

ły, po mni ki i pa ła ce Zie mi Gli wic -
kiej. 

Ze bra ni w au li Cen trum Edu ka -
cyj ne go im. Bł. Ja na Paw ła II mie li
oka zję zo ba czyć pre zen ta cję o za -
byt kach na sze go re gio nu, po któ rej
rad ny po wia tu gli wic kie go An drzej
Frej no pod kre ślił ro lę dzie ci i mło -
dzie ży w pro mo wa niu idei ochro ny
za byt ków i na szej kul tu ry. Na stęp -
nie ucznio wie ZSO nr 12 w Gli wi -
cach we współ pra cy z Brac twem
Ry cer skim „Ślą ska Kom pa nia Na -
jem na” za pre zen to wa li przed sta wie -
nie pt. „Za byt ko we za mie sza nie”. 

Na gro dy i dy plo my lau re atom
kon kur su wrę czy li Zdzi sła wa Wa -
niek – dy rek tor De le ga tu ry w Gli -
wi cach Ku ra to rium Oświa ty w Ka -
to wi cach oraz wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek. I miej sca
w po szcze gól nych ka te go riach za ję -
li: 

Na ta lia Ka miń ska (SP nr 17
Gli wi ce), Mar ta Jak sik (SP nr 17
Gli wi ce) i Agniesz ka Gaw liń ska
(SP nr 17 Gli wi ce) oraz Krzysz tof
Mol ski (Gim na zjum nr 7- ZSO nr 4
Gli wi ce).

Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny
przez Ze spół Szkół Ogól no kształ cą -
cych Nr 12 w Gli wi cach. (SoG)

www.powiatgliwicki.pl
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1 czerw ca w Wo dzi sła wiu Ślą skim od był się IV Dzień Sa mo -
rzą du Te ry to rial ne go. Wy da rze nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło przez
Urząd Mia sta w Wo dzi sła wiu Śl. oraz Ślą ski Zwią zek Gmin i Po -
wia tów.

Spo tka nie zgro ma dzi ło po nad stu ślą skich sa mo rzą dow -
ców. IV Dzień Sa mo rzą du Te ry to rial ne go po łą czo ny zo stał ze Zgro -
ma dze niem Ogól nym Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów, któ re mu
prze wod ni czył Mie czy sław Kie ca, pre zy dent Wo dzi sła wia Śl.
Uczest ni cy spo tka nia wzię li tak że udział w warsz ta tach wy mia ny
do świad czeń sa mo rzą do wych, po świę co nych oświa cie, go spo dar ce
od pa da mi oraz do stę po wi do in for ma cji pu blicz nej. W ra -
mach IV Dnia Sa mo rzą du Te ry to rial ne go wrę czo ne zo sta ły na gro dy
Fun da cji Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej oraz Ośrod ka Kształ ce nia
Sa mo rzą du Te ry to rial ne go im. Wa le ria na Pań ki w Ka to wi cach. Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach na gro dzo ne zo sta ło za sta łe pod no -
sze nie kom pe ten cji przez pra cow ni ków. Na gro dę ode bra ła se kre tarz
Po wia tu Gli wic kie go Mag da le na Bud ny, któ ra re pre zen to wa ła po -
wiat na spo tka niu. (RG)

Dzień sa mo rzą du z na gro dą

Mag da le na Bud ny z dy plo mem oraz sta tu et ką
na gro dy.
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Bar dzo uro czy ście ob cho dzi ła Dzień Stra ża ka
w tym ro ku Ko men da Miej ska PSP w Gli wi cach, łą -
czył się on bo wiem z ju bi le uszem XX -le cia Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej. Uro czy sto ści z tej oka zji od by ły
się 18 ma ja. Z ko lei 2 czerw ca na si przed sta wi cie le
wzię li udział w III Zjeź dzie Wo je wódz kie go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP woj. ślą skie go.

Uro czy stość ju bi le uszo wą uświet nił swą obec no ścią

ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier Wie sław Le śnia -
kie wicz oraz ślą ski ko men dant wo je wódz ki Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Ka to wi cach nad bryg. Ma rek Rącz ka.
Ob cho dy roz po czę ły się mszą w ko ście le pw. św. Bar ba -
ry w Gli wi cach. Mszę św. w in ten cji stra ża ków i ich ro -
dzin ce le bro wał ks. bi skup Jan Ko piec oraz ka pe lan stra -
ża ków gli wic kich ks. Piotr Fa liń ski. Na stęp nie w Gli -
wic kim Te atrze Mu zycz nym od był się uro czy sty apel,
na któ rym wrę czo ne zo sta ły od zna cze nia i awan se dla
stra ża ków na wyż sze stop nie służ bo we. Wśród wie lu od -
zna czo nych by li rów nież przed sta wi cie le na sze go po -

wia tu. Me da lem oko licz no ścio wym z oka zji XX -le cia
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej od zna cze ni zo sta li: sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek (od zna cze nie w za stęp stwie
ode brał wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek), Ta de usz Ma -
mok – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, nad -
le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec, a za ra zem czło nek
Głów ne go Są du Ho no ro we go ZOSP RP oraz An drzej
Frej no – pre zes Za rzą du Po wia to we go OSP RP w Gli wi -
cach. 

III Zjazd Wo je wódz kie go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP woj. ślą skie go zor ga ni zo wa ny zo -
stał w sie dzi bie OSP w Mni chu (gm. Chy bie, po wiat cie -
szyń ski). Udział w nim wzię ło 101 de le ga tów oraz za pro -
sze ni go ście, m. in.: Wal de mar Paw lak – wi ce pre mier,
mi ni ster go spo dar ki, a za ra zem pre zes ZOSP, Sta ni sław
Ra ko czy – wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych, gen. bry -
ga dier Wie sław Le śnia kie wicz – ko men dant głów ny PSP,
Sta ni sław Dą bro wa –wi ce wo je wo da ślą ski oraz Ma rek
Rącz ka – ślą ski ko men dant wo je wódz ki PSP. 

Po wiat gli wic ki re pre zen to wał An drzej Frej no – pre -
zes Za rzą du Po wia to we go ZOSP RP, któ ry zo stał wy bra -

ny człon kiem Za rzą du
Wo je wódz kie go, Ta de usz
Ma mok – czło nek Głów -
ne go Są du Ho no ro we go,
wy bra ny do Pre zy dium
Za rzą du Od dzia łu Wo je -
wódz kie go, Ja nusz Przy -
byl ski – ko men dant miej -
ski Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Gli wi cach, ja ko
de le gat na Zjazd oraz An -
drzej Mu siał, wy bra ny
na człon ka Wo je wódz kiej

Ko mi sji Re wi zyj nej ZOSP RP.
Zjazd do ko nał pod su mo wa nia koń czą cej się ka den -

cji. Wy bra ne zo sta ły no we wła dze za rzą du oraz okre ślo -
no kie run ki dzia ła nia na la ta 2012-2016. Pre ze sem Za -
rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go ZOSP RP w Ka to wi -
cach zo stał po now nie gen. bry ga dier w sta nie spo czyn ku
Zbi gniew Me res.

Ak tu al nie w woj. ślą skim dzia ła 131 od dzia łów
gmin nych OSP, 14 od dzia łów po wia to wych grodz kich
oraz 17 od dzia łów po wia to wych ziem skich. OSP wo je -
wódz twa zrze sza ją 59 716 człon ków. (RG)

Ju bi le usz i zjazd

�Uro czy sty apel – mel du nek
przyj mu je ko men dant głów ny
PSP gen. bry ga dier Wie sław
Le śnia kie wicz (pierw szy z le -
wej).

�Na zjeź dzie wo je wódz kim
OSP. Od le wej: An drzej Frej -
no, Wal de mar Paw lak, Ta de-
usz Ma mok, Ire ne usz Sku bik
– prze wod ni czą cy Zjaz du i Ja -
nusz Przy byl ski.. 
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Ra tuj my na sze za byt ki

15 czerw ca sta ro stwo pra cu je dłu żej
In for mu je my, że 15 czerw ca (pią tek) Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
bę dzie czyn ne dłu żej. Urząd bę dzie te go dnia pra co wał do godz. 15.30.

KRÓT KO Z NA SZYCH GMIN

�Przez dwa dni ba wi li się
tak że na świę cie swe go
mia sta i gmi ny miesz kań -
cy So śni co wic. Licz ne im -
pre zy zor ga ni zo wa no
na „Ran cho u Mar ka”
w Bar głów ce i na te re nie
OSiR. Każ dy zna lazł coś
dla sie bie, bo by ło i kul tu -
ral nie, i spor to wo, i roz -
ryw ko wo. Miesz kań com
uda nej za ba wy ży czy li
m.in. mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las i bur mistrz Mar cin Stron czek. 

�Świet ną za ba wę
dla naj młod szych
z oka zji Dnia Dziec -
ka przy go to wał Od -
dział PCK w Knu ro -
wie. Je go pod opiecz -
ni ba wi li się w re -
stau ra cji „Do mi -
num” za Za ci szu
dzię ki spon so rom
i wo lon ta riu szom,
wśród któ rych by li
m.in. rad ny miej ski Eu ge niusz Ty mo szek, wła ści cie le re stau ra cji Pań stwo
Ży lew scy, Ko ło nr 3 Związ ku Eme ry tów i du et „Cen trum”. 

�Ta ki sam ju bi le -
usz świę to wa ła
Gmi na Gie rał to wi -
ce. 2-dnio wa im pre -
za po łą czo na zo sta -
ła ze Ślą ski mi Go -
da mi oraz 55-le -
ciem Gmin nej Bi -
blio te ki Pu blicz nej.
Atrak cji by ło co
nie mia ra i – jak za -
wsze – swe sto iska

przy go to wa ły pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich, pro pa gu jąc na nich lo kal -
ne tra dy cje i ślą ską kuch nię. 

�125 lat ob cho dzi ła OSP
w Wil ko wicz kach. Pa tro nat
nad uro czy sto ścią ob ję li
Wal de mar Paw lak, pre zes
Za rzą du Głów ne go ZOSP
RP oraz Grze gorz Kup czyk,
bur mistrz Tosz ka. Po uro -
czy stej mszy św. od był się
apel, pod czas któ re go od zna -
czo no i wy róż nio no dru hów
wil ko wic kiej OSP. Nie za -

bra kło też pa miąt ko wej fo to gra fii.

�6 czerw ca pią ty rok
aka de mic ki za koń czył
Uni wer sy tet Trze cie -
go Wie ku w Knu ro -
wie. Ju bi le uszu i suk -
ce sów gra tu lo wa li je -
go twór com oraz stu -
den tom przed sta wi -
cie le władz sa mo rzą -
do wych na cze le
z Alek san drą Ba na -
siak z Za rzą du Woj.

Ślą skie go. Na zdję ciu kie row nik UTW Ewa Jur czy ga wrę cza dy plo my słu -
chacz kom.  
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Ze spół „Boys Dan ce” z Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej oraz gru -
pa te atral na „Ar le kin” z DPS -
-u „Osto ja” w So śni co wi cach za -
ję ły dwa pierw sze miej sca
na III Mię dzy na ro do wym Prze -
glą dzie Umie jęt no ści Ar ty stycz -
nych Do mów Po mo cy Spo łecz nej
PU MA 2012 w Dą bro wie Gór ni -
czej.

Ze spół „Za mecz ku” za pre zen to -
wał w Dą bro wie Gór ni czej pro gram
zło żo ny z róż no rod nych pio se nek.
„Boys Dan ce” za chwy cił ju ro rów
ży wio ło wo ścią, spon ta nicz no ścią
i mu zycz ną pa sją. Z ko lei gru pa
„Ar le kin” po ka za ła pod czas Prze -
glą du spek takl pt. „Mu zycz na po -
dróż w cza sie”. 

Fe sti wal trwał od 29 do 31 ma ja.
Bra ło w nim udział po nad 70 ze spo -
łów z ca łej Pol ski oraz m.in. z Da -
nii, Sło we nii, Ło twy, Li twy i Czech.

Każ de go dnia wy stę po wa ło po -
nad 20 ze spo łów, spo śród któ rych
ju ry na gra dza ło naj lep szych. „Boys
Dan ce” za pre zen to wał się pierw sze -
go dnia Prze glą du, pod czas któ re go
nie miał so bie rów nych. „Ar le kin”
oka zał się nie po bi ty dru gie go dnia. 

Chłop ców z „Za mecz ku” do wy -
stę pu przy go to wa ła pro wa dzą ca
warsz ta ty Bar ba ra Go lec oraz te ra -
peut ki Re na ta Stru zik, Do ro ta
Pod las i Ka ta rzy na Za wadz ka.
Dziew czę ta z gru py „Ar le kin” pra -
cu ją pod opie ką Aga ty Do bek
i Vio let ty Ma nec kiej, któ re pro wa -
dzą warsz ta ty mu zycz ne.

Prze gląd PU MA or ga ni zo wa ny
jest przez Mia sto Dą bro wa Gór ni -
cza. Im pre za od by wa ła się pod ho -
no ro wym pa tro na tem żo ny pre zy -
den ta RP An ny Ko mo row skiej
oraz mar sza łek Sej mu RP Ewy Ko -
pacz.

(RG)

Wy śpie wa li zwy cię stwo

Zwy cię ski „Boys Dan ce” z dy rek tor „Za mecz ku” Ewą Za mo rą oraz Bar ba -
rą Go lec.
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Od no we go ro ku funk cjo nu je
Usta wa z dnia 9 czerw ca 2011 r.
o wspie ra niu ro dzi ny i sys te mie
pie czy za stęp czej, któ ra spra wi ła,
iż śro do wi ska ro dzin za stęp czych
prze sta ły być czę ścią po mo cy
spo łecz nej, a sta ły się ele men tem
sys te mu po mo cy dziec ku i ro dzi -
nie.

Wce lu re ali za cji za pi sów tej
usta wy w po wie cie gli wic -

kim Or ga ni za to rem Ro dzin nej Pie -
czy Za stęp czej zo sta ło Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli -
wi cach. W ra mach Cen trum utwo -
rzo no Ze spół do spraw pie czy za -
stęp czej, w skład któ re go wcho dzi
star szy spe cja li sta pra cy so cjal nej,
pe da gog oraz ko or dy na to rzy ro -
dzin nej pie czy za stęp czej. Ze spół
ten m.in. pro wa dzi pra cę z ro dzi na -
mi za stęp czy mi, zaj mu je się ich
wspie ra niem i or ga ni zo wa niem
szko leń dla kan dy da tów na opie ku -
nów za stęp czych. Swo istą zmia ną
jest za trud nia nie ko or dy na to rów ro -
dzin nej pie czy za stęp czej, któ rzy są
oso ba mi ma ją cy mi sta ły i tak czę -
sty, jak wy ma ga te go sy tu acja, kon -
takt z ro dzi na mi za stęp czy mi
i umiesz czo ny mi w nich dzieć mi.

Po nad to cza su pra cy ko or dy na to -
rów nie ogra ni cza 8-go dzin ny czas
pra cy Cen trum, co umoż li wia wi zy -
ty w ro dzi nach tak że w go dzi nach
po po łu dnio wych i w dniach wol -
nych od pra cy in sty tu cji.

Wspo mnia ny akt pra wa grun -
tow nie prze bu do wał sys tem

po mo cy dziec ku i ro dzi nie, za czy -
na jąc cho ciaż by od ter mi no lo gii.
Wcze śniej obo wią zu ją cy po dział
ro dzin za stęp czych na spo krew nio -
ne, nie spo krew nio ne i za wo do we,
w tym wie lo dziet ne, spe cja li stycz -
ne i po go to wia ro dzin ne uległ
zmia nie. Obec nie wy mie nia się
dwie for my ro dzin nej pie czy za -

stęp czej: ro dzi ny za stęp cze i ro -
dzin ne do my dziec ka. Z cze go spo -
śród ro dzin za stęp czych wy róż nia
się ro dzi ny za stęp cze spo krew nio -
ne, nie za wo do we i za wo do we,
w tym za wo do wa peł nią ca funk cję
po go to wia ro dzin ne go i za wo do wa
spe cja li stycz na.

Wcze śniej sze prze pi sy pra wa
sze ro ko uj mo wa ły kwe stie po kre -
wień stwa, obec nie funk cje ro dzin
za stęp czych spo krew nio nych bę dą
peł ni ły je dy nie naj bliż sze dziec ku
oso by, tj. bab cie, dziad ko wie i ro -
dzeń stwo dziec ka, czy li człon ko wie
ro dzi ny, na któ rych – zgod nie z Ko -
dek sem ro dzin nym i opie kuń czym

– cią ży obo wią zek ali men ta cyj ny.
Licz ba dzie ci prze by wa ją cych w ta -
kiej ro dzi nie za stęp czej nie jest re -
gu lo wa na usta wo wo i wy ni ka
z kon kret nej sy tu acji ro dzin nej.

Obok ro dzin za stęp czych spo -
krew nio nych ist nie ją ro dzi ny

za stęp cze za wo do we oraz nie za wo -
do we. Ro dzi ny za stęp cze za wo do -
we ze wzglę du na swo je kwa li fi ka -
cje mo gą za jąć się wy cho wa niem
dzie ci wy ma ga ją cych szcze gól nej
tro ski lub umie jęt no ści wy cho waw -
czych. Ro dzi ny te win ny bo wiem
sta le do sko na lić swo je umie jęt no -
ści, głów nie po przez szko le nia.
W za wo do wej ro dzi nie za stęp czej
mo że prze by wać nie wię cej niż tro -
je dzie ci. Na wet, gdy za wo do wa ro -
dzi na za stęp cza nie bę dzie zaj mo -
wa ła się dzieć mi wy ma ga ją cy mi
szcze gól nej tro ski, to i tak po win na
być otwar ta na wła sny roz wój oraz
do sko na le nie kwa li fi ka cji. Po dob -
nie jak w przy pad ku ro dzin za stęp -
czych za wo do wych, licz ba dzie ci
w ro dzi nie nie za wo do wej nie po -
win na być więk sza niż tro je.

Istot ną spra wą przy wpro wa dza -
niu zmian sys te mo wych są za -

wsze kwe stie fi nan so we. Tak że

w przy pad ku Usta wy o wspie ra niu
ro dzi ny i sys te mie pie czy za stęp -
czej, zna le zie nie źró dła fi nan so -
wa nia, na ło żo nych na po wiat
przez usta wo daw cę obo wiąz ków,
by ło du żym ob cią że niem. Dla te go
też, nie zwłocz nie po ogło sze niu
przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej otwar tych kon kur -
sów ofert na do fi nan so wa nie za -
dań wła snych po wia tu w za kre sie
roz wo ju pie czy za stęp czej w 2012
r., tj. „Szko le nie ro dzin za stęp -
czych, osób pro wa dzą cych ro dzin -
ne do my dziec ka oraz dy rek to rów
pla có wek opie kuń czo -wy cho waw -
czych ty pu ro dzin ne go” oraz „Ko -
or dy na tor ro dzin nej pie czy za stęp -
czej” Po wiat Gli wic ki za po śred -
nic twem PCPR w Gli wi cach apli -
ko wał o środ ki fi nan so we na po -
wyż sze za da nia.

Moż li wość wnio sko wa nia
o do fi nan so wa nie jest tym

bar dziej waż na, iż Po wia to we Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi -
cach cią gle po szu ku je kan dy da tów
na ro dzi ny za stęp cze dla dzie ci po -
cho dzą cych z te re nu po wia tu gli -
wic kie go.

OL GA BO CIAŃ SKA

Ro dzi ny za stęp cze – na pół met ku re ali za cji usta wy

…ba wio no się na pik ni kach, zor ga ni zo wa nych
w dwóch Do mach Po mo cy Spo łecz nych pro wa dzo -
nych przez Po wiat Gli wic ki – „Ostoi” w So śni co wi -
cach oraz „Za mecz ku” w Kuź ni Nie bo row skiej.

Pik nik w So śni co wi cach prze bie gał pod ha słem
„Na sza 18-stka”, bo wiem jest już or ga ni zo wa ny od 18.
lat. Roz po czął 
go wy stęp ze -
spo łu z „Ostoi”
i n  s p i  r o  w a  n y
folk lo rem i t e  -
ma  ty  ką  gó ral -
ską. Na stęp nie
pe łen śpie wu
i tań ca po pis
d a  ł y  d z i e  c i
z Przed szko la
Nie pu blicz ne go
„Chat ka Uszat -
ka” w Gli wi -
cach Ostro pie.
Pu blicz ność ba -
wi li tak że ze -
spół „Mer ku ry”,
ka ba ret „Dłu gi”
oraz ilu zjo ni sta
Pa weł Szre ter.
Mię dzy wy stę -
pa mi pro wa dzo -
na by ła au kcja
prac miesz ka -
nek, przez ca łą
im pre zę trwa ła
lo te ria, or ga ni -
zo wa ne by ły
licz ne kon kur sy
i za ba wy. Do dat ko we atrak cje sta no wi ły m.in. prze -
jażdż ki mo to cy klem, je epem lub brycz ką. Im pre zę za -
koń czy ła wspól na za ba wa ta necz na. Fe styn zor ga ni zo -
wa ny zo stał przez DPS „Osto ja” oraz Sto wa rzy sze nie
na rzecz Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym w So śni -
co wi cach. 

W „Za mecz ku” pik nik już po raz dru gi zor ga ni zo -
wa ny zo stał w ra mach Me tro po li tal ne go Świę ta Ro -
dzi ny. Spo tka nie roz po czę ła msza św. ple ne ro wa, od -

pra wio na przez ks. Da riu sza Goł ka, pro bosz cza pa ra -
fii w Pil cho wi cach. Uczest ni czy li w niej m.in. wi ce -
sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek, se kre tarz Po -
wia tu Gli wic kie go Mag da le na Bud ny, rad ni po wia -
to wi Ma rian Sa dec ki, Win fryd Fi coń i Grze gorz
Mi cha lik. Pod czas fe s ty  nu  moż na  by  ło  

po dzi wiać wy stę -
py  miesz  kań  ców
DPS „Za me czek”,
wziąć udział
w grach i kon kur -
sach oraz sko rzy stać
z bu fe tu. O mu zycz -
ną opra wę im pre zy
za dbał ze spół B&B.

– Głów nym ce lem
pik ni ku jest wspól na
za ba wa, roz mo wa,
spo tka nie miesz kań -
ców z ro dzi na mi,
z przy ja ciół mi na szej

pla ców ki i ludź mi do brej wo li, któ rzy na co dzień bar dzo
nam po ma ga ją – mó wi dy rek tor „Za mecz ku” Ewa Za -
mo ra. 

Współ or ga ni za to ra mi im pre zy by li: Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach oraz Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Roz wo ju Gmin Po wia tu Gli wic kie go „Mo ja Gmi na,
Nasz Po wiat”. Ho no ro wy pa tro nat nad wy da rze niem ob -
jął sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek.

(RG, SoG)

In te gra cyj nie, fe sty no wo, ro dzin nie…

� W So śni co wi cach li cy to wa -
no pra ce miesz ka nek, wy ko na -
ne pod czas warsz ta tów. Do -
chód prze zna czo ny zo sta nie
na do po sa że nie in fra struk tu ry
spor to wej „Ostoi”.

� Pik nik w „Za mecz ku” za -
wsze jest oka zją do wspa nia łej
za ba wy przy mu zy ce. Przy jeż -
dża ją na nią miesz kań cy in -
nych DPS -ów z te re nu po wia -
tu, ba wią się też ca łe ro dzi ny. F
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ZE SPÓŁ DO SPRAW PIE CZY ZA STĘP CZEJ:

� Ol ga Bo ciań ska – star szy spe cja li sta pra cy so -
cjal nej -ko or dy na tor
� An na Paw lak – pe da gog
� Agniesz ka Rak – ko or dy na tor ro dzin nej pie czy za stęp czej
� Jo an na Mi ko łaj czyk -Mi ka – ko or dy na tor ro dzin nej pie czy za stęp czej
przyj mu je od po nie dział ku do piąt ku w godz. od 9.00 do 15.00 oraz
w czwart ki do dat ko wo do 17.30 w sie dzi bie Po wia to we go Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach (bu dy nek Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17), pok. 228 – II pię tro. 
Nr tel. 32 301 50 39.
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25 kwiet nia od szedł od nas na wiecz ny
dy żur dr Kon stan ty Za krzew ski – le karz,
któ ry swo ją po sta wą i ofiar ną pra cą był sil -
nie zwią za ny z Knu ro wem i je go spo łecz no -
ścią, a w szcze gól ny spo sób z tu tej szym
szpi ta lem, w któ rym przez 34 la ta peł nił
funk cję or dy na to ra Od dzia łu Gi ne ko lo -
gicz no -Po łoż ni cze go.

Kon stan ty Za krzew ski uro dził się 28 paź -
dzier ni ka 1924 r. we wsi Gór ki ko ło Prza sny -
sza, gdzie spę dził szczę śli we dzie ciń stwo.
Przed woj ną ukoń czył 3 kla sy gim na zjum.
W okre sie wo jen nym pra co wał w Za kła dach
Drzew nych w Płoc ku ja ko sto larz. Od stycz -
nia 1945 r. do paź dzier ni ka 1946 r. słu żył
w Woj sku Pol skim. Pod czas służ by woj sko -
wej ukoń czył Li ceum Ogól no kształ cą ce im.
Ma ła chow skie go w Płoc ku. W lip cu 1946 r.
zdał eg za min kon kur so wy na Wy dział Le kar -
ski Uni wer sy te tu Po znań skie go. Stu dio wał
w Po zna niu i we Wro cła wiu. Po uzy ska niu dy -
plo mu le ka rza me dy cy ny lo sy po kie ro wa ły go
na Śląsk do Ryb ni ka, gdzie spo tkał ser decz -
nych i przy chyl nych mu lu dzi. Przez 8 lat pra -
co wał na tam tej szym Od dzia le Gi ne ko lo gicz -
no -Po łoż ni czym, uzy sku jąc I i II sto pień spe -
cja li za cji z za kre su gi ne ko lo gii i po łoż nic twa.

W 1960 r. tra fił do Szpi ta la w Knu ro wie
i ob jął sta no wi sko or dy na to ra Od dzia łu Gi ne -
ko lo gicz no -Po łoż ni cze go, li czą ce go wów -
czas 25 łó żek. Peł niąc funk cję sze fa od dzia łu,
dzię ki ofiar nej pra cy, zmy sło wi or ga ni za cyj -
ne mu i otwar to ści na wpro wa dza nie no wo cze -
snych roz wią zań w pra cy, do pro wa dził do roz -
bu do wy od dzia łu do 72 łó żek. Stwo rzył Od -
dział Po łoż nic twa Sep tycz ne go, Pa to lo gii Cią -
ży, Po łoż ni czą Izbę Przy jęć oraz Pra cow nię
Cy to lo gii On ko lo gicz nej. Przez wie le lat peł -
nił rów nież funk cję dy rek to ra szpi ta la oraz
Le ka rza Na czel ne go Ob wo du – w okre sie,
gdy Szpi tal w Knu ro wie wcho dził w struk tu ry
or ga ni za cyj ne ZOZ -u w Ryb ni ku. Brał czyn ny
udział w roz bu do wie i mo der ni za cji szpi ta la,
co przy czy ni ło się do po sze rze nia za kre su
udzie la nych świad czeń lecz ni czych, a tak że
do po pra wy es te ty ki i po zy tyw ne go wi ze run -
ku obiek tu.

Był wspa nia łym dy dak ty kiem. Pod je go
kie run kiem wie lu mło dych le ka rzy uzy ska ło
spe cja li za cję, a tak że pie lę gniar ki i po łoż ne
pod nio sły swo je kwa li fi ka cje, zdo by wa jąc
wie dzę na wyż szych uczel niach. Po przej ściu
na eme ry tu rę nie ze rwał z wy ko ny wa niem za -
wo du, pro wa dząc na dal pry wat ną prak ty kę le -
kar ską. Dzia łał w Sa mo rzą dzie Le kar skim,

peł niąc przez dwie ka den cje funk cję rzecz ni ka
służ by zdro wia.

Za swo je za słu gi w roz wo ju służ by zdro -
wia, wpro wa dza nie no wych ro dza jów świad -
czeń me dycz nych, fa cho wość oraz pro fe sjo -
na lizm w pra cy był wie lo krot nie od zna cza ny
i wy róż nia ny. Otrzy mał mie dzy in ny mi:
Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski,
Zło ty Krzyż Za słu gi, Od zna kę Za słu żo ne go
dla Wo je wódz twa Ka to wic kie go oraz Laur
Knu ro wa.

Dr Kon stan ty Za krzew ski był le ka rzem
bar dzo zwią za nym ze Szpi ta lem w Knu ro wie,
szcze gól nie z Od dzia łem Gi ne ko lo gicz no -Po -
łoż ni czym, gdzie w spo sób pro fe sjo nal ny,
z peł ną od po wie dzial no ścią i roz wa gą to wa -
rzy szył ko bie tom w tak waż nej i do nio słej
chwi li ży cia jak na ro dzi ny ocze ki wa ne go
dziec ka. Pod czas je go pra cy za wo do wej
na od dzia le przy ję to 47 866 po ro dów.

Cie szył się ol brzy mim sza cun kiem i uzna -
niem nie tyl ko wśród per so ne lu szpi ta la, lecz
rów nież w spo łecz no ści lo kal nej. Był czło wie -
kiem bar dzo uczu cio wym, ser decz nym, dys -
po zy cyj nym. Nie szczę dził sił, wol ne go cza su,
o każ dej po rze dnia i no cy był go to wy nieść
po moc cho rym, ulżyć ich cier pie niu, za pew nić
im spo kój i bez pie czeń stwo.

Per so nel Szpi ta la w Knu ro wie wspo mi na
dr. Za krzew skie go ja ko le ka rza o wiel kiej
i ugrun to wa nej wie dzy, sze ro kich ho ry zon tach
my ślo wych, sta le po świę ca ją ce go się po sze -
rza niu świad czo nych usług oraz roz wo jo wi
służ by zdro wia. Był oso bą o wy so kich wa lo -
rach etycz no -mo ral nych, życz li wą, wy ro zu -
mia łą, re pre zen tu ją cą wy so ki po ziom kul tu ry
i tak tu. Dzię ki otwar to ści ser ca i życz li wo ści
stwo rzył ro dzi nę szpi tal ną – jak oj ciec, do któ -
re go moż na by ło się zwró cić w po trze bie
z każ dym pro ble mem.

Je go po stać zo sta ła za pi sa na zło ty mi zgło -
ska mi w hi sto rii szpi ta la i po zo sta nie przez
wie le lat w na szej pa mię ci. 

BAR BA RA SMY CZEK -TKOCZ

Wspo mnie nie o dok to rze Kon stan tym Za krzew skim (1924-2012)

Od szedł na wiecz ny dy żur
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„Cia ło ludz kie jest jak dzie ło
sztu ki, a po stę po wa nie z je go de li -
kat ny mi tkan ka mi wy ma ga
kunsz tu ar ty sty.” (Ber ke ley Moy -
ni han, 1865-1936) – chy ba nikt
nie wie o tym tak do brze, jak chi -
rurg, któ ry z za mia rem nie sie nia
cho re mu czło wie ko wi ulgi w je go
cier pie niu, do ko nu je gwał tu
na je go cie le. 

Mó wić, czy pi sać o chi rur gii nie
jest ła two. Jest to za da nie znacz nie
trud niej sze, niż na przy kład pi sa nie
o po łoż nic twie. Po łoż nik mó wiąc
o swo im za wo dzie, o tym, czym
zaj mu je się na co dzień w swej pra -

cy, mó wi o ludz kim szczę ściu,
szczę śli wych mat kach ro dzą cych
ład ne, zdro we i naj czę ściej chcia ne
dzie ci. Chi rurg na co dzień zma gać
się mu si z ludz kim nie szczę ściem,
z cier pie niem, z cho ro bą. I to ze -
tknię cie się z ludz kim nie szczę -
ściem czę sto ma cha rak ter tak oso -

bi sty, że trud no jest o nim opo wia -
dać. No bo jak moż na wy ra zić pro -
sty mi sło wa mi uczu cia, ja kich do -
świad cza chi rurg, któ re mu po go to -
wie ra tun ko we przy wo zi na izbę
przy jęć na raz czte rech lu dzi po -
szko do wa nych w wy pad ku sa mo -
cho do wym, w tym pół to ra rocz ne
dziec ko, Kac per ka, któ ry – jak się
póź niej oka za ło – w chwi li przy jaz -
du do szpi ta la już nie żył? Jak opo -
wie dzieć ko muś, kto sam ni gdy te -
go nie do świad czył, co się czu je sto -
jąc nad pa cjen tem z ma syw nym
krwo to kiem we wnętrz nym, ma jąc
do dys po zy cji wła sne rę ce, ogra ni -

czo ny za sób na rzę dzi, do -
świad cze nie i bar dzo ma ło
cza su?

W ra mach Od dzia łu
Chi rur gii Ogól nej Szpi ta la
Po wia to we go w Py sko wi -
cach w 2011 r. wy ko na li -
śmy 760 za bie gów ope ra -
cyj nych. Ope ro wa li śmy pa -
cjen tów cier pią cych
na wie le róż nych cho rób.
Naj więk szy pro cen to wy
udział ma ją pa cjen ci z prze -
pu kli na mi i ka mi cą pę che -
rzy ka żół cio we go. Po sia da -
my od po wied ni sprzęt
i kwa li fi ka cje do wy ko ny -
wa nia za bie gów wy cię cia
pę che rzy ka żół cio we go, za -
opa try wa nia prze pu klin pa -
chwi no wych oraz dia gno -
sty ki cho rób ja my brzusz -

nej no wo cze sną, ma ło in wa zyj ną
me to dą la pa ro sko po wą. Le czy my
rów nież pa cjen tów z cho ro ba mi no -
wo two ro wy mi, z cho ro ba mi tar czy -
cy, cho ro ba mi skó ry, ży la ka mi.
Znacz na część le czo nych tu cho -
rych to pa cjen ci z za pa le nia mi
trzust ki, krwa wie nia mi i krwo to ka -

mi we wnętrz ny mi, za pa le niem pę -
che rzy ka żół cio we go, kol ka mi ner -
ko wy mi. 

Mó wiąc o chi rur gii nie moż na
za po mnieć o tym, że wy ko ny wa nie
za bie gów ope ra cyj nych by ło by zu -
peł nie nie moż li we, gdy by nie po -
moc wy kwa li fi ko wa nej i do świad -
czo nej gru py le ka rzy ane ste zjo lo -
gów, któ rzy dba ją o to, by bez piecz -
nie uśpić, prze pro wa dzić przez ca ły
za bieg ope ra cyj ny i bez piecz nie
obu dzić ope ro wa nych cho rych.

Od dział chi rur gii nie mógł by ist -
nieć, gdy by nie po moc za trud nio -
nych tu pie lę gnia rek. Chi rur gia jest
na pew no jed nym z naj trud niej -
szych i naj bar dziej od po wie dzial -
nych spo śród wszyst kich sta no wisk
pra cy pie lę gniar ki. Za rów no pie lę -
gniar ki pra cu ją ce bez po śred nio
przy łóż kach cho rych, na od dzia le
chi rur gicz nym, jak i in stru men ta -
riusz ki asy stu ją ce przy za bie gach
ope ra cyj nych i pie lę gniar ki ane ste -
zjo lo gicz ne, po ma ga ją ce ane ste zjo -
lo gom przy znie czu la niu cho rych
za trud nio ne w dzia ła ją cym przy od -
dzia le trak cie ope ra cyj nym, mu szą
wy ka zać się wy so ki mi kwa li fi ka -
cja mi za wo do wy mi, wie dzą, do -
świad cze niem, od por no ścią psy -
chicz ną na stres i zmę cze nie. 

Wszy scy ci lu dzie za trud nie ni
w od dzia le chi rur gii ogól nej,
na trak cie ope ra cyj nym, dzień
po dniu po ma ga ją cho rym lu dziom
w ich mniej szym lub więk szym
cier pie niu, nio są po moc w nie szczę -
ściu, a prze cież po moc dru gie mu
czło wie ko wi w chwi li nie szczę ścia
jest sed nem czło wie czeń stwa.

lek. med. LECH MU CHA –
spe cja li sta chi rurg, kie row nik
Trak tu Ope ra cyj ne go Szpi ta la

Po wia to we go w Py sko wi cach 

Py sko wic ka chi rur gia
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Od wie lu lat w sa li po ro do wej
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko -
wi cach sto so wa ne są za bie gi ma -
ją ce na ce lu zła go dze nie bó lu po -
ro do we go. Ostat nio wzbo ga ci ły
się one o do dat ko wą me to dę, wy -
ko rzy stu ją cą tzw. gaz roz we se la -
ją cy. 

Od daw na do ła go dze nia bó lu
ro dzą cych ko biet w py sko wic kim
szpi ta lu sto so wa ny jest TENS –
apa rat do prze zskór nej sty mu la cji

prze ciw bó lo wej. Wy ko rzy sty wa ne
jest rów nież ko ją ce dzia ła nie cie płej
wo dy i mu zy ko te ra pii. – Wy ni ki
prze pro wa dzo nej wśród pa cjen tek
an kie ty wska zu ją, że sku tecz ność
po dej mo wa nych przez nas dzia łań
prze ciw bó lo wych jest bar dzo do bra

i do bra – mó wi Wie sła wa Do min,
po łoż na od dzia ło wa Od dzia łu Gi ne -
ko lo gicz no -Po łoż ni cze go SP ZOZ
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi -
cach.

Od nie daw na na Od dzia le uży -
wa ny jest rów nież En to nox, po -
wszech nie zwa ny „ga zem roz we se -
la ją cym”. En to nox to mie sza ni na
ga zów, bez barw na i bez won na. Jest
ła twy w za sto so wa niu, po nie waż
ro dzą ca sa ma do zu je go so bie w ra -
zie po trze by. We dług opi nii ko biet
ro dzą cych En to nox ła go dzi ból po -
ro do wy w 60-70 proc. Co do roz we -
se la nia, to pa nie mó wią, iż czu ją się
jak po szam pa nie, ale nie tra cą kon -
tak tu z rze czy wi sto ścią.

(RG)

Po ród mniej bo li

Pod czas jed nej z prze pro wa dza nych ope ra cji.

� Ro dzą ce pa -
nie chęt nie ko -
rzy sta ją ze znie -
czu le nia ga zem
r o z  w e  s e  l a  j ą  -
cym.

� Szczę śli wa
ma ma, któ rej
dziec ko przy -
szło na świat
w py sko wic kim
szpi ta lu.
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Co ro ku uczest ni cy Kon kur su
Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim (pi -
sze my o nim ni żej), uda ją się
na cie ka wą wy ciecz kę. Za byt ko -
we ko ścio ły, pięk ne zam ki i pa ła -
ce, je zio ra, par ki, izby tra dy cji –
to tyl ko nie któ re z licz nych atrak -
cji tu ry stycz nych, ja kie znaj du ją
się w na szym po wie cie. 

Tym ra zem wspól ny wy jazd
ufun do wa ny przez Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach od był się 17
ma ja. 

Pierw szym punk tem wy ciecz ki
by ła ścież ka edu ka cyj no -przy rod ni -
cza w Ra cho wi cach. Tu taj le śni czy
Nad le śnic twa Ru dzi niec Adam Gło -
wac ki opo wia dał m.in. o hi sto rii
ścież ki, jej cie ka wost kach przy rod -
ni czych i zwie rzę tach, ja kie za -
miesz ku ją w ra cho wic kim le sie.
Pod czas le śnej wę drów ki ucznio wie
mie li tak że oka zję po znać róż ne ga -
tun ki drzew i krze wów, zaś po po -
ko na niu tra sy zaj rze li do Szkół ki
Le śnej „Ra cho wi ce”. 

Ko lej ną atrak cją by ło zwie dza -
nie za byt ko we go, drew nia ne go ko -
ścio ła pw. Wszyst kich Świę tych
w Boj szo wie. O dzie jach i ar chi tek -
tu rze ko ściół ka opo wia dał, w za -
stęp stwie ks. pro bosz cza, Prze my -
sław Bi gos pro wa dzą cy fir mę zaj -
mu ją cą się m.in. re mon ta mi za byt -
ko wych ko ścio łów oraz wła ści ciel
go spo dar stwa agro tu ry stycz ne go
Ran cho „Ro meo” w Boj szo wie. 

Ko ściół po cho dzi z po cząt ku

z XVI w., je go wnę trze zdo bią oł ta -
rze z XVIII w. i póź no go tyc kie por -
ta le z po cząt ku XVI w. Świą ty nia
znaj du je się na Szla ku Ar chi tek tu ry
Drew nia nej Wo je wódz twa Ślą skie -
go. 

Na za koń cze nie uczest ni cy uda li
się z wi zy tą do Go spo dar stwa Agro -
tu ry stycz ne go Ran cho „Ro meo”
w Boj szo wie, gdzie zo sta li bar dzo
ser decz nie przy ję ci przez wła ści cie -
li Bo gu mi łę i Prze my sła wa Bi go -
sów. Tu taj na dzie ci cze ka ła moc

atrak cji: prze jażdż ki kon ne, rzu ca -
nie las sem, strze la nie z łu ku i ogni -
sko. 

Ran cho „Ro meo” po sia da bo ga -
tą ofer tę agro tu ry stycz ną, na któ rą
skła da ją się tak że m.in. moż li wość
wy po ży cza nia ro we rów czy sko rzy -
sta nie z miej sca do gril lo wa nia.
Na go ści cze ka ją do brze wy po sa żo -
ne po ko je i pięk na oko li ca. 

Za rok ko lej na edy cja kon kur su,
już te raz za pra sza my do udzia łu! 

(SoG)

Po wiat wart obej rze nia

� O pięk nie
ra cho wic kie go
la su opo wia da
le śni czy Adam
Gło wac ki.

� Wie le fraj dy
spra wi ły uczest -
ni kom wy ciecz -
ki prze jażdż ki
kon ne.

12 ma ja od by ły się ko lej ne
zma ga nia w Kon kur sie Wie dzy
o Po wie cie Gli wic kim. W te go -
rocz nej, XII je go edy cji udział
wzię ło sie dem szkół pod sta wo -
wych z te re nu po wia tu gli wic kie -
go, god nie i pięk nie pro mu jąc wa -
lo ry swo ich miej sco wo ści. Kon -
kurs od by wał się pod ha słem
„Mo ja miej sco wość (gmi na) w po -
ezji i pio sen ce”. Na sa li se syj nej
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach by ło więc po etyc ko i mu zycz -
nie.

Ca łość ze swa dą
pro wa dzi ła Han na
Py ka, na uczy ciel ka
ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 2 im. Gu sta -
wa Mor cin ka z Od -
dzia ła mi In te gra cyj -
ny mi w Knu ro wie.
Obec na na im pre zie
by ła też po my sło -
daw czy ni kon kur su
– Te re sa Bo che nek,
dy rek tor tej szko ły,
któ ra grom ko okla -
ski wa ła uczest ni -
ków. Do po etyc kiej
wal ki za grze wał tak że Wal de mar
Do mbek, wi ce sta ro sta gli wic ki.

Wszyst kie sie dem ze spo łów bio -
rą cych udział w te go rocz nym tur -
nie ju wie dzy wy ka za ło się du żym
ta len tem i po my sło wo ścią. Nie za -
bra kło ele men tów ko me dio wych,
ale i mo men tów praw dzi wych
wzru szeń nad li rycz ny mi stro fa mi
o ma łej oj czyź nie.

– Ta wieś to my – star si i mło dzi.
Jed ną ro dzi ną je ste śmy tu od po ko -
leń wie lu – wzru sza ją co o Ko tu li nie
śpie wa li Adam Wra zi dło i We ro -
ni ka Świą tek z tam tej szej szko ły
pod sta wo wej.

Kon kurs skła dał się z dwóch eta -
pów. W pierw szym ucznio wie mie li
przy go to wać ksią żecz kę – to mik
po etyc ki o da nej miej sco wo ści oraz
tekst pio sen ki o swo jej ma łej oj -
czyź nie. Dru gi etap po le gał na pre -
zen ta cji mon ta żu po etyc ko -mu -

zycz ne go uka zu ją ce go wa lo ry swo -
jej miej sco wo ści lub gmi ny.

Pierw sze miej sce za ję ła i pu char
prze chod ni sta ro sty gli wic kie go
zdo by ła Szko ła Pod sta wo wa ze
Świ bia – zna ko mi ci Alek san dra
Ko storz i Mak sy mi lian Pri mus,
przy go to wa ni przez opie kun kę Ewę
Pri mus, po ka za li twór cze star cie
sen ty men tal ne go po ety i ener gicz -

nej ra per ki, któ rzy na róż ne spo so by
pro mo wa li Świ bie. Dru gie miej sce
wy wal czy ły rów nie do brze przy go -
to wa ne, pięk nie śpie wa ją ce i sa mo -
dziel nie gra ją ce na kla wi szach Ju lia
Rap sie wicz i Wik to ria Ka li szew -
ska ze Szko ły Pod sta wo wej w Rud -
nie, któ re przy by ły w barw nych ślą -
skich stro jach. Trze cie miej sce
przy pa dło przed sta wi cie lom Szko ły
Pod sta wo wej z Ko tu li na.

Oprócz trzech zwy cię skich szkół
w kon kur sie udział wzię ły szko ły

pod sta wo we nr 1 i nr 4 z Knu ro wa,
z Po ni szo wic i Tosz ka.

Zwy cięz cy – z rąk Sła wo mi ra
Adam czy ka, człon ka Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go oraz Te re sy Bo -
che nek – ode bra li atrak cyj ne na gro -
dy rze czo we, w tym cie ka we książ -
ki ufun do wa ne przez Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach.

(MFR)

Ko cha na ma ła oj czy zna

Uczest ni cy oraz or ga ni za to rzy XII Kon kur su Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim.
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W fo to gra ficz nym skró cie

� W baj ko wy i ma gicz ny świat mo gli śmy prze nieść się pod czas dwóch im -
prez – Le gend Py sko wic kich oraz Bre we rii To szec kich. Obie zgro ma dzi ły
tłu my mi ło śni ków hi sto rycz nej za ba wy. Na zdję ciach Te atr Alo tro pia, któ ry
pod czas py sko wic kich le gend przed sta wił ko me dię ry bał tow ską „Ma ty ja sy”
i po ka zy walk ry ce rzy, cie szą ce się du żym za in te re so wa niem na Zam ku
w Tosz ku. 
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� 19 ma ja od by ła się 12. edy cja Raj du „Po Zie mi So śni co wic kiej i oko li -
cy”. Ro we rzy ści zwie dzi li pięk ne te re ny, po ko nu jąc tra sę 25 km. Uczest ni -
cy raj du po do tar ciu do me ty otrzy ma li pa miąt ko we na gro dy, ufun do wa ne
przez Urząd Miej ski w So śni co wi cach oraz Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach. 
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� Z ko lei ale ja mi kasz ta no wy mi po wia tu gli wic kie go uda li się mi ło śni cy
dwóch kó łek pod czas raj du ro we ro we go „O zie lo ny liść kasz ta now ca”. Rajd
or ga ni zo wa ny przez Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło Miej skie w Gli wi cach
i Tu ry stycz ny Klub Ko lar ski PTTK im. Wła dy sła wa Hu zy ma na ce lu zwró -
ce nie uwa gi na gi ną ce drze wa, nisz czo ne przez szro tów ka kasz ta now co -
wiacz ka. Me ta by ła na Zam ku w Tosz ku. 
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� Po wiat Gli wic ki wy sta wiał się na Mię dzy na ro do wych Tar gach Tu ry sty -
ki, Dzie dzic twa Prze my sło we go i Tu ry sty ki Pod ziem nej w Za brzu. Na pięk -
nie za aran żo wa nym sto isku moż na by ło uzy skać in for ma cje na te mat za -
byt ków, obiek tów, miejsc re kre acji, ście żek edu ka cyj nych oraz ba zy noc le -
go wo -ga stro no micz nej Zie mi Gli wic kiej, a tak że wy po sa żyć się w map ki
i wy daw nic twa pro mo cyj ne. 
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Kwit ną cy To szek
Im pre za pn. „Kwit ną cy To -

szek”, z udzia łem flo ry stów, bu -
kie cia rzy i ogrod ni ków, od bę dzie
się na to szec kim Ryn ku 16 czerw -
ca. Zwień czy ją wy stęp kwar te tu
mu zycz ne go. 

Im pre za or ga ni zo wa na jest w ra -
mach pro jek tu pn. „Kwit ną cy To -
szek”, re ali zo wa ne go przez Gmi nę
To szek. – Głów nym ce lem przed -
się wzię cia jest po pra wa es te ty ki
i funk cjo nal no ści prze strze ni pu -
blicz nej na te re nie gmi ny po przez
ukwie ce nie za byt ko wej pły ty Ryn -
ku. Po nad to za da niem pro jek tu jest
umoż li wie nie in te gra cji miesz kań -
ców gmi ny i ca łe go ob sza ru Lo kal -
nej Gru py Dzia ła nia „Spi chle rza
Gór ne go Ślą ska”, po wia tu gli wic -
kie go po przez uczest nic two w zor -
ga ni zo wa nym wy da rze niu kul tu ral -
no -wy sta wien ni czym pod na zwą
„Kwit ną cy To szek”. W ra mach pro -
jek tu za pla no wa ne jest przed się -
wzię cie, któ re ma za chę cić miesz -
kań ców po wia tu gli wic kie go do po -
zna nia lo kal nych pro duk tów zwią -
za nych z bran żą flo ry stycz ną – in -
for mu je Jo an na Mar ty no wicz
z Urzę du Miej skie go w Tosz ku. 

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach Osi 4 – LE ADER Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich 2007-2013. Part ne rem w pro -
jek cie jest Cen trum Kul tu ry „Za -
mek w Tosz ku”. (SoG)

Spi chlerz Gór ne go Ślą ska mo -
że po szczy cić się za byt ka mi ar chi -
tek tu ry drew nia nej. W Gór no ślą -
skim Par ku Et no gra ficz nym
w Cho rzo wie moż na zo ba czyć in -
te re su ją cy XVIII -wiecz ny spi -
chlerz ple bań ski z Pil cho wic, za -
gro dę z Bruś ka oraz cha łu pę
z Ka li ny za adap to wa ną na wiej -
ską szko łę i miesz ka nie rech to ra.
Po szu ku jąc drew nia nych ko ścio -
łów z pięk ny mi po li chro mia mi
war to od wie dzić Żer ni cę i Ru dzi -
niec. 

Jesz cze kil ka dzie siąt lat te mu
nad kra jo bra zem więk szo ści gór -

no ślą skich wsi do mi no wa ły świą ty -
nie wznie sio ne z drew na. W Pa czy -
nie, nie da le ko Tosz ka, ta ki ko ściół
ist niał już na pew no w XIV w. Jest
o nim mo wa w do ku men cie z 1335
r. Pro to kół wi zy ta cyj ny z 1679 r.
po da je, że był z ka mie nia i drew na,
„zbu do wa ny zo stał przed 400 la ty
za cza sów bi sku pa To ma sza”. Ta ką
świą ty nię: z drew nia ną na wą i mu -
ro wa nym pre zbi te rium oraz za kry -
stią ro ze bra no w 1931 r. 27 kwiet -
nia te goż ro ku od pra wio no ostat nie
na bo żeń stwo, po nim ko ściół ro ze -
bra no, a na je go miej scu wy bu do -
wa no no wy. Kon se kro wał go kard.

Adolf Ber tram. Pa miąt ką po daw -
nej świą ty ni jest wol no sto ją ca
dzwon ni ca z 1679 r. Wie ża z izbi cą
kry tą na mio to wym da chem, gi nie
dzi siaj w cie niu du żej mu ro wa nej
świą ty ni.

Świą ty nię w Żer ni cy wznie sio no
na te re nie śre dnio wiecz ne go

gro dzi ska z XII w. Mia ła zo stać
zbu do wa na w 1648 r., z fun da cji
An drze ja Ema nu ela, opa ta klasz to ru
cy ster sów w po bli skich Ru dach.
W kruch cie znaj du je się frag ment
pier wot nej bel ki tę czo wej z da -
tą 1661. Za kła da no, że w tym ro ku
do szło do kon se kra cji świą ty ni. Tak
są dzo no jesz cze nie daw no. Te raz
wia do mo, że by ło to błęd ne za ło że -
nie. W 2008 r. prze pro wa dzo no ba -
da nia den dro chro no lo gicz ne, któ -
rych re zul ta ty przy nio sły dwie nie -
spo dzian ki. Po pierw sze oka za ło
się, że drew no uży te do bu do wy zo -
sta ło po zy ska ne na prze ło mie 1660
i 1661 r. Ko ściół zo stał więc wy bu -
do wa ny póź niej niż za kła da no. Co
do wie ży, wy cin ka drew na na jej
gór ną część od by ła się na prze ło mie
lat 1517 i 1518. Wy ni ka z te go, że
dzwon ni ca jest star sza od ko ścio ła
o pra wie pół to ra stu le cia. Jak to wy -
ja śnić? Nie po raz pierw szy ba da nia

przy no szą obok od po wie dzi rów -
nież ko lej ne za gad ki, na któ rych
roz wi kła nie trze ba jesz cze po cze -
kać. 

„Kie dy kon ser wa tor przy stę pu je
do po szu ki wa nia po li chro mii, ma
nie wiel ką na dzie ję, że „coś znaj -
dzie”. By wa róż nie. Raz znaj du je
się do brze za cho wa ną po li chro mię,
in nym ra zem nie ma nic po za jed no -
barw ny mi prze ma lo wa nia mi, a cza -
sem reszt ki, śla dy po po li chro mii,
któ ra czy to z po wo du złych wa run -
ków pa nu ją cych w obiek cie, czy też
nie od po wie dzial nie pro wa dzo nych
wcze śniej prac re mon to wych ule gła
znisz cze niu. Ale wte dy, gdy znaj du -
je się ta ką po li chro mię, jak w Żer ni -
cy, to wszyst kie po przed nie nie po -
wo dze nia po szu ki waw cze zo sta ją
zre kom pen so wa ne” – pi sze Ad rian
Po lo czek w ar ty ku le „Kon se kra cja
po li chro mii w ko ście le p. w. św. Mi -
cha ła Ar cha nio ła w Żer ni cy k. Gli -
wic”. Czyż nie jest to wy star cza ją ca
za chę ta do od wie dze nia te go miej -
sca? 

Ko ściół pa ra fial ny p. w. Mi cha ła
Ar cha nio ła w Ru dziń cu na le ży

do naj cie kaw szych za byt ków sa kral -
nych, ba ro ko wej ar chi tek tu ry drew -
nia nej na Ślą sku. Na jed nej ze ścian
przed sta wio no le wia ta na – bi blij ne
mon strum. W roz war tej pasz czy
mor skie go po two ra gi ną po tę pie ni.
Ja kiś dia beł z ko bie cy mi pier sia mi
wła śnie wcią ga, jak moż na się do -
my ślić, ko bie tę lek kich oby cza jów.
Sce ny iście dan tej skie: de mo ny har -

cu ją z grzesz ni -
ka mi. Na sąd
osta tecz ny zo -
stał we zwa ny
m.in. We nzl
von Pel ka, fun -
da tor ko ścio ła
w Ru dziń cu.
Je go bro ni
anioł. W gó rze,
na tę czy sie dzi
C h r y  s t u s
z Mat ką Bo ską
i św. Ja nem
po bo kach.
Zmie rza ku
nim po chód
świę tych. 

Na prze -
ciw le głej

ścia nie znaj du -
je się sce na na -
ro dze nia Je zu -
sa oraz Bóg
Oj ciec po śród
anio łów i Duch
Świę ty. Ko lej ne ele men ty Bi blii
ubo gich, z po mo cą któ rej ka zno -
dzie je ob ja śnia li nie pi śmien nym do -
gma ty chrze ści jań stwa, od naj du je -
my w pre zbi te rium. I jesz cze cie ka -
wost ka. Na ba lu stra dzie chó ru znaj -
du je się 12 apo sto łów z Je zu sem.
Wśród nich jest Ju dasz po grą ża ny
w lek tu rze księ gi, opra wio nej
w sym bo licz ne zie lo ne suk no.

Ar ty kuł 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 zdję cie: 
JA RO SŁAW MY ŚLIW SKI

Za klę te w drew nie …

Pa miąt ką po daw nym ko ście le w Pa czy nie jest wol no sto -
ją ca dzwon ni ca z 1679 r. 

Uka za ły się dwie dłu go ocze ki -
wa ne po zy cje wy daw ni cze Po wia -
tu Gli wic kie go – wy da ne w atrak -
cyj nej sza cie gra ficz nej al bu my
opi su ją ce wciąż ży we na Zie mi
Gli wic kiej tra dy cje, ob rzę dy
i oby cza je oraz naj pięk niej sze le -
gen dy i po da nia.

Pierw szy al bum 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” opi su je naj -
bar dziej zna ne, po pu lar ne i wciąż
kul ty wo wa ne zwy cza je i ob rzę dy.
A że ob rzę do wość na Gór nym Ślą -
sku, w tym tak że w po wie cie gli -
wic kim, na le ży do naj cie kaw szych
w ska li kra ju, ma my się czym po -
chwa lić. Bar bór ka, bab ski com ber,

wo dze nie niedź wie dzia, sta nic kie
fa kle, szu ka nie za jącz ka, pro ce sja
kon na, ty ta pierw szo kla si sty czy
po lte ra bend to uni ka to we, wspa nia -
łe zwy cza je, okra szo ne ra do sną za -
ba wą, pod czas któ rej wspól nie ba -
wią się ca łe ro dzi ny, gro no zna jo -
mych czy miesz kań cy so łectw
i gmin. Do wy daw nic twa książ ko -

we go do łą czo na jest pły ta z fil mem
ob rzę do wym pod tym sa mym ty tu -
łem.

Dru gi al bum pt. „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” za wie ra naj pięk niej sze le -
gen dy, po da nia i wie rze nia z te re nu
po wia tu gli wic kie go oraz opi sy naj -
bar dziej po pu lar nych de mo nów -
-strasz ków Gór ne go Ślą ska, za -
miesz ku ją cych tak że u nas. Czy tel -
ni cy znaj dą tu ro man tycz ne hi sto rie
o bia łych da mach, opi sy za baw nych
pe ry pe tii dia błów i utop ców, prze -
czy ta ją o do bro ci Skarb ni ka, po zna -
ją pięk ne hi sto rie le gen dar nych po -
sta ci snu ją cych się po zam kach,
dwo rach i pa ła cach na sze go po wia -
tu. Do książ ki do łą czo na jest pły ta
z na gra niem au dio wy bra nych le -
gend w gwa rze ślą skiej w wy ko na -
niu Ste fa nii Grze go rzy cy i Mo ni ki
Or ga ni ściok. (MFR)

Ob rzę dy i le gen dy w al bu mach
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Wy sta wa fo to gra ficz na, przy -
go to wa na przez Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach, ob ra zu ją ca
naj pięk niej sze i wciąż ży we tra dy -
cje, ob rzę dy i zwy cza je 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” znów zmie ni ła lo ka li za cję.
Eks po zy cja na prze ło mie ma ja
i czerw ca wró ci ła do Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach,
a obec nie moż na ją oglą dać w By -
to miu.

Przy po mnij my, że wy sta wa po -
wsta ła w ra mach pro jek tu „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. Moż na na niej
po dzi wiać i po zna wać
ta kie ob rzę dy 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. 

Oto ko lej ne miej sca i ter mi ny
pre zen ta cji wy sta wy:
• 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. 

Od paź dzier ni ka wy sta wę bę dzie
moż na rów nież oglą dać w gmi nach
po wia tu gli wic kie go.

Ser decz nie za pra sza my!
(MFR)

Wy sta wa wciąż w dro dze

Frag ment eks po zy cji pre zen to wa nej w sa li se syj nej
sta ro stwa.
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PRE ZEN TY DLA WAS!
Dla pierw szych 10 Czy tel ni ków
WPG, któ rzy za dzwo nią pod nu -
mer 32 332 66 65, ma my do roz da -
nia po jed nym kom ple cie al bu mów.

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 
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16 ma ja na Zam ku w Tosz ku od był
się IV Fe sti wal Pio sen ki Przed szkol nej
zor ga ni zo wa ny przez Pu blicz ne Przed -
szko le w Tosz ku w ra mach re ali za cji
Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz -
wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych
oraz Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii
w Gmi nie To szek. 

Ha sło im pre zy brzmia ło „Każ dy przed szko -
lak du ży czy ma ły, chce być zdro wy i do brze
wy cho wa ny”. Głów nym za ło że niem fe sti wa lu
by ła po pu la ry za cja zdro we go try bu ży cia po -
przez za ba wę i śpiew oraz kształ ce nie wraż li -
wo ści ar ty stycz nej i kul tu ral nej dzie ci w wie ku
przed szkol nym. Tek sty pio se nek na wią zy wa ły
do prze strze ga nia za sad bez pie czeń stwa, kul tu -

ral ne go za cho wa nia się, zdro we go od ży wia nia
oraz za chę ca ły dzie ci do upra wia nia róż ne go
ro dza ju spor tów i ak tyw ne go wy po czyn ku. 

W ka te go rii so li sta I miej sce zdo by ła Aga ta
Po wró sło re pre zen tu ją ca Od dział Przed szkol ny
przy SP w Ko tu li nie, II miej sce – Da wid Mat -
czak z Pu blicz ne go Przed szko la nr 4 w Py sko -
wi cach, III – Kac per Mi szok z Pu blicz ne go
Przed szko la w Tosz ku, a wy róż nie nie – Oli wia
Świe rzy z Pu blicz ne go Przed szko la w Kiel czy.

W ka te go rii ze spół I miej sce otrzy mał ze spół
„Pro mycz ki” z Ko tu li na, II ze spół – „We so łe
Nut ki” z Pu blicz ne go Przed szko la nr 3 w Py -
sko wi cach, III – ze spół „Sło necz ne Przed szko -
le” z Pu blicz ne go Przed szko la nr 4 w Py sko wi -
cach, a wy róż nie nie – ze spół „Mu cho mor ki”
z Pu blicz ne go Przed szko la nr 1 w Py sko wi cach. 

Im pre za ob ję ta by ła ho no ro wym pa tro na -
tem sta ro sty gli wic kie go oraz bur mi strza
Tosz ka. (AA -K)

W Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie od był
się II Kon kurs z Fi zy ki „Od New -
to na do Ein ste ina”. Zor ga ni zo wa -
ny zo stał przez Pra cow nię Fi zy ki
knu row skie go li ceum dla
uczniów 12 gim na zjów z te re nu po -
wia tów gli wic kie go i ryb nic kie go. 

W Kon kur sie wzię ło udział 101
uczniów z klas pierw szych, dru gich
i trze cich gim na zjów z Knu ro wa,
Czer wion ki -Lesz czyn, Pa nió wek,
Gie rał to wic, Przy szo wic i Py sko -
wic. Uro czy ste go otwar cia Kon kur -
su do ko na ła dy rek tor Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go Do ro ta Gu -
mien ny, ży cząc wszyst kim jak naj -
lep szych wy ni ków w roz wią zy wa -
niu 40 nie ła twych py tań te sto wych
i traf nych od po wie dzi na do cie kli -
we py ta nia z fi zy ki.

Uczest ni kom Kon kur su bar dzo
ser decz ne przy ję cie przy go to wa li
ucznio wie „Pa der ka”. Po ka za li im
naj cie kaw sze miej sca w szko le, kla -
so pra cow nie i po wsta ją cą w re we la -
cyj nym tem pie no wą ha lą spor to wą.
Kon kurs od by wał się bar dzo spraw -
nie dzię ki zna ko mi tej or ga ni za cji

i za an ga żo wa niu uczniów klas 2
e i 2 c. Pod czas gdy uczest ni cy kon -
kur su roz wią zy wa li za da nia, ich na -
uczy cie le i opie ku no wie wzię li
udział w wy kła dzie i pre zen ta cji
zna ne go Wy daw nic twa Zam kom
z Kra ko wa, któ re jest w czo łów ce
naj lep szych wy daw nictw pod ręcz -
ni ków fi zy ki w Pol sce i w Eu ro pie.

Ucznio wie obej rze li też fil my
pre zen tu ją ce do świad cze nia fi zycz -
ne, zdję cia z te le sko pu Hub ble’a,
a przede wszyst kim nie zrów na ne go
Lip du ba „Pa der ka”, frag men ty wy -

stę pów ar ty stycz nych uczniów LO
na kon kur sach „Po tycz ki na Sło wa”
i bar dzo za ska ku ją ce od cin ki se ria lu
„Pro jekt Pa de rek”, uka zu ją ce
wszyst kie wa lo ry edu ka cyj ne, ar ty -
stycz ne, spor to we i na uko we, ja kie
ofe ru je swo im przy szłym uczniom
Ze spól Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie. Ucznio wie i ich na -
uczy cie le spo tka li się na dru gim
eta pie Kon kur su 12 czerw ca. O je go
wy ni kach na pi sze my w na stęp nym
nu me rze WPG.

GRZE GORZ CU BER

Od New to na do Ein ste ina

Fi zy ka jest pa sjo nu ją ca – prze ko nu ją gim na zja li stów or ga ni za to rzy Kon -
kur su.
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8 ma ja Jed nost kę Ra tow ni czo -
-Ga śni czą Gli wi ce Ła bę dy od wie -
dzi li uczest ni cy Po wia to we go Tur -
nie ju Wie dzy Po żar ni czej. 

Tur niej ten od był się 13 kwiet nia
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. Wzię li w nim udział ucznio -
wie klas IV -VI szkół pod sta wo wych
oraz gim na zja li ści z te re nu po wia tu.

Do od wie dze nia Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej w Ła bę dach zo sta li
za pro sze ni wszy scy uczest ni cy kon -
kur su. Po sie dzi bie jed nost ki
uczniów opro wa dzi li st. sekc. Grze -
gorz Śli wa kow ski i asp. Man fred
Si ko ra. Mło dzież za po zna ła się

z pra cą stra ża ków, zo ba czy ła umun -
du ro wa nie stra żac kie oraz uczest ni -
czy ła w po ka zie sprzę tu po żar ni cze -
go. Na za koń cze nie dla uczest ni -
ków wy pra wy przy go to wa no grill. 

Pod czas wi zy ty uczniom to wa -
rzy szy li m.in. do wód ca JRG w Ła -
bę dach st. kpt. Jó zef Gla gla oraz
pre zes Za rzą du Po wia to we go

Związ ku OSP RP w Gli wi cach An -
drzej Frej no.

Tur niej zor ga ni zo wa ny zo stał
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach przy współ udzia le Ko men -
dy Miej skiej PSP w Gli wi cach.

(SoG)

Z wi zy tą u stra ża ków

Wiel ką fraj dą by ła moż li wość wy pró bo wa nia sprzę tu po żar ni cze go.
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Nie jed no krot nie już pi sa li śmy
w WPG o Sa bi nie Wi de rze – mi -
strzy ni jeź dziec twa w sty lu we stern
i ro deo z Bar głów ki. Te raz oka za ło
się, że dziew czy na jest tak że… nie -
zrów na ną kel ner ką. 

Sa bi na uczy się w Ze spo le Szkół
Eko no micz no -Usłu go wych im. Sta ni -
sła wa Au gu sta Po nia tow skie go w Gli -
wi cach. Jest uczen ni cą trze ciej kla sy
tech ni kum or ga ni za cji usług ga stro no -
micz nych. 19 kwiet nia wraz z ko le -
żan ka mi ze szko ły: Jo an ną Ci chy,
Ju sty ną Kur czyk i Mo ni ką Po liń ską
za ję ła II miej sce w V Mi strzo stwach
Pol ski Kel ne rów SE -DA – Ju nior Wa -
iter 2012 w Lgo cie Mu ro wa nej.
W trak cie zma gań na le ża ło za pre zen -
to wać ser wis syn chro nicz ny, tzw.
musz trę kel ner ską. Każ dy ze spół
w cią gu 6 mi nut mu siał przed -
sta wić pro fe sjo nal ne tech ni ki
ob słu gi kon su men ta do przy go -
to wa ne go pod kła du mu zycz ne -
go. Dziew czę ta przy go to wa ła
do tej ogól no pol skiej ry wa li za -
cji na naj wyż szym szcze blu na -
uczy ciel ka Be ata Woj ta sik. Już
wcze śniej Sa bi na za ję ła II miej -
sce w Szkol nym Kon kur sie
Bar mań skim. Na co dzień spo -
tkać ją moż na pod czas prak tyk
za wo do wych w Szkol nym Ba -
rze Sa łat ko wym „U kró la Sta -
sia” w Gli wi cach. 

Na uczy cie le Ze spo łu Szkół Eko no -
micz no -Usłu go wych w Gli wi cach
chwa lą też in nych swych uczniów z te -
re nu po wia tu. Jed ną z nich jest Ka ro -
li na Dy ka z Nie bo ro wic. Uczy się
w II kla sie tech ni kum ob słu gi tu ry -
stycz nej. Jest wo lon ta riusz ką Gmin ne -
go Ośrod ka Kul tu ry w Pil cho wi cach,
opie ku je się dzieć mi, rów nież z pro -
ble ma mi psy cho lo gicz ny mi. Po ukoń -
cze niu szko ły chce stu dio wać pe da go -
gi kę. Z ko lei An na Ka lus miesz ka
w Tosz ku. Tak że jest uczen ni cą II kla -
sy tech ni kum ob słu gi tu ry stycz nej.
Uzdol nio na ar ty stycz nie, bie rze czyn -
ny udział w po wia to wych kon kur sach
pla stycz nych, zdo by wa na gro dy
za swo je pra ce. Za ję ła też III miej sce
w gli wic kim kon kur sie pt.: „Gwa ra
Ślą ska”. (RG)

Nie zrów na na Sa bi na

Dru gie w kra ju kel ner ki wraz ze swą opie -
kun ką. Sa bi na – na zdję ciu dru ga od pra -
wej – tym ra zem nie w jeź dziec kim, ale
w kel ner skim stro ju.
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Wiel ką róż no rod ność
form, bo gac two te ma ty ki
przed sta wień, za an ga żo wa nie
twór ców i wy ko naw ców oraz
peł ną in te gra cję na sce nie
i wi dow ni po dzi wiać moż na
by ło pod czas IX In te gra cyj -
nych Spo tkań Te atral nych,
któ re od by ły się 18 ma ja
w Knu ro wie. 

Im pre za zor ga ni zo wa na zo -
sta ła przez Ze spół Szkół Spe -
cjal nych w Knu ro wie w Ki nie

Sce na Kul tu ra. Przed sta wie nia
za pre zen to wa ło sie dem ze spo -
łów, grup i kó łek te atral nych
z Miej skie go Przed szko la nr 13,
Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej
nr 2, Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych, Miej skie go Gim na zjum
nr 2, Ośrod ka M. B. Uzdro wie -

nie Cho rych Ca ri tas w Knu ro -
wie, 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 oraz
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za -
me czek” w Kuź ni Nie bo row -
skiej. 

Głów ną na gro dę prze glą du –
Sta tu et kę Klau na, wy ko na ną
przez uczest ni ków Warsz ta tów
Te ra pii Za ję cio wej w Knu ro wie
– ju ry przy zna ło Ze spo ło wi
„Tę czo we Skrza ty” z MP nr 13

w Knu ro -
wie. Mło -
dzi ar ty ści
ode bra li ją
z rąk Anet -
ty Krze -
miń skie j ,
na czel nicz -
ki Wy dzia -
łu Edu ka -
cji, Kul tu -
ry, Spor tu
i S p r a w
S p o  ł e c z  -
nych w Sta -
ro stwie Po -

wia to wym w Gli wi cach oraz
Gra ży ny Gó ral czyk, dy rek tor
Ze spo łu Szkół w Knu ro wie. Na -
to miast wszy scy ak to rzy otrzy -
ma li słod kie na gro dy, ufun do -
wa ne przez spon so rów, wspie -
ra ją cych im pre zę.

(RG)

In te gru ją cy te atr

Frag ment na gro dzo ne go spek ta klu – „Baj ki o we so -
łej Lu dwicz ce”.
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Bez piecz ni 
na dro dze

31 ma ja w Szko le Pod sta wo wej w Pa -
czy nie od był się Gmin ny Kon kurs Tech -
nicz ny „Bez pie czeń stwo w ru chu dro go -
wym”. 

W kon kur sie wzię ły udział szko ły pod -
sta wo we z Pa czy ny, Ko tu li na i Tosz ka. Każ -
da ze szkół wy bra ła swój ze spół, skła da ją cy
się dwóch uczniów kla sy 4 i dwóch
uczniów kla sy 5.

Kon kurs skła dał się z dwóch eta pów.
W pierw szym wszy scy ucznio wie pi sa li test
jed no krot ne go wy bo ru zło żo ny z 10 py tań.
W dru gim eta pie każ dy ze spół wspól nie
roz wią zy wał 15 za dań ty pu: wy kre ślan ka,
uzu peł nian ka, prze ska ki wan ka, py ta nia
otwar te, itp. Kon kurs mia ła na ce lu roz wi ja -
nie i po pu la ry zo wa nie wśród mło dzie ży
szkol nej świa do mo ści bez piecz ne go uczest -
nic twa w ru chu dro go wym ja ko pie szy, pa -
sa żer i ro we rzy sta oraz po sze rze nie wśród
dzie ci świa do mo ści za gro żeń wy stę pu ją -
cych w ru chu dro go wym i po pu la ry zo wa nie
ro we ru ja ko środ ka trans por tu, re kre acji
i spor tu.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li dy plo my
i na gro dy rze czo we ufun do wa ne przez
spon so rów. Po wiat Gli wic ki pod czas kon -
kur su re pre zen to wa ła Alek san dra Wiel -
gosz – za stęp ca dy rek to ra Za rzą du Dróg
Po wia to wych w Gli wi cach, któ ra wrę czy ła
uczniom po wia to we ma te ria ły pro mo cyj -
ne.

Or ga ni za to rem kon kur su by ła Pa try cja
Du da, na uczy ciel tech ni ki w SP w Pa czy nie.

(SoG)

Fe sti wal z prze sła niem
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W Ze spo le Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie dzia ła ją je dy ne
w po wie cie gli wic kim kla sy mun -
du ro we. Na ukę po bie ra tu taj 66
uczniów w dwóch kla sach, a chęt -
nych do no sze nia mun du rów
i ucze nia się musz try wciąż przy -
by wa.

– Po mysł utwo rze nia kla sy o pro -
fi lu mun du ro wym zro dził się po ana -
li zie po trzeb edu ka cyj nych mło dzie -
ży. W na szej oko li cy nie ma ta kich
kie run ków, a jest na nie za po trze bo -
wa nie. Po na wią za niu współ pra cy ze
służ ba mi mun du ro wy mi: Woj sko wą
Ko men dą Uzu peł nień w Gli wi cach,
Pań stwo wą Stra żą Po żar ną w Gli wi -
cach oraz Ko men dą Miej ską Po li cji
w Gli wi cach, w ubie głym ro ku
szkol nym uru cho mi li śmy po raz
pierw szy kla sę mun du ro wą w na szej
szko le – mó wi An na Kur, wy cho -
waw czy ni I kla sy LO. 

Obec nie w szko le dzia ła ją dwie
kla sy mun du ro we: kla sa I li -

czy 33 uczniów (w tym 12 dziew -
cząt i 21 chło pa ków), jej wy cho -
waw czy nią jest An na Kur. W kla -
sie II rów nież uczy się 33 uczniów,
jej wy cho waw cą jest Ze non Do -
min. Każ da kla sa ma tak że swo je go
do wód cę plu to nu, wy bie ra ne go
spo śród uczniów. W młod szej kla sie
funk cję tę peł ni Ma te usz Śro doń,
a w star szej – Ka mil Tre la. 

Ucznio wie na lek cje przy cho dzą
w mun du rach po lo wych Woj ska
Pol skie go (jed nak bez pa sów), zie -
lo nych be re tach i woj sko wych bu -
tach (opi na czach). Nie dłu go tak że
na ich ra mio nach po ja wi się lo go
kla sy. Dniem wol nym od no sze nia
te go stro ju jest po nie dzia łek. 

Ucznio wie, tak jak ich ró wie śni -
cy z in nych li ce ów ogól no kształ cą -
cych, uczęsz cza ją na za ję cia
z przed mio tów pod sta wo wych, roz -

sze rzo nych. Jed nak w kla sie mun -
du ro wej cze ka ją na nich tak że za ję -
cia zwią za ne z pro fi lem. W kla sie
pierw szej jest to edu ka cja woj sko -
wa, w dru giej – po li cyj na, a w trze -
ciej – po żar ni cza. 

– Pro wa dzi my edu ka cję z za kre -
su trzech służb, że by nie za wę żać
uczniom moż li wo ści po zna nia i wy -
bo ru dal szej dro gi w służ bach mun -
du ro wych. Chce my, że by ze tknę li
się z każ dą z nich – mó wi Ka ta rzy -
na Szwar czyń ska zaj mu ją ca się
pro mo cją szko ły.

Po nad to przez ca ły tok kształ ce -
nia ucznio wie bio rą udział

w za ję ciach ze spor tów wal ki i pro -
fi lak ty ki po li cyj nej. Za ję cia te pro -
wa dzi sierż. Sła wo mir To karz.
Wszyst kie ćwi cze nia (w ta kim sa -
mym za kre sie i o ta kim sa mym
stop niu trud no ści) wy ko nu ją za rów -
no chłop cy, jak i dziew czę ta. Pod -
czas te stów do szkół woj sko wych
i po li cyj nych rów nież nie ma po -
dzia łu ze wzglę du na płeć, stąd dba -
łość, aby każ dy uczeń był w peł ni
go to wy do te stów spraw no ścio -
wych.

Już te raz ucznio wie wy ka zu ją
się wy so ki mi umie jęt no ścia mi, co
po ka za li na kwiet nio wym Wo je -
wódz kim Kon kur sie Musz try Klas
Mun du ro wych. Za wo dy od by ły się
w Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Woj ko wi cach. Knu row ska dru ży -
na by ła jed ną z licz niej szych, bo 17-
oso bo wą. Więk szość dru żyn li czy ła
po kil ku za wod ni ków. Ich ilość
z ko lei mia ła prze ło że nie na sto pień
trud no ści po ka zu, im wię cej osób,
tym trud niej o zgra nie i syn chro ni -
za cję ru chów – mó wią opie ku no wie
li ce ali stów. Trud i tech ni ka uczniów
zo sta ły do ce nio ne, bo wiem za ję li
oni trze cie miej sce. Z Woj ko wic
wró ci li tak że z na gro da mi in dy wi -

du al ny mi, naj lep szym do wód cą
klas mun du ro wych zo stał Ma te usz
Śro doń, zaś Da wid Woj to wicz za -
jął I miej sce w ka te go rii musz try in -
dy wi du al nej. 

1mar ca kla sy mun du ro we ZSZ
nr 2 w Knu ro wie przy stą pi ły

do Związ ku Strze lec kie go „Strze -
lec” Or ga ni za cji Spo łecz no -Wy cho -
waw czej. Kon ty nu uje ona tra dy cje
ist nie ją ce go w mię dzy woj niu
Związ ku Strze lec kie go, któ re go
pierw szym ko men dan tem głów nym
był Jó zef Pił sud ski. Ofi cjal ne uro -
czy sto ści zwią za ne z za przy się że -
niem knu row skiej Jed nost ki Strze -
lec kiej od bę dą się 11 li sto pa da w ra -
mach ob cho dów Świę ta Nie pod le -
gło ści pod po mni kiem Po wstań ców
Ślą skich w Knu ro wie (pod czas tych
uro czy sto ści tra dy cyj nie już ucznio -
wie kla sy pierw szej zło żą ślu bo wa -
nie). Do wód cą jed nost ki jest Sła wo -
mir To karz. 

Li ce ali ści ćwi czą swo je umie jęt -
no ści nie tyl ko w szko le, ale

i po za nią. Część z nich cho dzi
na za ję cia do Klu bu Spor to we go
„Spar tan” Knu rów, część dzia ła
w Ochot ni czych Stra żach Po żar -
nych. Po nad to mło dzież uczest ni -
czy w róż nych wy jaz dach, obo zach,
za ję ciach w te re nie (bieg na orien ta -
cję, mar szo bie gi, bi wak noc ny).
Na sta łe do pla nu klas mun du ro -
wych wpi sał się wy jazd in te gra cyj -
no -spraw no ścio wy do Srebr nej Gó -
ry, gdzie ucznio wie m.in. wspi na ją
się, zjeż dża ją na li nach, uczest ni czą
w bie gach noc nych. Aby za zna jo -
mić się z pra cą mun du ro wą, od wie -
dza ją róż ne in sty tu cje, jed nost ki,
współ pra cu ją z in struk to ra mi szko ły
po li cyj nej w Ka to wi cach. Pod ich
czuj nym okiem m.in. gra ją w pa int -
ball, za po zna ją się z krót ką bro nią.
Mło dzież tak że chęt nie udzie la się
wo lon ta ry stycz nie. W ostat nim cza -

sie po ma ga ła pod czas fe sty nu
w Przed szko lu nr 2 w Knu ro wie czy
knu row skich Dni In te gra cji.

Wkla sach mun du ro wych uczy
się mło dzież z róż nych oko -

licz nych miast i miej sco wo ści.
– Na uka u nas przy go to wu je ich

do star tu na woj sko we uczel nie oraz
do te stów spraw no ścio wych. Na si
ucznio wie to oso by w więk szo ści
zde cy do wa ne zwią zać swo ją przy -
szłość ze służ ba mi mun du ro wy mi –
mó wią na uczy cie le. A ich sło wa po -
twier dza ją ucznio wie:

– Już od gim na zjum wie dzia łem,
że chcę iść do służb mun du ro wych,
lu bię ak tyw ną pra cę – mó wi Se ba -
stian Mech, któ ry pla nu je zo stać
po li cjan tem. 

– Po ukoń cze niu szko ły chciał -
bym pra co wać w stra ży po żar nej,
dla te go wy bra łem kla sę mun du ro wą
– do da je Szy mon Du sza. 

Tekst i fo to: SO NIA GU ZIK

Do szko ły w mun du rze

Od pra wej: Szy mon Du sza i Se ba stian Mech. Po dob nie jak ich ko le dzy i ko le żan ki, swo ją przy szłość chcą zwią zać
ze służ ba mi mun du ro wy mi. 

Dwa ze spo ły szkół, pro wa dzo ne przez
Po wiat Gli wic ki, ob cho dzi ły Dni Otwar te
Co me niu sa.

29 ma ja w Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach Dzień Otwar ty Co me niu sa
zor ga ni zo wa ny zo stał w ra mach pro jek tu
„Lo kal nie na rzecz edu ka cji. Pol sko -nie -
miec ka wy mia na do świad czeń w ra mach
roz wią zy wa nia spe cjal nych po trzeb edu ka -
cyj nych”. Im pre za zbie gła się z wi zy tą part -
ne rów z wa lij skie go Hrab stwa Den bi gh shi re
oraz z uro czy stym otwar ciem bo iska spor to -
we go przy szko le (wię cej na ten te mat pi sze -
my na str. 1). Ucznio wie, ich ko le dzy z part -
ner skiej szko ły z cze skiej Opa vy oraz pod -
opiecz ne DPS -u z So śni co wic przy go to wa li
za baw ne i wzru sza ją ce po pi sy ar ty stycz ne.
Dzień Otwar ty Co me niu sa był tak że oka zją
do za pre zen to wa nia pro jek tów unij nych,
w któ rych szko ła bie rze udział i tych, któ -
rych re ali za cja już się za koń czy ła. 

Z ko lei Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie ob cho dził Dzień Otwar ty Co -
me niu sa 1 czerw ca, łą cząc go z Dniem
Dziec ka. Od był się on w ra mach 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”.
W im pre zie uczest ni -
czy ły dzie ci i mło dzież
z knu row skich szkół
i przed szko li, a tak że
miesz kań cy DPS -
-u w Pil cho wi cach.
Wie lu dzie ciom to wa -
rzy szy li ro dzi ce.
Wszy scy mo gli brać
udział w in te gra cyj -
nych za wo dach spor -
to wych, roz gry wa -
nych w wie lu kon ku -
ren cjach, przy go to wa -
no też licz ne za ję cia
ar ty stycz ne oraz ga -
stro no micz ne, moż na
rów nież by ło zro bić
so bie zmy wal ny ta tu -
aż, po ma lo wać buź kę,
a ucznio wie z po bli skie go Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 otwo rzy li sto isko
fry zjer skie. Nie za bra kło do mo we go cia sta

i kieł ba sek z gril la, a tak że fon tan ny z cze ko -
la dą. Na wie lu sto iskach wy ko rzy sty wa no

sprzęt ga stro no micz ny, za -
ku pio ny w ra mach unij ne go
pro jek tu 

(RG, SoG)

Tak ba wio no się
w Knu ro wie… 

…a tak ob cho -
dzo no Dzień
Otwar ty Co me -
niu sa w Py sko wi -
cach. 
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Nie la da suk ce sa mi, od nie sio ny mi w cza sie mi -
ja ją ce go ro ku szkol ne go, mo gą po szczy cić się
ucznio wie i ab sol wen ci po wia to we go Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie. 

Kil ko ro z nich do szło do naj wyż sze go, ogól no -
pol skie go eta pu olim piad przed mio to wych. I tak
Ma ja Mrocz kow ska zdo by ła ty tuł fi na list ki Olim -
pia dy Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie go. Jej opie ku nem
jest dr Mar ta Cu ber. Prze my sław Gu mien ny
do ubie gło rocz ne go ty tu łu fi na li sty Olim pia dy Ma te -
ma tycz nej do łą czył w tym ro ku ty tuł fi na li sty Olim -
pia dy Astro no micz nej. Prze mek pra co wał pod kie -
run kiem Mał go rza ty Pio trow skiej (któ ra przy go to -
wa ła go z ma te ma ty ki) i Grze go rza Cu be ra (fi zy ka
i astro no mia). Ma ja i Prze my sław ode bra li gra tu la cje
od rek to ra Uni wer sy te tu Ślą skie go, prof. dr hab.
Wie sła wa Ba ny sia na uro czy stej ga li Ślą skie Asy,
gro ma dzą cej naj zdol niej szych uczniów wo je wódz -
twa ślą skie go. Du ży suk ces od nio sła rów nież Wio -
let ta Gór ka, któ ra pod ko niec ma ja re pre zen to wa ła
wo je wódz two ślą skie w za wo dach fi na ło wych Olim -
pia dy Pro mo cji Zdro we go Sty lu Ży cia PCK ro ze gra -
nych w Zgie rzu. Dla Wio let ty by ło to uko ro no wa nie
wie lo let nich star tów w za wo dach czer wo no krzy -
skich, w tym tak że pierw szej po mo cy przed me dycz -
nej, a tak że suk ces szkol ne go i knu row skie go ko ła
PCK. Opie ku nem uczen ni cy, te go rocz nej ma tu rzyst -
ki jest Alek san dra Sur del.

(DG, RG)

Olim pij czy cy z Pa der kaWspól nie z Co me niu sem
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Pro jek ty do fi nan so wa ne 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.
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W po ło wie czerw ca Po wiat
Gli wic ki ogło si na bór do no we go
pro jek tu sys te mo we go „Mam za -
wód – mam pra cę w re gio nie”.
Jest on skie ro wa ny jest
do uczniów szkół o pro fi lu za wo -
do wym. Udział w pro jek cie mo gą
wziąć ucznio wie z Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie,
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie i Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach. 

Pro jek tem zo sta nie ob ję tych pra -
wie 200 uczniów. Jest on skie ro wa -
ny do uczniów: II, III i IV klas tech -
ni ków; II klas 2-let nich za sad ni -
czych szkół za wo do wych oraz
II i III klas 3-let nich za sad ni czych
szkół za wo do wych.

W ra mach pro jek tu ucznio wie ob -
ję ci zo sta ną do radz twem za wo do -
wym – gru po wym i in dy wi du al nym.
Ucznio wie za kwa li fi ko wa ni do dal -
sze go eta pu pro jek tu sko rzy sta ją z pa -
kie tów skła da ją cych się z m.in. z: kur -
sów cer ty fi ko wa nych (pra wo jaz dy,
ECDL, wóz ki wi dło we, SEP, Au to -
Cad, Li nux, Co rel Draw, ob słu ga ka -
sy fi skal nej itd.); sta ży i prak tyk za -
wo do wych (bran ża gór ni cza, eko no -
micz na, in for ma tycz na, ogrod ni cza
itd.); za jęć po za lek cyj nych i po zasz -
kol nych (an giel ski i ro syj ski w biz ne -
sie, ma te ma ty ka, fi zy ka, al go ryt mi ka
itd.); wi zyt stu dyj nych w za kła dach
pra cy; kur sów e -le ar nin go wych.

W szko łach zo sta ną do po sa żo -
ne 4 pra cow nie: w Ze spo le Szkół

im. I. J. Pa de rew skie go i w Ze spo le
Szkół im. M. Ko nop nic kiej – pra -
cow nie in for ma tycz ne, w Ze spo le
Szkół Za wo do wych nr 2 – pra cow -
nia elek trycz na i pra cow nia me cha -
nicz na. War tość do po sa że nia wy -
nie sie po nad 178 000 zł. Pra cow nie
in for ma tycz ne zo sta ną do po sa żo ne
m.in. w 26 sta no wisk kom pu te ro -
wych, rzut nik, dru kar kę, ska ner.
Do pra cow ni me cha nicz nej zo sta ną
za ku pio ne sta no wi ska do ba da nia
si ły, ga blo ty, sto ły i krze sła dla
uczniów, sza fy, itp. Pra cow nia elek -
trycz na zo sta nie do po sa żo na m. in.
w 4 sta no wi ska skła da ją ce się z au -
to trans for ma to ra, sil ni ka trój fa zo -
we go, licz ni ka ener gii elek trycz nej,
stycz ni ków trój fa zo wych oraz w sil -
ni ki, wol to mie rze, am pe ro mie rze.
Po nad to do szkół zo sta ną za ku pio ne
ma te ria ły dy dak tycz ne o war to -
ści 50 tys. zł.

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny
w part ner stwie po mię dzy Wo je -
wódz twem Ślą skim – li de rem pro -
jek tu, a 30 part ne ra mi, któ ry mi
są 29 po wia tów i miast na pra wach
po wia tu wo je wódz twa ślą skie go
oraz Ślą ski Ku ra tor Oświa ty.

War tość pro jek tu dla Po wia tu
Gli wic kie go to po nad 1 mln zł,
w tym po nad 900 tys. zł sta no wić
bę dzie do fi nan so wa nie. Szcze gó -
łów do ty czą cych na bo ru na le ży szu -
kać na stro nie www.po wiat gli wic -
ki.pl, a tak że na ta bli cach ogło szeń
w szko łach.

(SzB)

Ru sza ko lej ny pro jekt

Roz po czę ła się rze czo wa re ali -
za cja 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”. W je go
ra mach po wsta ją tra sy ro we ro we,
prze bie ga ją ce po ist nie ją cych
dro gach na te re nie po wia tu. 

Prze wi dzia no mo der ni za cję czę -
ści naj bar dziej zde gra do wa nych od -
cin ków, po przez po pra wę ja ko ści
na wierzch ni. W zna ko mi tej więk -
szo ści mo der ni zo wa ne bę dą dro gi
grun to we, ja ko że ich stan naj szyb -
ciej ule ga de gra da cji. Po za re mon -
ta mi wszyst kie wy zna czo ne w ra -
mach pro jek tu tra sy zo sta ną ozna -
ko wa ne, a w każ dej gmi nie sta ną ta -
bli ce ob ra zu ją ce prze bieg tras ro we -
ro wych na jej te re nie.

Po nad to w ra mach pro jek tu po -
wsta ną dwa cen tra tu ry sty ki ro we -
ro wej, czy li wia ta przy zam ku
w Chu do wie oraz za da szo na ba ste ja
na zam ku w Tosz ku, wy po sa żo ne
w ta bli ce z prze bie giem wszyst kich
tras ro we ro wych na te re nie po wia -
tu, sto ja ki na ro we ry oraz ła wecz ki
i sto ły dla zdro żo nych ro we rzy stów.
Nad je zio rem Pław nio wic kim
i w Ra cho wi cach zlo ka li zo wa ne bę -

dą miej sca po sto jo we, gdzie rów -
nież znaj dą się sto ły, ław ki i sto ja ki
na ro we ry. 

Ro bo ty roz po czę to już w gmi -
nach Py sko wi ce, Wie lo wieś i Gie -
rał to wi ce. Ca ła in we sty cja po win na
za koń czyć się do po ło wy paź dzier -
ni ka. Nie mniej już w cza sie zbli ża -
ją cych się wa ka cji moż na bę dzie
prze je chać ro we rem część ukoń czo -
nych tras na te re nie gmin Gie rał to -
wi ce, Py sko wi ce i Wie lo wieś.
A po za koń cze niu in we sty cji miesz -
kań cy i od wie dza ją cy po wiat gli -
wic ki tu ry ści bę dą mo gli swo bod nie
prze miesz czać się po mię dzy gmi na -
mi wcho dzą cy mi w skład po wia tu.
Tra sy zo sta ły wy zna czo ne w spo sób
umoż li wia ją cy od wie dze nie naj cie -
kaw szych miejsc na te re nie po wia -
tu.

War to pod kre ślić, iż re ali zo wa ny
pro jekt jest przy kła dem do brej
współ pra cy sa mo rzą dów z po wia tu
gli wic kie go, gdyż oprócz Po wia tu
w je go wdra ża nie za an ga żo wa ne są
wszyst kie gmi ny: Gie rał to wi ce,
Knu rów, Pil cho wi ce, Py sko wi ce,
Ru dzi niec, So śni co wi ce, To szek
oraz Wie lo wieś.

(EH)

Po wsta ją tra sy ro we ro we

W dniach 7-9 ma ja bli sko 80-
oso bo wa gru pa knu row skich li ce -
ali stów – uczniów Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go – wzię ła
udział w nie zwy kłej wy ciecz ce do -
fi nan so wa nej przez Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach w ra mach
pro jek tu „Edu ka cja dla roz wo -
ju”, re ali zo wa ne go w opar ciu
o środ ki po cho dzą ce z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

Nie zwy kłej nie tyl ko dla te go,
że mło dzie żą opie ko wa ło się aż pię -
cio ro do świad czo nych na uczy cie -
li hi sto rii, ma te ma ty ki, che mii, bio -
lo gii i fi zy ki, tj. Ma rze na Kra soń -
-Ka pła nek, Mał go rza ta Pio trow -

ska, Bo że na Mar col, Mo ni ka Po -
po wska i Grze gorz Cu ber. Wy jąt -
ko wość wy jaz du po le ga ła głów nie
na tym, że pro wa dził on do dwóch
naj waż niej szych dla pol skiej fi zy ki
miejsc.

Dzię ki sta ra niom biu ra po sel -
skie go mi ni ster edu ka cji Kry sty ny
Szu mi las, ucznio wie mo gli zwie -
dzić ob le ga ne Cen trum Na uki Ko -
per nik,  po pu la ry zu ją ce in te rak tyw -
nie wie dzę przy rod ni czą i ści słą.
Wy słu cha li wy kła dów z bio lo gii,
che mii lub fi zy ki oraz pra co wa li
w la bo ra to rium nad izo la cją DNA
i przy go to wa niem pre pa ra tów chro -
mo so mo wych. Ko lej nym waż nym

ce lem by ła wi zy ta w Na ro do wym
Cen trum Ba dań Ją dro wych w pod -
war szaw skim Świer ku. Kul mi na -
cyj nym punk tem pro gra mu dy dak -
tycz ne go – obok wy kła dów i warsz -
ta tów po świe co nych ra dio ak tyw no -
ści – był wstęp do je dy ne go ak tyw -
ne go pol skie go re ak to ra „Ma -
ria” (na zwa na cześć Ma rii Cu rie -
-Skło dow skiej). 

Po byt w sto li cy był rów nież oka -
zją do od wie dze nia gma chu Par la -
men tu RP, obej rze nia w OCH -TE -
ATRze Kry sty ny Jan dy zna nej ko -
me dii Raya Co oney’a „May day”
i tra dy cyj ne go spa ce ru w Ła zien -
kach Kró lew skich. (MKK)

Na lek cje do War sza wy

Do bie ga ła koń ca re ali za cja
pro jek tu „No we kwa li fi ka cje –
no we per spek ty wy. Pod nie sie nie

kwa li fi ka cji za wo do wych na uczy -
cie li i pra cow ni ków ad mi ni stra cji
oświa to wej po wia tu gli wic kie go”.
Był on re ali zo wa ny od czerw -
ca 2010 r. do koń ca ma ja 2012 r.
przez Po wiat Gli wic ki w ra mach
Dzia ła nia 9.4 „Wy so ko wy kwa li fi -
ko wa ne ka dry sys te mu oświa ty”
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. 

Pro jekt miał na ce lu pod nie sie -
nie wy kształ ce nia i po głę bie nia
wie dzy na uczy cie li, pra cow ni ków
szkół pro wa dzo nych przez po wiat
gli wic ki oraz Wy dzia łu Edu ka cji,
Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz -
nych Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach po przez uczest nic two
w stu diach po dy plo mo wych, szko -
le niach i kur sach. Uczest ni czy ło
w nim pra wie 80 osób. 

Wśród stu diów po dy plo mo wych
naj więk szym po wo dze niem cie szy -
ły się stu dia z za kre su za rzą dza nia

oświa tą pro wa dzo ne przez Po li tech -
ni kę Ślą ską. Uczest ni cy pro jek tu
by li po nad to słu cha cza mi stu diów
po dy plo mo wych, m. in. z za kre su
no wo cze snej gra fi ki kom pu te ro wej,
ży wie nia czło wie ka w pro fi lak ty ce
zdro wot nej, edu ka cji wcze snosz -
kol nej czy fi lo zo fii i ety ki. Wśród
kur sów i szko leń naj więk szym za in -
te re so wa niem cie szy ły się kur sy ję -
zy ko we, z któ rych sko rzy sta ło po -
nad 30 osób. 

– Dzię ki udzia ło wi w pro jek cie
ukoń czy łam bli sko rocz ny kurs
z za kre su pe da go gi ki lecz ni czej
w Wo je wódz kim Ośrod ku Me to -
dycz nym w Ka to wi cach. Uzy ska -
łam no we kwa li fi ka cje, któ re po -
zwa la ją mi na pod ję cie pra cy pe da -
go gicz nej m.in. na od dzia łach szpi -
tal nych, w sa na to riach i tym po dob -
nych pla ców kach lecz ni czych,
w któ rych prze by wa ją cho re dzie ci
i mło dzież. Po za tym po zy ska -
łam do dat ko wą wie dzę oraz ko lej -
nych zna jo mych, z któ ry mi mo głam
dzie lić się do świad cze niem, po zna -

łam wie lu wy bit nych wy kła dow -
ców. Dziś je stem bo gat sza o wie -

dzę, upraw nie nia i no we przy jaź nie
– dzie li się swo imi ob ser wa cja mi
jed na z uczest ni czek pro jek tu z Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach. 

W po dob nym to nie wy po wia da
się An na Kur, na uczy ciel ka z Ze -
spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie. – W ra mach pro jek tu
sko rzy sta łam z dwóch form edu ka -
cyj nych. By ły to stu dia po dy plo mo -
we z za rzą dza nia oświa tą oraz kurs
ję zy ka an giel skie go z eg za mi nem
FCE. Na uka ję zy ka ob ce go umoż li -
wi ła mi przy go to wa nie się oraz po -
myśl ne zda nie eg za mi nu or ga ni zo -
wa ne go przez uczel nię w Cam brid -
ge – First Cer ti fi ca te In En glish. Je -
stem bar dzo za do wo lo na z moż li -
wo ści sa mo roz wo ju oraz osią gnię -
tych prze ze mnie wy ni ków. Nie mo -
gła bym we wła snym za kre sie osią -
gnąć tak wie le w dwa la ta. 

Wie dza zdo by ta przez na uczy -
cie li prze kła da się na lep szą ja kość
na ucza nia. Na uczy cie le dzie lą się
z ucznia mi do bry mi prak ty ka mi,
do świad cze niem, prze ka zu ją cie ka -
wost ki i ukie run ko wu ją swo ich
pod opiecz nych na pod sta wie no -
wych kwa li fi ka cji, ja kie zdo by li
pod czas stu diów i kur sów. (SzB) 

Zdo by li no we kwa li fi ka cje

Dokończenie ze str. 1

– Pod czas po by tu w Bruk se li
mia łem oka zję po znać prze wod ni -
czą ce go Par la men tu Eu ro pej skie -
go, Mar ti na Schul za. Więk szość
spo tkań od by łem w jed nym ze spo -
le z na szy mi po sła mi do Par la -
men tu Eu ro pej skie go Cze sła wem
Sie kier skim, Ja ro sła wem Ka li -

now skim i An drze jem Grzy bem
– do da je Wal de mar Do mbek. –
Wspól nie z pol ski mi eu ro de pu to -

wa ny mi z PO i PSL wcho dzą oni
w skład naj więk szej gru py po li -
tycz nej w Eu ro par le men cie, któ ra
no si na zwę Eu ro pej ska Par tia Lu -
do wa (Chrze ści jań scy De mo kra ci)
EPP. 

Pol ska ma jed ną z naj więk szych
re pre zen ta cji w Par la men cie Eu ro -
pej skim, li czą cą 51 po słów. Licz -
niej sze przed sta wi ciel stwo wśród 27
państw wcho dzą cych w skład UE
ma ją tyl ko Niem cy, Hisz pa nia,
Fran cja, Wło chy i Wiel ka Bry ta nia.
Nasz głos na pew no bę dzie miał
zna czą cy wpływ na roz dział unij -
nych środ ków na naj bliż sze la ta. 

(RG)

Bruk se la z bli ska

Uczest ni cy wy ciecz ki przed Cen trum Na uki Ko per nik.
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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
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To bie gła mło dość...

1 czerw ca w par ku NOT w Szczy gło wi cach zor ga ni zo -
wa ny zo stał XXI Otwar ty Mię dzy na ro do wy Bieg Mło do ści. 

Na star cie, mi mo desz czo wej po go dy, sta wi ło się kil ku set
mło dych bie ga czy. Bieg otwo rzy li wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek i za stęp ca pre zy den ta Knu ro wa Piotr
Su rów ka. Za wod ni cy star to wa li w czte rech ka te go riach
wie ko wych, po cząw szy od przed szko la ków do uczniów
szkół po nad gim na zjal nych, a do dat ko wo utwo rzo na by ła ka -
te go ria męż czyzn i ko biet. Bie ga cze – za leż nie od płci i wie -
ku, mie li do po ko na nia róż ne dy stan se, z któ rych naj krót szy
wy no sił 100 m, a naj dłuż szy 1500 m. Bie go wi to wa rzy szy -
ły za wo dy w cho dzie Nor dic Wal king.

Zwy cię scy ode bra li licz ne me da le i na gro dy rze czo we
oraz pu cha ry, a każ dy uczest nik bie gu otrzy mał słod ki upo -
mi nek. Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Ama tor ski
Klub Bie ga cza w Knu ro wie i Miej ski Ośro dek Spor tu i Re -
kre acji w Knu ro wie. Po wiat Gli wic ki udzie lił do ta cję na jej
or ga ni za cję. (RG)

„Hi sto ria gli wic kiej pił ki noż -
nej” to ty tuł wy sta wy, któ ra
otwar ta zo sta nie 15 czerw ca
w Wil li Ca ro w Gli wi cach. Na -
stęp ne go dnia w ogro dach Wil li
Ca ro od bę dzie się „Pił kar ski stre -
et art”, czy li wiel kie ma lo wa nie
graf fi ti o te ma ty ce pił kar skiej.

Mu ze al ni cy przy go to wa li wy sta -
wę z my ślą o wspól nym świę cie
wszyst kich fa nów fut bo lu – Eu -
ro 2012. Gro ma dzi ona fo to gra fie,
wy cin ki pra so we, pa miąt ko we
znacz ki, pro por czy ki i stro je skła da -
ją ce się na opo wieść o miej sco wych
klu bach pił kar skich i lu dziach, dla
któ rych pił ka noż na jest czymś wię -
cej niż tyl ko dys cy pli ną spor to wą.
Jest to pierw sza wy sta wa o tej te ma -
ty ce zor ga ni zo wa na w Gli wi cach.
Eks po zy cji to wa rzy szy bo ga ty ma -
te riał mul ti me dial ny i fil mo wy.
Na wy sta wie bę dzie moż na obej -

rzeć m.in. wy wia dy ze zna ny mi
z mi nio nych lat pił ka rza mi „Pia sta”
i film uka zu ją cy hi sto rie gli wic kich
sta dio nów, a tak że usły szeć pio sen -
ki śpie wa ne przez fa nów. Jed ną
z sal wy sta wien ni czych za mie nio no
w szat nię pił kar ską, a w ko lej nej
umiesz czo no mu ra wę oraz frag ment
ory gi nal nych try bun. Ca łość do peł -
nio na zo sta ła m.in. sta dio no wy mi
od gło sa mi i fil ma mi pre zen tu ją cy mi
frag men ty me czów. Wy sta wa czyn -
na bę dzie 15 paź dzier ni ka. 

Uzu peł nia ją cy otwar cie wy sta -
wy „Pił kar ski stre et art” od bę dzie
się 16 czerw ca w godz. 14.00-
19.00. Uzna ni twór cy mu ra li i naj -
lep si ślą scy gra fi cia rze stwo rzą
w ogro dzie Wil li Ca ro dzie ła in spi -
ro wa ne pił kar skim sza leń stwem.
Pod czas even tu pro wa dzo ne bę dą
warsz ta ty ze stre et ar tu. (RG)

Wszyst ko o gli wic kiej
pił ce noż nej

118 za wod ni ków z ca łej Pol ski,
m.in. z Gdy ni, Po zna nia, Wrze śni,
Gnie zna, Wro cła wia, War sza wy,
Opo la, By to mia, Ru dy Ślą skiej,
Za brza, Gli wic, Tosz ka, Woł czy -
na, So snow ca i Dą bro wy Gór ni -
czej wzię ło udział w Mi strzo -
stwach Ślą ska w Łucz nic twie Te -
re no wym 3D, zor ga ni zo wa nych
w Tosz ku.

Mi strzo stwa roz gry wa ne by ły
w ma low ni czej sce ne rii na Zam ku
w Tosz ku oraz w ota cza ją cym go
par ku. Zor ga ni zo wa no je z oka zji
Świę ta Kon sty tu cji 3 Ma ja i w ra -
mach kam pa nii Za cho waj Trzeź -
wy Umysł. Wzię li w nich udział
młod si i star si za wod ni cy, dziew -
czę ta, chłop cy, oso by nie peł no -
spraw ne. Pięk nie pre zen to wa li się
łucz ni cy w sta rych, hi sto rycz nych
stro jach. 

Or ga ni za to ra mi za wo dów by li
Dru ży na Łucz ni cza w Tosz ku,
Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”, OPS w Tosz ku, Ze -
spół Szkół Łącz no ści oraz Szko ła
Pod sta wo wa nr 39 w Gli wi cach.

Za wo dy za bez pie czo ne by ły
przez OSP w Tosz ku. Ich ko or dy -
na to rem był in struk tor łucz nic twa
Grze gorz Ka miń ski. Pa tro nat
nad Mi strzo stwa mi ob ję li mar -
sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go,
sta ro sta Po wia tu Gli wic kie go,
bur mistrz Tosz ka oraz Pol skie
Sto wa rzy sze nie Łucz nic twa Tra -
dy cyj ne go. 

Pierw sze miej sca w po szcze gól -
nych ka te go riach zdo by li: Ma ciej
Wę grzyn -Śliw ka (Gli wi ce), Ma te -
usz Gleńsk (To szek), Mi ko łaj Wal -
kow ski (Po znań), Ka mil Zu ber
(To szek), An na Pło ty cia (Woł -
czyn), Grze gorz Ko strzew ski (Ru -
da Ślą ska), Prze my sław Wal kow -
ski (Po znań), An na Go net (Wro -
cław) i Ma rek Gar ba cik (Za brze).
„Zło tą Kacz kę” – Pu char Bur mi -
strza Tosz ka otrzy mał Bar tło miej
Kuś z Tosz ka, Pu char Sta ro sty Po -
wia tu Gli wic kie go – Mi ko łaj Wal -
kow ski, a Pu char Ślą ska w Łucz nic -
twie Tra dy cyj nym – Prze my sław
Wal kow ski.

(RG)

Łucz ni cy na zam ku 

Uczet ni cy jed nej z ka te go rii za wo dów.
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17 dru żyn z na sze go re gio nu
wzię ło udział w Za wo dach o Pu -
char Nad le śni cze go Nad le śnic twa
Ru dzi niec Ta de usza Ma mo ka,
zor ga ni zo wa nych 28 ma ja na wo -
dach zbior ni ka Gaj do we w Je -
miel ni cy. 

Za wo dy zgro ma dzi ły du że gro no
węd ka rzy, wśród któ rych by li m.in.
re pre zen tan ci okrę gów Kra ków,
Czę sto cho wa i Opo le Pol skie go
Związ ku Węd kar skie go oraz Woj -
ska Pol skie go, Ko men dy Miej skiej
Po li cji w Gli wi cach i Ko men dy
Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Gli wi cach. Dru ży no wo
pierw sze miej sce za ję ła re pre zen ta -
cja Okrę gu PZW Biel sko -Bia ła,
dru ga by ła dru ży na Okrę gu PZW
Ka to wi ce, a trze cia – re pre zen ta cja
Ko ła Węd kar skie go nr 13 PZW Gli -
wi ce. In dy wi du al nie za wo dy wy -
grał Mi ro sław Iwań ski z Okrę gu
PZW Ka to wi ce, któ ry zło wił po -
nad 8,6 kg ryb. II miej sce za jął To -
masz Rohn z dru ży ny Nad le śnic -
twa Ru dzi niec, a III – Zbi gniew
Pszcze liń ski z Okrę gu PZW Biel -

sko -Bia ła. Naj więk szą ry bę – kar pia
o wa dze 2,570 kg zło wił To masz
Rohn. Po wiat Gli wic ki re pre zen to -
wa ła dru ży na w skła dzie Ma rian
Sa dec ki, Kry stian Go gul la i Da -
riusz Wie te ska. 

Zwy cięz cy za wo dów ode bra li
pu cha ry, na gro dy i dy plo my, wrę -
czo ne przez nad le śni cze go Nad le -
śnic twa Ru dzi niec Ta de usza Ma mo -
ka, a uda nych po ło wów gra tu lo wa li

im m.in. Sła wo mir Adam czyk –
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go, insp. Teo fil Mar cin kow ski –
ko men dant miej ski po li cji w Gli wi -
cach oraz st. bryg. Ja nusz Przy byl -
ski – ko men dant miej ski Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Gli wi cach.
Każ dy z uczest ni ków i za pro szo -
nych go ści otrzy mał na ko niec za -
wo dów ma skot kę –ma łe go Mi sia
Nad le śni cze go. (RG)

Węd ka rze wal czy li o pu char

To masz Rohn od bie ra Pu char Nad le śni cze go (w po sta ci wiel kie go plu sza -
ka) z rąk Ta de usza Ma mo ka.
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W czo łów ce Ślą ska
Ko lej ny suk ces od nio sła dru ży na ULKS „Taj -

fun” Li go ta Ła będz ka. W roz gryw kach o Pu char
Pol ski na szcze blu wo je wódz twa ślą skie go te ni si ści
z te go klu bu za ję li trze cie miej sce.

Fi nał pu cha ro wych roz gry wek od był się w By to -
miu Mie cho wi cach. Me cze gra ły w nim czte ry naj -
lep sze dru ży ny, wy ło nio ne pod czas ko lej nych eta -
pów tur nie ju, w któ rym łącz nie star to wa ły re pre -
zen ta cje bli sko stu klu bów róż nych klas z te re nu
wo je wódz twa ślą skie go. W kla sy fi ka cji ogól nej II -
-li go wy „Taj fun” za jął III miej sce, a wy prze dzi ły
go je dy nie gra ją ca w eks tra kla sie „Si le sia” Mie cho -

wi ce oraz
rów nież II -
-li go wy „Vi -
ret” Za wier -
cie. 

(RG)

D r u  ż y  n a
z Li go ty Ła -
będz kiej gra -
ła w skła dzie
(od le wej):
Piotr Ze mła,
D a  r i u s z
Steur i Ma te -
usz Bur kac -
ki.

Rekordowa liczba zawodników wzięła
udział w III edycji Otwartych Mistrzostw Ligi
Obrony Kraju, rozegrano na początku maja w
Ośrodku Sportów Wodnych Garland LOK na
jeziorze Dzierżno Małe w Pyskowicach.

W regatach uczestniczyły 72 jednostki z całego
kraju. I miejsca w poszczególnych klasach
jachtów zajęli: Mikołaj Benesiewicz z KW
Garland GLIWICE) oraz zawodnicy UKS Żeglarz
Wrocław: Piotr Szlachcic i Łukasz Czerwiec,
Kamil Śmigielski oraz Agata Kalinowska.

Organizatorem mistrzostw był LOK KW
Garland Gliwice. Impreza miała wsparcie
finansowe Starostwa Powiatowego w Gliwicach
i UM Gliwice.(RG)

Że glar scy mi strzo wie
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Start naj młod szych chłop ców.
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Dzierż no Ma łe do sko na le na da je się do upra wia nia że gla stwa.



Gmi ny : 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

NR 6 (63) CZERWIEC 2012 OSTATNIA STRONA

Ślą ska frasz ka

Jeszcze ździybko! Dyć chnet przidze!
Przeca w czyrwcu z nami bydzie.

Bronisław Wątroba

Lato!

W Knu ro wie przy uli cy księ dza Aloj ze -
go Ko zieł ka stoi ap te ka Świę tej Bar ba ry.
Nie wszy scy zna ją dia bel ską hi sto rię zwią -
za ną z tym miej scem. A by ło to tak.

Ap te ka Szul ca zna na by ła w ca łej oko li -
cy. Wy bu do wa no ją na po cząt ku XX wie ku
w sa mym cen trum na szej miej sco wo ści,
nie da le ko ko ścio ła, zam ku i szko ły „or ga -
ni stów ki”. Scho dzi li się tam lu dzie z ca łej
„ko lo nii”. 

Aż tu na raz w ap te ce po ja wił się dia beł.
A że ap te karz nie chciał od dać mu swo jej
du szy i pod pi sać cy ro gra fu, dia beł za czął
za dnia stra szyć – trza skał, pisz czał, hu -

czał, skrzy piał. Ap te karz nie mógł so bie
z nim po ra dzić, a lu dzie – gdy się o tym do -
wie dzie li – prze sta li przy cho dzić. 

O dia bel skich wy czy nach do brze wie -
dział sta ry ślu sarz, któ ry miesz kał na sa -
mej gó rze bu dyn ku. Za dnia szli fo wał,
a wie czo rem pięk nie grał na skrzyp cach.
Co dzien nie dia beł przy sta wał przy je go
drzwiach i słu chał mu zy ki, a przy tym
pod śpie wy wał. Pew ne go dnia, gdy tak
słu chał gra nia, ślu sarz go za uwa żył i za -
pro sił do sie bie. Obie cał, że mo że go
uczyć gry na skrzyp cach. Dia beł z ra do -
ści pod sko czył, aż się za trzę sła pod ło ga.

Ślu sarz wło żył mu skrzyp ce w ła py, ale
dia beł miał tak dłu gie pa zu ry, że nie po -
tra fił do brze chwy cić in stru men tu. Trze -
ba by ło spi ło wać pa zu ry. Ślu sarz wło ży
je w ima dło i moc no ści snął. Dia beł za -
czął się rzu cać, stę kać, prze kli nać, ale
nie mógł się ru szyć z miej sca. Wie dział,
że ślu sarz go prze chy trzył. Mu siał mu
obie cać, że już ni gdy nie bę dzie stra szyć
w ap te ce. 

(Opo wia da nie Ste fa nii Grze go rzy cy
z al bu mu „O dia 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”)

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 Sa mo rząd, a zdję cie przed sta wia ło Urząd Miej ski
w Knu ro 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: Pa weł Igna siak, Iwo na Pie tru cha oraz
Bar ba ra Skar bec ka. 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. Roz wią za nia (ha sło
krzy żów ki oraz od po wiedź na py ta nie, co przed sta -
wia zdję cie obok) pro si my prze sy łać do 30 czerw -
ca 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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Po da je my ko lej ny prze pis
na po tra wę, za pre zen to wa ną pod -
czas VI Fe sti wa lu „Ślą skie sma -
ki”, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny
w ub. r. w Gli wi cach. Tym ra zem
jest to dwu ko lo ro wy krem szpa -
ra go wy ser wo wa ny z ma śla ny mi
grzan ka mi.(RG)
Skład ni ki: 
● 2 kost ki bu lio no we
● 1/2 kg ce bu li
● 4 ser ki to pio ne
● pę czek bia łych szpa ra gów
● pę czek zie lo nych szpa ra gów
● 200 g ma sła
● 250 ml śmie ta ny 30 proc.
● pie czy wo to sto -
we

Szpa ra gi
obie ra my, od ci na -
my głów ki, a ło dy gi kro imy
(osob no bia łe i zie lo ne). Głów ki go -
tu je my w wo dzie z so lą i cu krem.
Ce bu le obie ra my i kro imy w kost -

kę, dzie li my na po ło wę i pod sma ża -
my na dwóch pa tel niach. Do jed nej
do da je my bia łe, a do dru giej zie lo ne
szpa ra gi. Za le wa my bu lio nem i go -
tu je my do mięk ko ści. Mik su je my
na gład ką ma sę i na dal go tu je my
na ma łym ogniu. Do da je my ser ki
to pio ne, a do szpa ra gów bia łych do -
dat ko wo śmie ta nę. Do pra wia my
do sma ku so lą i pie przem oraz odro -
bi ną ma sła. Po da je my z ma śla ny mi
grzan ka mi i głów ka mi szpa ra gów.
Waż ne jest, by z jed nej stro ny ta le -
rza był bia ły, a z dru giej – zie lo ny
krem. W tym ce lu na le ży wy le wać

je z garn ków rów no cze śnie
na dwie stro ny ta le -

rza. 

Ze spół Szkół Ga stro no micz nych
im. Gu sta wa Mor cin ka w Ka to -

wi cach

W kręgu legend

O mu zy kal nym dia ble

�

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. Na zwa jed ne go z dwóch Do mów Po mo cy Spo łecz nej,
któ re go or ga nem pro wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki. 
2. Noc… – ob cho dzo na z 21 na 22 czerw ca. 
3. Pro wa dzi ob ra dy Ra dy Po wia tu. 
4. Bieg… – zor ga ni zo wa ny 1 czerw ca w Szczy gło wi -
cach. 

5. Od by ły się 20 ma ja na Zam ku w Tosz ku. 
6. Zbior nik wod ny po ło żo ny w gmi nie Ru dzi niec. 
7. So łec two, w któ rym tam tej sza OSP ob cho dzi ła 125-
le cie ist nie nia. 
8. Stoi na cze le Za rzą du Po wia tu. 
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Po przez prze sła nie roz wią za nia czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie swo ich da -

nych oso bo wych zgod nie z prze pi sa mi usta wy 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 ze zm.). Po da nie da -

nych oso bo wych jest do bro wol ne, jed nak ich nie poda nie mo że unie moż li wić udział

w kon kur sie. Da ne oso bo we bę dą prze twa rza ne przez re dak cję wy łącz nie w ce lu prze -

pro wa dze nia kon kur su, w tym opu bli ko wa nia da nych osób na gro dzo nych i wrę cze nia

na gród. 

Nasze smaki

Krem szpa ra go wy 
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