
Tegoroczne, 13. już dożynki
Powiatu Gliwickiego organizowa-
ne są we współpracy z Gminą
Wielowieś. I to właśnie ulicami
Wielowsi 2 września przejdzie ko-
rowód dożynkowy, by pokazać
najpiękniejsze korony uplecione
z tegorocznych zbóż oraz zabaw-
ne scenki rodzajowe ukazujące
ciężką pracę rolnika.

Organizatorzy, czyli Rada i Za-
rząd Powiatu Gliwickiego oraz Ra-
da i Wójt Gminy Wielowieś, a także
Gminny Ośrodek Kultury i Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej

Maryi Panny w Wielowsi zaprasza-
ją na wspaniałe, powiatowe święto
plonów.

– Dożynki rozpoczniemy, jak za-
wsze, mszą świętą dożynkową, by
podziękować Bogu za tegoroczne
zbiory. Następnie ulicą Główną
przejdzie korowód na boisko
przy Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Wielowsi, gdzie odbędzie się
artystyczna i biesiadna część święta
plonów. Jak zwykle nie zabraknie
atrakcji w postaci występów zna-
mienitych zespołów, zaplecza ga-
stronomicznego, atrakcji dla naj-

młodszych oraz wystaw rolniczych
i dobrej zabawy! – deklarują organi-
zatorzy.

Dożynki Powiatu Gliwickiego
organizowane są na terenie gminy
Wielowieś już po raz drugi. Pierw-
szy raz odbyły się tam w 2005 r.
Zgodnie z tradycją Powiat Gliwicki
organizuje je co roku w innej gmi-
nie. Szczegóły programu tegorocz-
nych dożynek podajemy na plakacie
dożynkowym na ostatniej stronie
„Wiadomości Powiatu Gliwickie-
go”.
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Po wia ty: Mit tel sach sen i Calw
w Niem czech, Puc ki na pol skim
Po mo rzu oraz Hrab stwo Den bi -
gh shi re w Wa lii to na si wy pró bo -
wa ni part ne rzy. Po wiat Gli wic ki
łą czą z ni mi za war te przed la ty
umo wy o współ pra cy, któ re owo -
cu ją bar dzo wie lo ma kon tak ta -
mi.

Tyl ko w ostat nich ty go dniach
od by ło się kil ka part ner skich wi zyt,
w któ rych wzię li udział m.in. przed -
sta wi cie le przed się bior ców i firm
dzia ła ją cych na te re nie po wia tu gli -
wic kie go, Or kie stra Dę ta KWK
„Knu rów” z ma żo ret ka mi z te go
mia sta, na uczy cie le i spe cja li ści zaj -
mu ją cy się edu ka cją osób nie peł no -
spraw nych, dy rek tor szpi ta la w Py -
sko wi cach, rad ni po wia to wi oraz
pra cow ni cy sta ro stwa. W gro nie
part ne rów re ali zo wa ne są wspól ne
pro jek ty unij ne, pla nu je się ko lej ne
wi zy ty, na wią zu ją się wię zi mię dzy
przed sta wi cie la mi co raz to no wych
śro do wisk i grup za wo do wych.
O tym wszyst kim znaj dzie cie in for -
ma cje we wnątrz te go wy da nia
WPG.

Po za ty mi ro bo czy mi i przy ja -
ciel ski mi kon tak ta mi za chę ca my
do od wie dza nia na szych part ner -
skich po wia tów rów nież pod czas te -
go rocz nych wa ka cji. Nad pol ski
Bał tyk wy bie ra się wie lu wcza so wi -
czów, jest więc wspa nia ła oka zja,
by od wie dzić pięk ny, praw dzi wie
mor ski Po wiat Puc ki. Do Po wia tu
Mit tel sach sen w nie miec kiej Sak so -
nii jest sto sun ko wo nie da le ko –
od je go sto li cy, Fre iber gu, dzie li nas
nie wie le po nad 400 km, któ re po ko -
nu je się szyb ki mi au to stra da mi.
W Po wie cie Calw i je go naj bliż szej

oko li cy (choć by w Sttutgarcie)
miesz ka wie lu Ślą za ków, być mo że
rów nież Wa szych krew nych i za wi -
ta cie w te stro ny pod czas wa ka cji?
Ku si naj da lej po ło żo ne Hrab stwo
Den bi gh shi re, a Wa lia jest na ty le
pięk na, że do jej od wie dze nia war to
na ma wiać tych, któ rzy ko cha ją cie -
ka we po dró że. 

Je śli jed nak nie bę dzie Wam
da ne po je chać w tym cza sie
do żad nej z tych kra in, po le ca my
fo to re por ta że z dwóch na szych

part ner skich po wia tów – Puc kie -
go i Calw, za miesz czo ne na str. 9
w tym wy da niu WPG. Na ma wia -
my też przed sta wi cie li róż nych
śro do wisk za wo do wych, sto wa -
rzy szeń i or ga ni za cji z na sze go
te re nu, by za po śred nic twem Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi -

cach pod ję ły pró bę na wią za nia
przy ja ciel skich kon tak tów z ich
od po wied ni ka mi w czte rech na -
szych part ner skich po wia tach.
Z a  i n  t e  r e  s o  w a  n y c h  p r o  s i  m y
o kon takt z re dak cją WPG pod nr.
tel. 32 332 66 65.

(RG)

Pół wy sep Hel ski w Po wie cie Puc kim
– z le wej stro ny mo rze, z pra wej za to -
ka. 

Jed na z uro czych uli czek w Nagold
(Po wiat Calw w Niem czech) za chę ca
do spa ce rów. 

Part ne rzy (nie tyl ko) na wa ka cje

Co ro ku na Świę to Plo nów rol ni cy
przy go to wu ją mi ster ne ko ro ny do -
żyn ko we.
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Kon ty nu uje my 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 wy da niu WPG
przed sta wia my, czym zaj mo wa ła się
w oma wia nym okre sie Ko mi sja Fi nan sów. 

W 2010 r. Ko mi sja od by ła dwa po sie dze -
nia. Fre kwen cja na nich wy no si ła 100 proc.
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. Na dru gim po -
sie dze niu Ko mi sja omó wi ła i za opi nio wa ła
pro jek ty uchwał Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
w spra wach: zmian w uchwa le bu dże to wej
na 2010 r. oraz wy dat ków, któ re nie wy ga sa ją
z upły wem ro ku ka len da rzo we go. Ko mi sja
roz pa trzy ła w tym cza sie 4 pro jek ty uchwał
i prze ka za ła do Za rzą du Po wia tu 4 po zy tyw -
ne opi nie.

W 2011 r. od by ło się 15 po sie dzeń Ko mi -
sji, w tym 2 wspól ne z Ko mi sją Zdro wia, po -
sie dze nia wspól ne z Ko mi sją Go spo dar ki oraz
jed no po sie dze nie wspól ne z Ko mi sją Go spo -
dar ki i Ko mi sją Edu ka cji. Śred nia fre kwen cja
rad nych wy nio sła na nich 87 proc. 

Oto te ma ty zre ali zo wa ne w ub. ro ku: plan
pra cy Ko mi sji Fi nan sów na 2011 r.; spra woz -

da nie fi nan so we z pra cy Wy dzia łu Ko mu ni ka -
cji i Trans por tu za 2010 r. z uwzględ nie niem
wy so ko ści opłat za dru ki ko mu ni ka cyj ne i ta bli -
ce re je stra cyj ne; re ali za cja w Po wie cie Gli wic -
kim pro jek tów do fi nan so wy wa nych ze środ ków
unij nych w 2010 r. z uwzględ nie niem płyn no ści
ich fi nan so wa nia; spra woz da nie rocz ne z wy ko -
na nia pla nu fi nan so we go za 2010 r. Ze spo łu
Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie oraz za po zna nie
się z je go sy tu acją fi nan so wą Ze spo łu Opie ki
Zdro wot nej w Knu ro wie; spra woz da nie rocz ne
z wy ko na nia pla nu fi nan so we go za 2010 r. Szpi -
ta la Po wia to we go z sie dzi bą w Py sko wi cach
oraz za po zna nie się z je go sy tu acją fi nan so wą;
wy ko na nie pla nu fi nan so we go za 2010 r. Spół ki
z o. o. „Szpi tal w Knu ro wie”; spra woz da nie
rocz ne z wy ko na nia pla nu fi nan so we go za 2010
r. Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi -
c a c h ;  s p r a  w o z  d a  n i e  z l i  k w i  d a  c j i
z dniem 31.12.2010 r. Po wia to we go Fun du szu
Za so bem Geo de zyj nym i Kar to gra ficz nym;
s p r a  w o z  d a  n i e  z l i  k w i  d a  c j i
z dniem 31.12.2010 r. go spo dar stwa po moc ni -
cze go Po wia to wy Ośro dek Do ku men ta cji Geo -
de zyj nej i Kar to gra ficz nej; 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; 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; spra woz da -
nie z wy ko na nia bu dże tu po wia tu za 2010 r. wraz
z in for ma cją o sta nie mie nia po wia to we go oraz
spra woz da nie fi nan so we Po wia tu Gli wic kie go
za 2010 r.; spra woz da nie z dzia łal no ści Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach
za 2010 r., w tym wy ko na nie pla nu fi nan so we go;
in for ma cja o prze bie gu wy ko na nia pla nu fi nan -
so we go za I pół ro cze Ze spo łu Opie ki Zdro wot -
nej w Knu ro wie oraz za po zna nie się z je go sy tu -
acją fi nan so wą; in for ma cja o prze bie gu wy ko na -
nia pla nu fi nan so we go za I pół ro cze Szpi ta la Po -
wia to we go w Py sko wi cach oraz za po zna nie się
z je go sy tu acją fi nan so wą; wy ko na nie pla nu fi -
nan so we go za I pół ro cze 2011 ro ku „Szpi ta la
w Knu ro wie” Spół ka z o. o.; in for ma cja o prze -
bie gu wy ko na nia pla nu fi nan so we go za I pół ro -
cze Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi -
cach; przy go to wa nie pro po zy cji Ko mi sji Fi nan -
sów do bu dże tu na 2012 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.; 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.; spra woz da -
nie z dzia łal no ści DPS „Osto ja” w So śni co wi -
cach oraz DPS „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row -
skiej, w tym wy ko na nie pla nu fi nan so we go

za 2010 r. oraz pla nu fi nan so we go za I pół ro -
cze 2011 r.; pro jekt uchwa ły w spra wie wie lo let -
niej pro gno zy fi nan so wej Po wia tu Gli wic kie go;
opi nio wa nie pro jek tu uchwa ły bu dże to wej Po -
wia tu Gli wic kie go na 2012 r.; pod su mo wa nie
pra cy Ko mi sji Fi nan sów za 2011 r. i za twier dze -
nie jej pla nu pra cy na 2012 r.

W mi nio nym ro ku Ko mi sja roz pa trzy ła 23
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 22 opi nie.
Po nad to Ko mi sja przed ło ży ła do Za rzą du Po -
wia tu 6 wnio sków, na wszyst kie i 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.

(Opr.: RG)

Za na mi se sja, na zy wa na tra dy cyj nie „ab -
so lu to ryj ną”. Od by ła się 28 czerw ca, a jej naj -
waż niej szym punk tem by ła uchwa ła w spra -
wie udzie le nia ab so lu to rium Za rzą do wi Po -
wia tu Gli wic kie go za 2011 r. 

W czę ści do ty czą cej ab so lu to rium znaj do wa -
ły się na stę pu ją ce punk ty po rząd ku: roz pa trze nie
spra woz da nia z wy ko na nia bu dże tu Po wia tu Gli -
wic kie go za 2011 r., spra woz da nia fi nan so we go
Po wia tu Gli wic kie go za 2011 r. oraz przed sta -
wie nie in for ma cji o sta nie mie nia Po wia tu Gli -
wic kie go, a tak że przed sta wie nie Uchwa ły Re -
gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej w Ka to wi cach
w spra wie opi nii o przed ło żo nym przez Za rząd
Po wia tu Gli wic kie go spra woz da niu z wy ko na nia
bu dże tu za 2011 r. wraz z in for ma cją o sta nie
mie nia ko mu nal ne go. Rad nym przed sta wi ła je
skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza -
rzak-Siej ko. We dle uchwa ły bu dże to wej
na 2011 r. do cho dy za pla no wa ne by ły
na 69 364 000 zł, a wy dat ki na 72 309 000 zł,
zaś de fi cyt miał wy no sić 2 945 000 zł. Wy ko na -
nie bu dże tu za ub. rok od bie ga ło od tych pier wot -
nych za ło żeń i po nie zbęd nych ko rek tach kształ -
to wa ło się na stę pu ją co: do cho dy – 66 717 926 zł,
a wy dat ki 65 464 029, co da ło 1 253 897 zł nad -
wyż ki. 

Na stęp nie – jed no gło śnie – przy ję ta zo sta ła
uchwa ła Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w spra wie
za twier dze nia spra woz dań Po wia tu Gli wic kie go
za 2011 r. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
Da wid Rams przed sta wił Uchwa łę Ko mi sji Re -
wi zyj nej w spra wie opi nii o wy ko na niu bu dże tu
Po wia tu Gli wic kie go za 2011 r. oraz wnio sku
do Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w spra wie ab so lu -
to rium dla Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
Krzysz tof Sto la rek od czy tał Uchwa łę Re gio nal -
nej Izby Ob ra chun ko wej w Ka to wi cach w spra -
wie za opi nio wa nia wnio sku Ko mi sji Re wi zyj nej.
Pro ce du rę tę za koń czy ło gło so wa nie uchwa ły
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w spra wie ab so lu to -
rium dla Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go za 2011 r.
Za jej pod ję ciem opo wie dzia ło się 20 rad nych,
przy jed nym prze ciw nym gło sie. Po przy ję ciu
ab so lu to rium zło ży łem na rę ce sta ro sty Mi cha ła
Nie szpor ka gra tu la cje dla Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go za tak do brą oce nę je go pra cy w ub. ro -
ku. 

Przed spra -
wą ab so lu to -
rium pod ob ra -
dy tra fi ło 9 in -
nych uchwał.
Wszyst kie zo -
sta ły przez Ra -
dę przy ję te
jed no gło śnie
lub zde cy do wa ną więk szo ścią gło sów. Pierw sza
z nich do ty czy ła za twier dze nia spra woz da nia fi -
nan so we go za 2011 r. Po wia to wej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Gli wi cach. Dru ga to uchwa ła
w spra wie wy ra że nia zgo dy na udzie le nie po -
mo cy fi nan so 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
kon kur su „So łec two Przy ja zne Śro do wi sku”.
Ko lej na usta la wy so ko ści opłat za usu nię cie
i prze cho wy wa nie stat ków lub in nych obiek tów
pły wa ją cych na ob sza rze Po wia tu Gli wic kie go.
Trzy na stęp ne to uchwa ły w spra wie li kwi da cji
pu blicz nych li ce ów pro fi lo wa nych – II Li ceum
Pro fi lo wa ne go w Knu ro wie przy ul. Szpi tal -
nej 29, I Li ceum Pro fi lo wa ne go w Knu ro wie
przy ul. 1 Ma ja 21 oraz Li ceum Pro fi lo wa ne go
w Py sko wi cach przy ul. Kar dy na ła Ste fa na Wy -
szyń skie go 37. Szko ły te prze sta ją ist nieć w ca -
łej Pol sce, są li kwi do wa ne na mo cy ogól no kra -
jo wych prze pi sów, a przy ję te uchwa ły Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go ma ją cha rak ter po rząd ko wy.
Przez to zli kwi do wa ny zo sta nie je den z kie run -
ków kształ ce nia pro wa dzo nych w na szych ze -
spo łach szkół. Dwie ko lej ne uchwa ły do ty czą
za mian w bu dże cie Po wia tu Gli wic kie go na br.
oraz zmian w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej
na la ta 2012-2015. Na stęp na to uchwa ła w spra -
wie po kry cia przez po wiat ujem ne go wy ni ku fi -
nan so we go SP ZOZ Szpi ta la Po wia to we go
z sie dzi bą w Py sko wi cach za 2011 r. Do ta cja
Po wia tu Gli wic kie go na ten cel wy no -
si 646 670,58 zł. Na se sji obec na by ła de le ga -
cja pra cow ni ków szpi ta la na cze le z dy rek to rem
Lesz kiem Ku bia kiem, któ ry po dzię ko wał za to
wspar cie.

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
pla no wa na jest na 30 sierp nia.     

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
TA DE USZ MA MOK 
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WIE ŚCI Z SE SJI

Na se sji 28 czerw ca Ra da Po wia tu Gli -
wic kie go nie mal jed no gło śnie przy ję ła
uchwa łę w spra wie udzie le nia Za rzą do wi
ab so lu to rium za 2011 r. Mo gę więc z za do -
wo le niem pod su mo wać ub. rok pod ką tem
fi nan sów oraz wy ko na nych in we sty cji. 

To był do bry rok dla bu dże tu po wia tu. Wy -
dat ki, któ re za mknę ły się w kwo -
cie 65 464 029 zł, by ły wyż sze niż w po -
przed nich la tach. Wy dat ki ma jąt ko we sta no -
wi ły przy tym zna czą cą ich część, za mknę ły
się bo wiem w kwo cie 10 499 849 zł. Istot ny
ele ment do ty czą cy wy ko na nia bu dże tu sta no -
wi wy nik ope ra cyj ny, któ ry był do dat ni i wy -
no sił 6 284 551 zł. Nad wyż ka ta umoż li wia fi -
nan so wa nie in we sty cji, a do dat ni wy nik ope -
ra cyj ny za czy na być ob li ga to ryj ny przy two -
rze niu bu dże tu jed no stek sa mo rzą do wych.
Do dam przy tym, że za ło że niem usta wo wym
jest za kaz fi nan so wa nia dzia łal no ści bie żą cej
z do cho dów ma jąt ko wych. 

Naj więk sze wy dat ki ma jąt ko we obej mo wa ły
mo der ni za cję i re mon ty dróg po wia to wych.
Prze kro czy ły one 5,6 mln zł. W kwo cie tej mie -
ści się do fi nan so wa nie z bu dże tów gmin, na te -
re nie któ rych wy ko ny wa ne by ły kon kret ne pra ce
oraz środ ki uzy ska ne z Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych. Naj po waż niej szą
in we sty cją by ła prze bu do wa ko lej ne go od cin ka
dro gi nr 2991S (ul. Ła będz ka) mię dzy So śni co -
wi ca mi i Ła na mi Wiel ki mi. Łącz na war tość tej
in we sty cji wy nio sła po nad 4,3 mln zł.

W ra mach wy dat ków na za da nia wła sne
po wiat re ali zo wał pro jek ty unij ne, na któ re
w su mie prze zna czy li śmy bli sko 3,6 mln zł.
Do suk ce sów na le ży za li czyć za koń cze nie
pro jek tu „PIAP-y dla miesz kań ców zie mi gli -
wic kiej”. Je go li de rem był Po wiat Gli wic ki,
a part ne ra mi wszyst kie na sze gmi ny. Wy dat -
ko wa li śmy na ten cel po nad 1,1 mln zł. Dzię -
ki PIAP-om, któ re po wsta ły na te re nie po wia -
tu, na si miesz kań cy oraz prze jezd ni ma ją ła -
twiej szy i dar mo wy do stęp do In ter ne tu w 58
ogólnodostępnych miej scach. 

Sze reg pro jek tów unij nych, ja kie re ali zo -
wa li śmy w ub. ro ku, prze zna czo nych jest dla

uczniów na -
szych szkół.
Na je den
z nich, „Sta -
wiam na roz -
wój – pod nie -
sie nie ja ko ści szkol nic twa za wo do we go w Po -
wie cie Gli wic kim”, wy dat ko wa li śmy po -
nad 425 tys. zł, na na stęp ny „Edu ka cja dla
roz wo ju”, prze zna czy li śmy po nad 660 tys. zł.
To tyl ko dwa przy kła dy pro jek tów, dzię ki któ -
rym ucznio wie ma ją do dat ko we, bez płat ne
i atrak cyj ne za ję cia po za lek cyj ne, a szko ły
wzbo ga ci ły się o no wo cze śnie wy po sa żo ne
pra cow nie. Ko lej ny rok trwał pro jekt „Do bry
start w sa mo dziel ność”, pro wa dzo ny przez
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
przy wspar ciu na sze go bu dże tu. W ub. r. prze -
zna czo no na je go re ali za cję 450 tys. zł. Słu ży
on po mo cą nie peł no spraw nym oraz wy cho -
wan kom ro dzin za stęp czych w wy rów na niu
ich szans na ryn ku pra cy.

War to wspo mnieć rów nież o pro jek cie pn.
„Ter mo mo der ni za cja obiek tu Do mu Po mo cy
Spo łecz nej Za me czek w Kuź ni Nie bo row -
skiej”, na któ ry w ub. ro ku wy dat ko wa li śmy
po nad 500 tys. zł. W 2011 r. zo stał roz strzy -
gnię ty prze targ na wy ko naw cę 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”. Uczest ni czą w nim wszyst kie
na sze gmi ny, a po wiat jest je go li de rem. Je go
war tość to bli sko 4 mln zł.

In we sto wa li śmy w ub. ro ku w służ bę zdro -
wia. Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach ma
no wą dro gę po ża ro wą i roz po czął bu do wę
łącz ni ka mię dzy sta rą i no wą czę ścią, na co
prze zna czy li śmy 660 tys. zł.

Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do do brej re ali za cji ubie gło rocz ne go bu dże tu
– Za rzą do wi, skarb ni ko wi i se kre ta rzo wi Po -
wia tu Gli wic kie go, dy rek to rom jed no stek or -
ga ni za cyj nych, na czel ni kom oraz pra cow ni -
kom sta ro stwa. 

Prze wod ni czą cy Za rzą du Po wia tu 
Gli wic kie go MI CHAŁ NIE SZPO REK

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Fi nan sów Bog dan
Li twin.

Fi nan se na pierw szym pla nie

Z PRAC ZA RZĄ DU 
POWIATU 

Fo
 to

: R
. G

oz
de

k



www.powiatgliwicki.pl

AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII NNRR  77--88  ((6644--6655))  LLIIPPIIEECC--SSIIEERRPPIIEEŃŃ  22001122

ssttrroonnaa 33
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

12 czerw ca ro bo czą wi zy tę
w po wie cie gli wic kim zło żył wi ce -
wo je wo da Sta ni sław Dą bro wa.

Wi ce wo je wo da uczest ni czył
w po sie dze niu Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go, in te re su jąc się pro jek -
ta mi unij ny mi, pro wa dzo ny mi
przez sta ro stwo. Na stęp nie wy wią -
za ła się dys ku sja na te mat bie żą -
cych spraw do ty czą cych funk cjo no -
wa nia ad mi ni stra cji pań stwo wej
i sa mo rzą dów te ry to rial nych,
w któ rej wzię li udział uczest ni czą -
cy w po sie dze niu Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go Wal de mar Do mbek –
wi ce sta ro sta gli wic ki, Sła wo mir

Adam czyk – czło nek Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go, Mag da le na
Bud ny – se kre tarz Po wia tu Gli wic -
kie go, re pre zen tu ją cy Ra dę Po wia tu
Gli wic kie go Bog dan Li twin oraz
Gra ży na No wak – na czel nik Wy -
dzia łu Or ga ni za cyj ne go, Kadr
i Szko leń w sta ro stwie. 

Po za koń cze niu po sie dze nia wi -
ce wo je wo da wi zy to wał in we sty cje,
re ali zo wa ne w ra mach Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych. Ostat nim punk tem wi zy ty
Sta ni sła wa Dą bro wy w po wie cie
był udział w se sji Ra dy Gmi ny Pil -
cho wi ce. (RG)

Wi ce wo je wo da 
w po wie cie 

Po po sie dze niu Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Od le wej: Bog dan Li twin,
Mag da le na Bud ny, Sła wo mir Adam czyk, Sta ni sław Dą bro wa, Wal de mar
Do mbek, Gra ży na No wak.
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In te re su ją cy prze bieg mia ły
dwie wi zy ty przed sta wi cie li Po -
wia tu Gli wic kie go, ja kie w czerw -
cu zor ga ni zo wa ne zo sta ły
do part ner skich po wia tów: Calw
w Niem czech oraz Puc kie go
na pol skim Po mo rzu. Da ły oka zję
do spo tkań w wie lu śro do wi skach
i na wią za nia no wych kon tak tów.

Pierw sza wi zy ta od by ła się
na za pro sze nie sta ro sty Po wia tu
Calw, Hel mu ta Rieg ge ra. Zwią za -
na by ła z ob cho da mi 20-le cia part -
ner skiej współ pra cy po wia tów Calw
i Mit tel sach sen. Na sza de le ga cja
wzię ła udział w uro czy stych ob cho -
dach ju bi le uszu, któ re od by ły się 23
czerw ca na te re nie Prze glą du Ogro -
dów w Na gold. Pod czas uro czy sto -
ści wy stą pi ły m.in. Or kie stra Dę ta
KWK Knu rów z wo ka list ką Mar tą
Ko zak oraz ma żo ret ka mi. W ofi -
cjal nej czę ści wi ce sta ro sta Wal de -
mar Do mbek ode brał z rąk sta ro sty
Hel mu ta Rieg ge ra pa miąt ko wą sta -
tu et kę, a wrę czył li sty z oka zji ju bi -
le uszu przed sta wi cie lom Po wia tu
Calw oraz Po wia tu Mit tel sach sen. 

Przed sta wi cie le Po wia tu Gli wic -
kie go zwie dzi li Po wia to we Cen -
trum Za wo do we w Na gold oraz
szko łę Karl -Georg -Hal den wang
w Bad Te inach -Za vel ste in. W skład
de le ga cji wcho dzi li sa mo rzą dow cy
oraz przed sta wi ciel ki Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach. 

By ła oka zja do na wią za nia no -
wych kon tak tów. Rad ny Po wia tu
Gli wic kie go i jed no cze śnie pre zes
Za rzą du Po wia to we go OSP An -

drzej Frej no za ini cjo wał roz mo wy
z przed sta wi cie la mi nie miec kich
władz związ ko wych na te mat
współ pra cy po mię dzy stra ża ka mi
na sze go po wia tu i stra ża ka mi Po -
wia tu Calw. 

Stro nę nie miec ką re pre zen to wa li
czło nek Po wia tu Calw od po wie -
dzial ny za po li cję i straż, dr Jo -
achim Bley oraz wi ce pre zes Za rzą -
du Po wia to we go Ger hard Ber ger.
W trak cie roz mów pa no wie wy mie -
ni li in for ma cje na te mat funk cjo no -
wa nia Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w po wie cie Calw, któ ry swo im za -
się giem obej mu je 25 gmin. W każ -
dej z nich dzia ła du ża jed nost ka
ochot ni cza. W po wie cie Calw nie
ma Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
Jed nost ki ochot ni cze są fi nan so wa -
ne przez sa mo rzą dy gmin ne i po -
wiat. Na si za chod ni part ne rzy wy ra -
zi li du że za in te re so wa nie współ pra -
cą z pol ski mi stra ża ka mi.

Od 28 czerw ca do 1 lip ca –
na za pro sze nie sta ro sty puc kie go
Woj cie cha Det tlaf fa – w Po wie cie
Puc kim prze by wa ła de le ga cja Po -
wia tu Gli wic kie go. Two rzy li ją sa -
mo rzą dow cy oraz przed się bior cy
i przed sta wi cie le firm dzia ła ją cych
na na szym te re nie. 29 czerw ca
wzię li udział w spo tka niu na te mat
współ pra cy biz ne su z sa mo rzą dem,
któ re od by ło się w sie dzi bie Pół -
noc no ka szub skiej Lo kal nej Gru py
Ry bac kiej we Wła dy sła wo wie. De -
le ga cja Po wia tu Gli wic kie go spo -
tka ła się z przed sta wi cie la mi przed -
się bior ców z Po wia tu Puc kie go,

m.in. z bran ży elek tro me cha nicz -
nej, ban ko wej i tu ry stycz nej, po zna -
ła też dzia łal ność spół ki „Szku ner”.
W ko lej nym dniu wi zy ty de le ga cja
uczest ni czy ła w uro czy stym otwar -
ciu no we go pod jaz du dla ka re tek
w Szpi ta lu Po wia to wym w Puc ku.
Przed sta wi cie le na sze go po wia tu
mie li tak że oka zję zwie dzić m.in.
Hel oraz Puck oraz wzię li udział
w Mor skiej Piel grzym ce Ry ba ków
na Za to ce Puc kiej.

W skład de le ga cji wcho dzi li rad -
ni po wia to wi, przed sta wi cie le sta ro -
stwa i przed się bior cy: Zbi gniew
Kli mo wicz – pre zes za rzą du Gru py
Pro du cen tów Owo ców i Wa rzyw
Kli mo wicz sp. z o. o., Grze gorz
Gaz da – czło nek za rzą du spół ki
EU RO CO LOR, Adam Jon der ko –
pre zes Za rzą du PW ATEX oraz Ro -
man No ga – dy rek tor ds. pra cy
KWK „Knu rów -Szczy gło wi ce”,
a tak że dy rek tor Szpi ta la Po wia to -
we go w Py sko wi cach Le szek Ku -
biak.

– Pod czas wi zy ty by ła oka zja
do licz nych spo tkań i roz mów mię -
dzy przed sta wi cie la mi sa mo rzą dów
i przed się bior ców – mó wi czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła -
wo mir Adam czyk. – Każ da ze
stron ma na dzie ję, że ta kie spo tka -
nia bę dą się od by wa ły re gu lar nie,
co da wy mier ne efek ty go spo dar -
cze. Li czy my rów nież na to, że
w trak cie roz mów uda nam się usta -
lić, ja kie kie run ki kształ ce nia za -
pew nią za trud nie nie na lo kal nym
ryn ku pra cy. (RG)

Biz nes, szko ły, sztu ka, stra że…

W Niem czech za pre zen to wa li się na si ar ty ści, m.in. Or -
kie stra Dę ta KWK „Knu rów” z wo ka list ką Mar tą Ko -
zak. 

Przed się bior cy i samorządowcy z na sze go po wia tu zwie -
dzi li port we Wła dy sła wo wie, in te re su jąc się dzia ła ją cy -
mi tu fir ma mi. 
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Wio sną 2011 r. ru szy ła bu do -
wa oczysz czal ni ście ków
w Przy szo wi cach. Wy ko naw cą
te go za da nia jest fir ma In stal
Kra ków. Pro jekt po le ga ją cy
na bu do wie ka na li za cji sa ni tar -
nej oraz oczysz czal ni ście ków
współ fi nan so wa ny jest ze środ -
ków Fun du szu Spój no ści w ra -
mach Pro gra mu In fra struk tu ra
i Śro do wi sko. 

Po za ła twie niu nie zbęd nych
for mal no ści te ren oczysz czal ni
ście ków zo stał ogro dzo ny
i od tam te go cza su pra ce nad nią
idą peł ną pa rą. Obec nie roboty

osią gnę ły bar dzo za awan so wa ny
po ziom. Wy ko na no przej ście
przez wał Kłod ni cy, a tak że
umoc nio no brzeg i dno po to ku
Chu dow skie go. Go to we i do sko -
na le wi docz ne są już bu dyn ki: ob -
słu gi oczysz czal ni, me cha nicz ne -
go oczysz cza nia oraz tech no lo -
gicz ny. Wbrew te mu co się po -
wszech nie są dzi, ża den z wi docz -
nych bu dyn ków nie bę dzie sta no -
wił w przy szło ści no wej sie dzi by
Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko -
mu nal nej w Przy szo wi cach. Swój
osta tecz ny kształt osią gnę ły rów -
nież oby dwa bio re ak to ry A i B. 

Obec nie trwa ją pra ce zwią za -
ne z wy po sa że niem tych obiek -
tów, w szcze gól no ści w za kre sie
in sta la cji elek trycz nej oraz sa ni -
tar nej. Go to we jest już przy łą cze
wo do cią go we do oczysz czal ni.
Ter min roz ru chu oczysz czal ni
ście ków w Przy szo wi cach prze -
wi dy wa ny jest w okre sie póź niej -
szym ani że li pla no wa no. Głów -
nym po wo dem te go prze su nię cia
jest do sto so wa nie tech no lo gii
oczysz cza nia ście ków dla osią -
gnię cia wyż szych pa ra me trów ja -
ko ści ście ków oczysz czo nych
okre ślo nych w Dy rek ty wie
nr 91/271/EWG dla aglo me ra cji
po wy żej 10 000 RLM. Pro jekt
oczysz czal ni po wstał w la -
tach 2005/2006 i obec nie wy ma -
ga do sto so wa nia do ak tu al nie
obo wią zu ją cych norm eu ro pej -
skich.

Przed się bior stwo, bę dąc w po -
ro zu mie niu z Na ro do wym Fun du -
szem Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w War sza wie,
opra co wa ło kon cep cję mo der ni -
za cji i roz bu do wy oczysz czal ni
ście ków w Przy szo wi cach. Pod -
sta wo wy za kres bu do wy oczysz -
czal ni ście ków zo sta nie ukoń czo -

ny o cza sie, jed nak zmia ny wy ni -
ka ją ce z no wej kon cep cji mo der -
ni za cji i roz bu do wy prze su ną jej
cał ko wi te ukoń cze nie o ok. rok.
Nie mniej jest to ko lej ny przy kład
na to, iż dzię ki środ kom fi nan so -
wym Unii Eu ro pej skiej w na szym
re gio nie wie le zmie nia się na lep -
sze. (DK)

Trwa bu do wa oczysz czal ni 

Pra ce na bu do wie idą peł ną pa rą.
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12 lip ca od był się Zjazd De le -
ga tów PSL Po wia tu Gli wic kie go.

De le ga ci udzie li li ab so lu to rium
ustę pu ją ce mu Za rzą do wi Po wia to -
we mu PSL w Gli wi cach i wy bra li
wła dze na na stęp ną 4-let nią ka den -
cję. Pre ze sem po now nie zo stał
Wal de mar Do mbek, na wi ce pre -
ze sów wy bra no Jo lan tę Ko wol
i Kry stia na Kieł ba sę, skarb ni ka –
Agniesz kę Cza pel kę, se kre ta rza –
Alek san dra Za ga jew skie go. Przedsta-
wicielami do Za rzą du Wo je wódz -

kie go zo sta li W. Do mbek i An drzej
Frej no. Wybrano także 10 delegatów
na Wojewódzki Zjazd, który odbędzie
się 11 sierpnia w Katowicach.

W Zjeź dzie, któ ry ob ra do wał
w Pro bosz czo wi cach, wzię ło
udział 28 de le ga tów z te re nu po -
wia tu oraz za pro sze ni go ście, m.in.
Ma rian Or ma niec – pre zes Za rzą -
du Wo je wódz kie go PSL w Ka to wi -
cach i wi ce pre ze si Sta ni sław Dą -
bro wa oraz An drzej Pi lot. 

(RG) 

Po wia to wy zjazd PSL
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WAŻ NE DLA OSÓB
Z NIE PEŁ NO -

SPRAW NO ŚCIĄ
Za rząd Po wia tu Gli wic kie -

go za warł 22 czerw ca po ro zu -
mie nie ze Ślą skim Od dzia łem
Pań stwo we go Fun du szu Re -
ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych w Ka to wi cach
na re ali za cję pi lo ta żo we go
pro gra mu „Ak tyw ny Sa mo -
rząd” fi nan so wa ne go ze środ -
ków PFRON. 

Pro gram obej mu je na stę pu ją ce
wy mie nio ne ob sza ry wspar cia: ob -
szar A – oprzy rzą do wa nie sa mo -
cho du; ob szar B1 – spe cja li stycz -
ny sprzęt kom pu te ro wy; ob szar B2
– urzą dze nie lek tor skie; ob szar B3
– urzą dze nie braj low skie; ob szar
B4 – szko le nie kom pu te ro we; ob -
szar C – wó zek elek trycz ny; ob -
szar D – spraw ność tech nicz na
wóz ka elek trycz ne go; ob szar E –
pra wo jaz dy ka te go rii B; ob szar F
– opła ta za żło bek lub przed szko -
le.

Re ali za to rem pro gra mu na te -
re nie Po wia tu Gli wic kie go jest
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie w Gli wi cach przy ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17. Pra cow ni cy
Cen trum udzie la ją in for ma cji
na ten te mat co dzien nie
w godz. 8.30 – 15.00, w czwar -
tek 8.30 – 17.30 lub te le fo nicz nie:
Jo lan ta Wró bel i Ka ta rzy na Ła -
ta pod nr 32/332-66-14 lub Gra -
ży na Le d woń pod nr 32/ 332-66-
68. 

Po nad to in for ma cje do ty czą ce
re ali za cji pro gra mu bę dą umiesz -
cza ne na bie żą co na stro nie in ter -
ne to wej www.pcpr -gli wi ce.pl.
Ter min na bo ru wnio sków o do fi -
nan so wa nie bę dzie ogło szo ny
po pod pi sa niu umo wy Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go z Od dzia -
łem Ślą skim PFRON w Ka to wi -
cach. 

(BTK)

Kil ka mie się cy te mu na ła -
mach WGP opi sy wa li śmy hi sto rię
Agniesz ki Fi lip kow skiej z Gli wic,
któ ra cho ru je na rdze nio wy za nik
mię śni ty pu 1 (SMA). Je dy ną
moż li wo ścią spo wol nie nia ob ja -
wów cho ro by jest te ra pia ge no wa
pro wa dzo na w kli ni ce w Chi nach.
Dzię ki wspar ciu wie lu lu dzi do -
brej wo li, uda ło się uzbie rać pie -
nią dze na spe cja li stycz ne le cze nie
Agniesz ki. 

Agniesz ka ma 32 la ta, skoń czy -
ła fi lo lo gię ger mań ską, przez la ta
pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka ję zy -
ka nie miec kie go, zaś obec nie jest
dok to rant ką na Uni wer sy te cie Ślą -
skim. Nie ste ty po stę pu ją ca cho ro -
ba co raz bar dziej unie moż li wia jej
ak tyw ne ży cie. Do tych czas nie od -
kry to le cze nia far ma ko lo gicz ne go
na SMA, sto su je się jed nak te ra -
pie, któ re mo gą spo wol nić roz wój
cho ro by. Ta kie le cze nie pro wa dzo -
ne jest m.in. w kli ni ce w Chi nach
(Uni ver si ty Branch of Gu ang dong

Pro vin cial Ho spi tal of TCM),
gdzie gli wi czan ka prze by wa ła
od 28 kwiet nia do 2 czerw ca.
W tym cza sie pod da na by ła te ra pii
ko mór ka mi ma cie rzy sty mi. 

– Ma ona spo wol nić roz wój mo jej
cho ro by, czy li za ni ku mię śni, w tym
rów nież od de cho wych. Cał ko wi ty
koszt po by tu wy niósł ok. 150 tys. zł
i wiem, że gdy by nie spon so rzy –
głów nie Ma rek Śli bo da – nie by ło -
by to moż li we – mó wi Agniesz ka.

W ra mach te ra pii prze szła tak że
aku punk tu rę, aku pre su rę i re ha bi li -
ta cję. Aby by ła szan sa na po wo dze -
nie te ra pii, na le ży się jej pod da wać
raz do ro ku, przez 2 lub 3 la ta. –
Efek ty wy stę pu ją naj szyb ciej po 3
mie sią cach od mo men tu za koń cze -
nia ku ra cji. Za tem cze kam i mam
na dzie ję... Gdy jed nak efek ty do dat -
nie wy stą pią, to cze kam na dru gi
cud w po sta ci ko lej nych spon so rów
na na stęp ną ku ra cję. Na dal zbie ra -
my pla sti ko we kor ki, w cią gu ro ku
uzbie ra łam z nich 24 tys. zł, któ re

po mo gły zre ali zo -
wać tak że te ra pię
w Chi nach. Jest to
nie ma ła su ma, lecz
nie ste ty nie wy star -
cza ją ca – do da je
Agniesz ka. 

Każ dy, kto ze chce
po móc Agniesz ce,
mo że kon tak to wać
się z nią pod nr
tel. 604 978 105.
W Gli wi cach wie le
jest punk tów ak cji
zbie ra nia na krę tek,
je den z nich mie ści
się w Sta ro stwie Po -
wia to wym (ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17). Punk ty te ulo ko -
wa ne są rów nież na te re nie po wia tu
gli wic kie go, ich peł na li sta znaj du je
się na stro nie in ter ne to wej www.po -
mo za gniesz ce.si te 40.net. 

Ist nie je rów nież moż li wość
wspar cia fi nan so we go le cze nia gli -
wi czan ki po przez jej sub kon to

w fun da cji AVA LON. Po da je my ko -
niecz ne da ne – kon to: 62
1600 1286 0003 8642 6001; prze -
le wy za gra nicz ne: IBAN, PL62
1600 1286 0003 8642 6001,
SWIFT/BIC, PPAB PLPK; z do pi -
skiem Fi lip kow ska, 728.

(SoG)

Wspar cie dla Agniesz ki

Agniesz ka w to wa rzy stwie gru py le ka rzy, któ rzy
opie ko wa li się nią pod czas po by tu w chiń skiej kli ni -
ce. 
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Pik nik Pro fi lak tycz ny…
1 czerw ca w Szko le Pod sta wo wej im. Li te ra tów Dzie -

cię cych w Świ biu od był się IV Pik nik Pro fi lak tycz ny
,,Bu du je my wy spę przy jaź ni”, po łą czo ny z ob cho da mi
Dnia Dziec ka.

Im pre za by ła pod su mo wa niem dzia łań Szkol ne go Pro -
gra mu Pro fi lak ty ki. Od by ła się na bo isku spor to wym LKS
Świ bie przy współ pra cy z OSP Świ bie, Stra żą Po żar ną
z Py sko wic, Ko mi sa ria tem Po li cji w Py sko wi cach oraz
Ko men dą Miej ską Po li cji w Gli wi cach. 

Ucznio wie uczest ni czy li m.in. w po ka zach umie jęt no ści
na stra żac kim to rze prze szkód, po li cjan ci udo stęp nia li im
ra dio wo zy oraz spe cja li stycz ny sprzęt. Od by wa ły się po ka -
zy „wal ki wręcz”, po ścig sa mo cho do wy prze pro wa dzo ny
przez Gru pę Szyb kie go Re ago wa nia i po kaz umie jęt no ści psa po li cyj ne -
go. Ucznio wie mu sie li wy ka zać się wie dzą i umie jęt no ścia mi z za kre su
te ma ty ki re ali zo wa nej przez ca ły rok w ra mach SPP. Obo wiąz ko we by -
ły ćwi cze nia na fan to mach – ja ko pod su mo wa nie ćwi czeń w ra mach ak -
cji „Ra tu je my i uczy my ra to wać”.

W or ga ni za cję pik ni ku włą czy li się ro dzi ce i spon so rzy. Każ dy uczeń
otrzy mał atrak cyj ną na gro dę – cza pecz ki, sza li ki i kub ki Eu ro 2012.

(KK) 

… i Dzień Bez pie czeń stwa 
W związ ku ze zbli ża ją cy mi się

wa ka cja mi w Szko le Pod sta wo wej
im. Gu sta wa Mor cin ka w Gie rał to -
wi cach zor ga ni zo wa ny zo stał 25
czerw ca Dzień Bez pie czeń stwa. 

W warsz ta tach wzię li udział
ucznio wie klas IV -VI. Po zna li pod -
sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa
w aspek cie za gro żeń, z któ ry mi mo gą
się spo tkać w trak cie wa ka cji. Po li -
cjan ci z Ko men dy Miej skiej w Gli wi -
cach wy gło si li pre lek cję do ty czą cą
za sad bez pie czeń stwa w ru chu dro go -

wym, nad wo dą, w gó rach, le sie. Ucznio wie bra li udział w za ję ciach
pierw szej po mo cy przed me dycz nej. Du żym za in te re so wa niem cie szy ły
się po ka zy tech nik sa mo obro ny. Od by ło się też spo tka nie z przed sta wi -
cie la mi OSP, m.in. po ga dan ka do ty czą ca bez pie czeń stwa po ża ro we go. 

Głów nym ce lem warsz ta tów by ło prze ka za nie uczniom wie dzy do ty -
czą cej bez pie czeń stwa w moż li wie naj bar dziej cie ka wy, gra ni czą cy
z za ba wą, spo sób. Na za koń cze nie każ da kla sa otrzy ma ła Cer ty fi kat
ukoń cze nia warsz ta tów Dnia Bez pie czeń stwa. (TR)

– La tem ama to rów ką pie li
w na szym po wie cie nie bra ku je.
Wiel kim po wo dze niem cie szą się
zbior ni ki wod ne Pław nio wi ce
(ma ły i du ży) oraz Dzierż no Ma łe
(ten bar dziej węd ka rzy i że gla -
rzy), a tak że in ne ką pie li ska. Ja -
kie za sadz ki mo gą cze kać
na ama to rów wod nych uciech? 

– Pierw szą nie spo dzian ką dla
ama to rów wod nych uciech w bie żą -
cym ro ku jest zmia na prze pi sów
wy ko naw czych do ty czą cych ką pie li
nad zbior ni ka mi wod ny mi. Zmia na
ta do ty czy barw ko lo rów boi – czer -
wo na bo ja to gra ni ca dla nie umie ją -
cych pły wać (do 1,20 m) oraz żół ta
bo ja do 4 m głę bo ko ści – in for ma -
cja dla jed no stek pły wa ją cych. Ko -
lo ry flag nie zmie ni ły się. Przy po -
mnę, że czer wo na ozna cza za kaz
ką pie li (ra tow ni cy są obec ni), bia ła
in for mu je, że moż na się ką pać i ra -
tow ni cy są na sta no wi skach, zaś

brak fla gi to brak ra tow ni ków – ką -
piel za bro nio na. Po za tym za wsze
war to czy tać re gu la min da ne go ką -
pie li ska – każ de z nich ma in ne
ukształ to wa nie i in ną spe cy fi kę…
Zna jąc ką pie li sko, jest nam ła twiej
unik nąć nie bez pie czeństw i za sa -
dzek.

– Ale jest bez piecz nie nad wo -
dą te go la ta w na szym po wie cie?

– My, ra tow ni cy WOPR -u sta -
ra my się i dba my o to, aby by ło
bez piecz nie. Wie le jed nak za le ży
od sa mych lu dzi, ich wy obraź ni,
bra wu ry i za cho wa nia nad wo dą.
Przy po mnę o kil ku za gro że niach.
Ką piel za bro nio na jest na ca łych
zbior ni kach Dzierż no Ma łe i Du że
(Rze czyc kie). Dzierż no Ma łe do -
pusz czo ne jest tyl ko do re kre acji
że glu go wej oraz węd kar skiej. Nie -
ste ty, są oso by któ re od waż nie się
tam ką pią, a jest to bar dzo nie bez -
piecz ne, przede wszyst kim ze

wzglę dów sa ni tar nych. Są tam
rów nież urzą dze nia hy dro tech -
nicz ne, po nie waż do te go zbior ni -
ka wpa da ją rze ki: Kłod ni ca i Dra -
ma. Dzierż no jest przede wszyst -
kim zbior ni kiem re ten cyj nym,
a nie ką pie lo wym i trze ba o tym
pa mię tać. Jesz cze więk szym za -
gro że niem dla sym pa ty ków spor -
tów wod nych jest zbior nik Dzierż -
no Du że, głów nie ze wzglę du
na głę bo kość wo dy. Rocz nie no tu -
je my tam kil ka uto nięć. Lu dzie
wo du ją na tym zbior ni ku sprzęt
wod ny, mo to ro wod ny, pły wa ją
na nim, bar dzo czę sto bez upraw -
nień. Zbior nik ten jest bar dzo za -
nie czysz czo ny, pod wo dą moż na
zna leźć do słow nie wszyst ko, śmie -
ci, mnó stwo na mu łu wę glo we go
i in ne cu da. Pra cu ją tam ko par ki,
któ re wy do by wa ją ten muł wę glo -
wy. Wo da jest brud na, bez wi docz -
no ści. Prze strze gam przed lek ko -

myśl nym upra wia niem spor tów
wod nych na tym zbior ni ku. Mo że
wyj ściem z sy tu acji by ło by wy ty -
cze nie na Dzierż nie Du żym to ru
wod ne go, ale to na ra zie spra wa
przy szło ści.

– Ja kie ra dy mógł by Pan pod -
su nąć wszyst kim wy po czy wa ją -
cym nad wo dą te go la ta?

– Na szczę ście na lep sze zmie -
nia się my śle nie Po la ków na te mat
wy po czyn ku nad wo dą, je ste śmy
co raz bar dziej świa do mi za gro żeń.
Mo gę do ra dzić, aby nie wska ki wać
do zim nej wo dy po dłu giej ką pie li
sło necz nej. Skó ra jest wte dy na -
grza na i moż na do znać szo ku ter -
micz ne go. Prze strze gam tak że
przed ką pie lą pod wpły wem al ko -
ho lu – to na praw dę bar dzo źle się
koń czy. Cza sa mi rów nież nad mier -
na bra wu ra i wia ra we wła sne moż -
li wo ści sta ją się przy czy ną nie -

szczęść. I jesz cze apel do ro dzi ców,
aby pil no wa li swo je dzie ci nad wo -
dą! Nie jed no krot nie się bo wiem
zda rza, że ro dzi ce za ję ci opa la niem,
czy ta niem, so bą nie zwra ca ją uwa gi
na ką pią ce się dzie ci. A wy obraź nia
ma lu chów jest nie co mniej sza niż
na sza. Wy star czy chwi la nie uwa gi
i ma my za chły śnię cie wo dą, pod to -
pie nie i in ne nie bez piecz ne zda rze -
nia. Wciąż od no to wu je my sko ki
do wo dy przy nie zna jo mo ści dna.
To też zwy kle koń czy się bar dzo źle
– ka lec twem lub na wet śmier cią.
Ko rzy staj my więc z uciech wod -
nych roz sąd nie i bez piecz nie. W se -
zo nie let nim pro wa dzi my po kil ka
in ter wen cji ra tow ni czych dzien nie,
a czę sto i po kil ka ak cji ra tow ni -
czych. Oby by ło ich jak naj mniej!

– Gli wic ki od dział jest naj -
więk szym od dzia łem WOPR
w Pol sce!

Roz mo wa z BOG DA NEM KO ZŁOW SKIM, pre ze sem Wod ne go Ochot ni cze -
go Po go to wia Ra tun ko we go w Gli wi cach Ką piel –

Naj wię cej en tu zja zmu w Gierałtowicach
wzbu dzi ły za ję cia strze la nia z pa int bal lu. 
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Od 1 lip ca Szpi tal w Knu ro wie
mo że pro wa dzić kom plek so wo
opie kę nad pa cjen tem on ko lo -
gicz nym. Za pew nia to roz sze rze -
nie kon trak tu, za war te go z NFZ.

Szpi tal w Knu ro wie od stycz -
nia po sia da za kon trak to wa ny
przez NFZ peł no pro fi lo wy od -
dział on ko lo gii kli nicz nej. W je go
ra mach pro wa dzi dia gno sty kę i le -
cze nie więk szo ści cho rób no wo -
two ro wych. Nie za leż nie od te go,
od 1 lip ca szpi tal za kon trak to wał
do dat ko wo che mio te ra pię jed no -
dnio wą oraz che mio te ra pię sko ja -
rzo ną. Ozna cza to, że pa cjen ci
mo gą się le czyć w try bie jed no -
dnio wym, jak rów nież w ra mach
ho spi ta li za cji na od dzia le. Także
od 1 lip ca za kon trak to wa no
w NFZ pro gra my le ko we w za kre -
sie ra ka pier si, chło nia ków, gle ja -
ków mó zgu i no wo two rów prze -
wo du po kar mo we go. W ten spo -
sób, od pro gra mów le ko wych
przez che mio te ra pię i od dział on -

ko lo gicz ny, w spo sób kom plek so -
wy w ra mach NFZ dia gno zu je
i le czy pa cjen tów. Le cze nie jest
przy tym pro wa dzo ne w kom for -
to wych wa run kach i z peł nym po -
sza no wa niem pry wat no ści, na co
po zwa la ją bar dzo do bre wa run ki
lo ka lo we i wy po sa że nie od dzia łu.
Pa cjen ci po nad to wy so ko ce nią
so bie in dy wi du al ne po dej ście.
Dba o nich do sko na ły ze spół le -

kar sko-pie lę gniar ski, pra cu ją cy
w opar ciu o wie lo let nie go spe cja -
li stę z In sty tu tu On ko lo gii w Gli -
wi cach.

(MN)

– Tak, to praw da. Ma my 466 ra -
tow ni ków czyn nych, na eta tach
na obiek tach otwar tych za trud nia -
my w se zo nie ok. 30 osób, na ba se -
nach kry tych po dob nie. Po za tym
pol skie WOPR świę tu je w tym ro ku
ju bi le usz 50-le cia ist nie nia. Od dział
gli wic ki był jed nym z człon ków -za -
ło ży cie li WOPR -u w kra ju.
Na prze strze ni 50 lat prze wi nę ło się
przez nasz od dział ok. 1500 osób –
ra tow ni ków, pra cow ni ków ad mi ni -
stra cji oraz wie lu dzia ła czy i sym -
pa ty ków. Ja sam pra cu ję w WOPR
już 42 la ta! W na szej co dzien nej
pra cy bar dzo ści śle współ pra cu je my
przede wszyst kim z gmi na mi Gli -
wi ce i Ru dzi niec, Re jo no wym Za -
rzą dem Go spo dar ki Wod nej w Gli -
wi cach, Miej skim Za rzą dem Usług
Ko mu nal nych w Gli wi cach, z Po li -
cją, Stra żą Po żar ną, Stra żą Miej ską,

Po go to wiem Ra tun ko wym i Lot ni -
czym Po go to wiem Ra tun ko wym,
gdyż ta kie ma my na gli wic kim lot -
ni sku. 

– WOPR to jed nak nie tyl ko
ra tow nic two wod ne i udzie la nie
pierw szej po mo cy. Czy do tej
trud nej pra cy nie bra ku je Wam
chęt nych?

– Za da nia WOPR są dość sze -
ro kie. Oprócz za dań sta tu to wych,
przede wszyst kim ra tow ni czych,
w ra mach gru py in ter wen cyj nej
(sta no wią cej część ope ra cyj nej
gru py wo je wódz kiej) je ste śmy
przy go to wa ni do nie sie nia po mo -
cy pod czas np. po wo dzi i in nych
wod nych za gro żeń. Po szu ku je my
tak że za to pio nych ciał, zaj mu je my
się sze ro ko po ję tym oczysz cza -
niem zbior ni ków wod nych i wy -
peł nia my wie le in nych za dań.
A kan dy da tów na ra tow ni ków nie

bra ku je. Zgła sza się do nas bar dzo
wie lu mło dych lu dzi, pro wa dzi my
na bo ry, kur sy, szko le nia na ra tow -
ni ka młod sze go i ra tow ni ka
WOPR. Ścież ka „ra tow ni czej ka -
rie ry” trwa cza sa mi kil ka lat. Mu -
si my mieć pew ność, że na masz -
czo ny przez nas ra tow nik po tra fi
udzie lić fa cho wej pierw szej po mo -
cy, a tak że współ pra co wać z in ny -
mi służ ba mi. 

– Jak pan pre zes oce nia te go -
rocz ną pra cę ra tow ni ków nad je -
zio ra mi?

– Na pod su mo wa nia jest chy ba
jesz cze za wcze śnie. Od kil ku mie -
się cy przy go to wy wa li śmy się do te -
go rocz ne go se zo nu, pod pi su jąc sto -
sow ne umo wy z wła ści cie la mi
obiek tów wod nych, pro wa dzi li śmy
na bór ra tow ni ków. Od 1 ma ja peł ni -
li śmy dy żu ry na wy bra nych obiek -
tach, a od 23 czerw ca by li śmy już

na wszyst kich otwar tych zbior ni kach
wod nych. Dys po nu je my do brym wy -
po sa że niem, spe cja li stycz nym sprzę -
tem – du ży mi ło dzia mi pa tro lo wy mi,
ło dzia mi wio sło wy mi, sprzę tem ra -
tow ni czym i ro bi my wszyst ko, aby
za pew nić pro fe sjo nal ną ochro nę pla -
żo wi czom i ama to rom ką pie li.

– Dzię ku ję za roz mo wę, ży cząc
wszyst kie go naj lep sze go z oka zji
pięk ne go ju bi le uszu 50-le cia dzia -
łal no ści gli wic kie go od dzia łu
WOPR.

Roz ma wia ła: 
MAG DA LE NA 

FI SZER -RĘ BISZ

www.powiatgliwicki.pl
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi -
cach do tej po ry dzia ła ja ko Sa -
mo dziel ny Pu blicz ny Za kład
Opie ki Zdro wot nej. Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go przy mie rza się
do zmia ny tej for my za rzą dza nia
na spół kę pra wa han dlo we go. Sto
pro cent udzia łu miał by w niej po -
wiat.

Za rząd Po wia tu na po sie dze -
niu 10 lip ca za de cy do wał o ko -
niecz no ści opra co wa nia har mo no -

gra mu dzia łań, ma ją cych na ce lu
przy go to wa nie pro ce su prze kształ -
ceń zgod nie z za ło że nia mi usta wy
o dzia łal no ści lecz ni czej. Szpi tal –
we dle jej za pi sów – mo że stać się
spół ką pra wa han dlo we go,
przy czym ca łość udzia łów mu si
na le żeć do sa mo rzą du. Za rząd Po -
wia tu bę dzie sta no wił zgro ma dze -
nie wspól ni ków, de cy du ją ce m.in.
o skła dzie za rzą du spół ki i jej ra dy
nad zor czej. Za pew nia to po wia to wi
peł ną kon tro lę nad dzia łal no ścią no -
we go pod mio tu go spo dar cze go,
w ja ki za mie ni się szpi tal po prze -
kształ ce niach. 

– W przy miar kach do te go pro -
ce su bra ne są pod uwa gę pla no wa -
ne wy ni ki fi nan so we szpi ta la
w 2012 i w 2013 ro ku – mó wi sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek.
– Po wdro że niu pro gra mu oszczęd -
no ścio we go w pla ców ce i wspar ciu
jej bu dże tu przez po wiat, a tak że

uzy ska niu do dat ko wych przy cho -
dów w wy ni ku re ne go cja cji kon -
trak tu z NFZ, prze wi du je się, że br.
za koń czy ona ze stra tą w wy so ko -
ści 500 tys. zł, co rów ne jest amor -
ty za cji. Ba zu jąc na pla no wa nych
wy ni kach 2012 r., prze wi dy wa ny
wy nik fi nan so wy 2013 r. po wi nien
rów no wa żyć przy cho dy i kosz ty
szpi ta la – przy za ło że niu, że bę dzie
on miał co naj mniej ta ki sam po -
ziom kon trak tu, jak w tym ro ku. 

Z prze sła nek eko no -
micz nych wy ni ka więc,
że w 2013 r. pla ców ka
ta prze sta nie przy no sić
stra ty. Z ko lei za mia na
SPZOZ w spół kę pra wa
han dlo we go umoż li wi
zwięk sze nie przy cho -
dów po przez pro wa dze -
nie – obok usług me -
dycz nych za kon trak to -
wa nych przez NFZ –
rów nież dzia łal no ści ko -
mer cyj nej. Ta kie przy -
cho dy są bar dzo po -
trzeb ne, bo wiem szpi tal
do koń ca 2016 r. mu si

prze pro wa dzić mo der ni za cję, ma ją -
cą na ce lu do sto so wa nie go do wy -
mo gów mi ni ste rial ne go roz po rzą -
dze nia, któ re wów czas za czną obo -
wią zy wać. To kosz tow ne przed się -
wzię cie, sza co wa ne na ok. 5 mln zł. 

– Oczy wi ście de cy zje do ty czą ce
prze kształ ce nia wy ma ga ją pod ję cia
sto sow nych uchwał przez Ra dę Po -
wia tu Gli wic kie go – wy ja śnia sta ro -
sta. – Po opra co wa niu har mo no gra -
mu za dań ko niecz nych do do ko na -
n ia  tych zmian,  przy s tą  p i  my
do przy go to  wa nia  pro  jek  tów
uchwał, któ re zo sta ną przed sta wio -
ne rad nym. Ko niecz na jest przy tym
ści sła współ pra ca z dy rek to rem
szpi ta la oraz z je go pra cow ni ka mi.
Ca ły pro ces prze kształ ceń nie bę -
dzie od czu wal ny dla pa cjen tów, tak
jak do tej po ry bę dą oni ko rzy stać
z usług szpi ta la w ra mach kon trak -
tu z NFZ.

(RG)

Zmia ny w pla nie

Mię dzy sta rą i no wą czę ścią szpi ta la po wstał już
łącz nik. Ta po trzeb na in we sty cja, umoż li wia ją ca
dal szą mo der ni za cję pla ców ki, zo sta ła sfi nan so -
wa na przez po wiat.
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Kom plek so wa on ko lo gia 

Od dział On ko lo gicz ny w Szpi ta lu w Knu ro wie jest wy god ny i ko lo ro wy, pa -
cjen ci chwa lą wa run ki le cze nia, ja kie za pew nia.
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W 2011 r. ze środ ków Sto wa rzy -
sze nia za ku pio no i prze ka za no
do użyt ko wa nia apa rat do bez in wa -
zyj ne go po mia ru po zio mu bi li ru bi ny
u no wo rod ków oraz no wo cze sne
wóz ki za bie go we. Sprzęt ten w spo -
sób zna czą cy po pra wił kom fort oraz
ja kość świad czo nych usług me dycz -
nych za rów no w Od dzia le Gi ne ko lo -
gicz no -Po łoż ni czym, jak i No wo rod -
ko wym. Za wszyst kie prze ka za ne
środ ki na rzecz Sto wa rzy sze nia, dzię -
ki któ rym do ko na li śmy za ku pu cen -
nych i bar dzo po trzeb nych urzą dzeń,
dzię ku je my. Ma my na dzie ję, że przy -
szłe ma my i ich po cie chy bę dą czu ły
się w na szym Szpi ta lu bez piecz nie,

a per so nel me dycz ny za pew ni od po -
wied nie wy ko rzy sta nie za ku pio nych
urzą dzeń me dycz nych. Pra gnie my
za chę cić po ten cjal nych dar czyń ców
do prze ka zy wa nia w mia rę swo ich
moż li wo ści ko lej nych da ro wizn
na rzecz Sto wa rzy sze nia „Py sko wic -
kie Na ro dzi ny”, za pew nia jąc że prze -
ka za ne środ ki zo sta ną wła ści wie wy -
ko rzy sta ne na za kup po trzeb ne go
sprzę tu me dycz ne go.

Pre zes Sto wa rzy sze nia 
„Py sko wic kie Na ro dzi ny” 

An drzej Księ ża rek

No wo cze sny ul tra so no graf za ku -
pio ny ze środ ków Sto wa rzy sze nia
już słu ży pa cjen tom.
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PY SKO WIC KIE NA RO DZI NY
Na Sto wa -
rzy sze nie
„Py sko -
wic kie Na -
ro dzi ny”
moż na prze -
ka zy wać 1% po -
dat ku. Jest to or ga ni za cja po żyt ku
pu blicz ne go o nu me rze
KRS 0000007912.

Bogdana Kozłowskiego często spotkać można na plaży w Niewieszu.
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tyl ko bez piecz nie! 

Szcze gó ło we in for ma cje pod
nu me ra mi te le fo nów:
- se kre ta riat – 32 331 92 75,
- dy żur ka pie lę gnia rek –

32 331 92 64,
- cen tra la – 32 331 92 02. 

Sto wa rzy sze nie „Py sko wic kie Na ro dzi ny”, dzia ła ją ce na rzecz Od -
dzia łu Gi ne ko lo gicz no-Po łoż ni cze go i Od dzia łu No wo rod ko we go Szpi ta -
la Po wia to we go w Py sko wi cach, prze ka za ło w ma ju w użyt ko wa nie tej
pla ców ce no wo cze sny ul tra so no graf. Urzą dze nie za ku pio ne zo sta ło
z pie nię dzy prze ka zy wa nych w for mie da ro wizn i 1% po dat ku do cho do -
we go od osób fi zycz nych. 
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Przed przy stą pie niem do prac
żniw nych na le ży pa mię tać o prze -
strze ga niu na stę pu ją cych za sad:
spraw dzić stan tech nicz ny ma szyn;
za ło żyć bra ku ją ce osło ny na wa ły

prze gu bo wo -te le sko po we; spraw -
dzić stan, a w ra zie ich bra ku za ło -
żyć osło ny na ru cho me czę ści ma -
szyn oraz ostre me cha ni zmy ro bo -
cze; do prze wo że nia spra so wa nej
sło my lub sia na uży wać przy czep
z pod wyż szo ny mi bur ta mi lub spe -
cjal ną obu do wą siat ko wą; do scho -
dze nia z za ła do wa nej np. sło mą
przy cze py na le ży uży wać od po -
wied nio dłu giej i do brze usta wio -
nej dra bi ny; skom pli ko wa ne ma -
szy ny żniw ne po win ny ob słu gi wać
oso by z od po wied ni mi umie jęt no -
ścia mi.

Nie do zwo lo ne jest wy ko ny wa -
nie pod czas jaz dy lub pra cy ele men -
tów ro bo czych ma szy ny w cza sie
po sto ju czyn no ści po moc ni czych tj:

czysz cze nie, re gu la cja; do krę ca nie
śrub, zmia na po ło że nia lub na sta -
wie nia ele men tów ro bo czych;
spraw dza nie lub sma ro wa nie umo -
co wa nia ele men tów ru cho mych;

usu wa nie nad mia ru sło my; usu wa -
nie gro ma dzą cych się ma te ria łów.

Bar dzo istot ne jest też pra wi dło -
we ubra nie do prac żniw nych – po -
win no być przy le ga ją ce do cia ła,
za pię te, bez luź nych czę ści ta kich
jak po ły, rę ka wy. 

Żni wa to tak że pra ce trans por to -
we i zwią za ne z tym za gro że nia.
Na le ży pa mię tać, że by: w przy pad -
ku, gdy w cza sie prac za ła dun ko -
wych i wy ła dun ko wych po jazd stoi
na po chy ło ściach, po wi nien być za -
bez pie czo ny przed sta cza niem się
i sil nik po jaz du po wi nien być wy łą -
czo ny; ła du nek po wi nien być za -
bez pie czo ny przed zsu wa niem się
i spa da niem z przy cze py lub wo zu;
ręcz nie nie prze no sić cię ża rów

więk szych niż 50 kg dla męż czyzn
i 20 kg dla ko biet; nie stać na za -
cze pach, ra mach i in nych czę ściach
ma szyn oraz cią gni ków w trak cie
ru chu; nie uży wać do prac po lo -
wych i trans por to wych nie spraw ne -
go tech nicz nie sprzę tu.

Bar dzo nie bez piecz ne jest wdy -
cha nie py łu zbo żo we go i in nych py -
łów wy stę pu ją cych przy pra cach
żniw nych. Pył po wsta je pod czas su -
sze nia, zbiór ki, prze wo że nia, skła -
do wa nia i ob rób ki zbóż. Za wie ra on
bak te rie, grzy by, owa dy, a cza sem
też reszt ki pe sty cy dów oraz su che
czę ści ro ślin. Wdy cha nie py łu zbo -
żo we go mo że do pro wa dzić do cho -
rób tj. ast ma oskrze lo wa, aler gicz ne
za pa le nie pę che rzy ków płuc nych,
za pa le nie oskrze li. Naj czę ściej ob -
ja wy cho rób wy wo ła nych przez
„py ły rol ne” wy stę pu ją nie od ra zu,
ale do pie ro w kil ka go dzin po pra cy
po łą czo nej z wdy cha niem te go py -
łu. Na le żą do nich uczu cie dusz no -
ści lub uci sku w klat ce pier sio wej,
ka szel, go rącz ka i dresz cze, bó le
mię śni. 

Pod czas żniw na le ży za dbać
o bez pie czeń stwo dzie ci. Po wie rza -
jąc im wy ko na nie prac w go spo dar -
stwie rol nym trze ba mieć na uwa -
dze to, by by ły im w sta nie po do łać
bez na ra że nia na nie po trzeb ne nie -
bez pie czeń stwo. Bez pie czeń stwo
dzie ci za le ży w du żej mie rze
od wy obraź ni ro dzi ców.

Dzie ci nie po win ny ba wić się
w ro bo czej czę ści go spo dar stwa,
gdyż mo że to być dla nich nie bez -
piecz ne. Po nad to prze by wa nie w po -
miesz cze niach go spo dar czych ma -
łych dzie ci mo że być szko dli we ze
wzglę du na: za ka że nie drob no ustro -
ja mi cho ro bo twór czy mi (cho ro by
od zwie rzę ce), cho ro by ukła du po kar -
mo we go, in fek cje skó ry i gór nych
dróg od de cho wych, czy py ło po chod -
ne cho ro by ukła du od de cho we go.

Pa mię taj my, że bez piecz nej pra -
cy sprzy ja wła ści wa jej or ga ni za cja,
a bez pie czeń stwo pra cy w rol nic -
twie za le ży od nas sa mych.

(Opr. RG)

WY GRAJ Z NA MI
Obok za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród

osób, któ re od po wie dzą na nie pra wi dło wo, roz -
lo su je my wy gra ną – dra bi nę ufun do wa ną przez
PT KRUS w Gli wi cach. Na od po wie dzi cze ka -
my do 17 sierp nia. Na le ży nad sy łać je na ad res
ma ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub
pocz to wy: Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go, ul.
Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.

Py ta nia kon kur so we:
1. Pod czas roz ła dun ku zbo ża cią gnik, któ ry
stoi na po chy ło ści po wi nien: 
a. być za bez pie czo ny przed sta cza niem,
b. mieć wy łą czo ny sil nik, 
c. być za bez pie czo ny przed sta cza niem i mieć
wy łą czo ny sil nik.
2. Ko bie ta nie po win na ręcz nie prze no sić cię -
ża rów więk szych niż: 
a. 20 kg,
b. 30 kg,
c. 50 kg.
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Nasz po przed ni kon kurs wy gra ła Ewe li na Czy żo wicz.
Na zdję ciu (w środ ku) po ode bra niu na gro dy od Ire ny Ła by
(z pra wej), dy rek tor Od dzia łu Re gio nal ne go KRUS w Czę -
sto cho wie oraz Kry sty ny Krę giel, kie row ni ka Pla ców ki Te re -
no wej KRUS w Gli wi cach. 

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

KRUS pro mu je bez wy pad ko wą pra cę

Bez piecz ne żni wa
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W związ ku z przy pad ka mi
wy stę po wa nia w ostat nim cza sie
szkód w go spo dar stwach, spo -
wo do wa nych dzia ła niem tzw. si -
ły wyż szej, szcze gól nie pod to -
pie nia mi oraz gra do bi ciem kie -
row nik Biu ra Po wia to we go
Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa (ARiMR)
An drzej Frej no przy po mi na, ja -
kie prze pi sy obo wią zu ją w tych
przy pad kach. 

Rol nik ma 10 dni ro bo czych
na zgło sze nie ARiMR, że wy stą -
pi ły szko dy, unie moż li wia ją ce
wy wią za nie się ze zo bo wią zań
do ty czą cych do płat bez po śred -
nich, a tak że dzia łań w ra mach
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich (PROW) 2007-2013 tj.
pro gra mu rol no śro do wi sko we go,
za le sia nia grun tów rol nych i in -
nych niż rol ne oraz wspar cia z ty -

tu łu ONW. Rol nik w tym cza sie
po wi nien rów nież zgło sić, że nie
mo że wy peł nić obo wiąz ków wy -
ni ka ją cych z okre ślo nych norm
i wy mo gów wza jem nej zgod no -
ści.

Czas, któ ry ma na po wia do -
mie nie o za ist nia łej sy tu acji
ARiMR, li czo ny jest od dnia,
w któ rym po szko do wa ny mo że
do ko nać ta kie go zgło sze nia. Po -
wia da mia jąc o za ist nia łej sy tu -
acji, rol nik po wi nien przed sta wić
do wo dy po twier dza ją ce wy stą -
pie nie strat – np. pro to kół osza -
co wa nia szkód. Je że li w cią gu 10
dni rol nik nie po wia do mi o tych
zda rze niach, mu si się li czyć
z tym, że na ło żo ne zo sta ną
na nie go sank cje za niewy wią za -
nie się ze zo bo wią zań wo bec
ARiMR.

(RG)   

Gdy grad lub pod to pie nia
znisz czą plo ny

Wnio sko daw ca, któ re go wnio -
sek zo sta nie po zy tyw nie zwe ry fi -
ko wa ny przez ARiMR, mo że
otrzy mać po moc obej mu ją cą: 

- wspar cie na za le sie nie – wy -
pła ca ne w pierw szym ro ku li cząc
od dnia za le sie nia, sta no wi  jed -
no ra zo wą, zry czał to wa ną płat -
ność, któ ra po kry wa kosz ty po -
nie sio ne na po sa dze nie la su
i ewen tu al ne ogro dze nie upra wy
le śnej. Wy so kość wspar cia na za -
le sia nie uza leż nio na jest od kil ku
ele men tów i wy no si od 1700
zł/ha do 6260 zł/ha, a do dat ko we
pie nią dze moż na otrzy mać za wy -
ko na nie ogro dze nia mło dej upra -
wy le śnej;

- pre mię pie lę gna cyj ną – wy -
pła ca ną co rocz nie przez 5 lat, po -
kry wa kosz ty prac pie lę gna cyj -
nych oraz ochro ny upra wy le śnej
przed zwie rzy ną. Wy no si 970
zł/ha lub 1360 zł/ha, a w przy -
pad ku za le sia nia grun tów in nych
niż rol ne do 2050 zł/ha. Moż na
też otrzy mać pie nią dze na za sto -
so wa nie środ ków ochro ny upraw
przed zwie rzy ną; 

- pre mię za le sie nio wą – wy -
pła ca na co rocz nie przez 15 lat,
re kom pen su je rol ni ko wi utra co ne
do cho dy, któ re mógł by osią gnąć,
gdy by pro wa dził dzia łal ność rol -
ni czą na grun tach za le sio nych.
Rocz nie mo że wy no sić 1580
zł/ha. 

O po moc na za le sia nie grun -
tów rol nych mo że ubie gać się rol -
nik, któ ry  zo stał wpi sa ny do ewi -
den cji pro du cen tów (pro wa dzo nej
przez ARiMR) i zo bo wią zał się
do: wy ko na nia za le sie nia grun -

tów, na któ rych do dnia zło że nia
wnio sku o po moc by ła pro wa dzo -
na dzia łal ność rol ni cza; zo bo wią -
zał się do pro wa dze nia za ło żo nej
upra wy le śnej, przez 15 lat
od dnia uzy ska nia pierw szej płat -
no ści na za le sia nie; prze strze ga -
nia na te re nie ca łe go go spo dar -
stwa norm i wy mo gów wza jem nej
zgod no ści, okre ślo nych w prze pi -
sach o płat no ściach w ra mach
sys te mów wspar cia bez po śred nie -
go; pie lę gna cji za ło żo nej upra wy
le śnej, przez okres 5 lat od dnia
wy ko na nia za le sie nia – zgod nie
z pla nem za le sie nia, w ro zu mie -
niu prze pi sów o la sach; oraz  uzy -
skał de cy zję o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach – je że li uzy -
ska nie ta kiej de cy zji dla pla no wa -
ne go za le sie nia jest wy ma ga ne
prze pi sa mi usta wy z dnia 3 paź -
dzier ni ka 2008 r. o udo stęp nia niu
in for ma cji o śro do wi sku i je go
ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa
w ochro nie śro do wi ska oraz
o oce nach od dzia ły wa nia na śro -
do wi sko. Po moc na za le sia nie
grun tów rol nych jest przy zna wa -
na, gdy chce my po sa dzić las
na grun tach or nych lub grun tach
gdzie rósł sad. Moż na ją tak że
otrzy mać na za le sia nie grun tów
in nych niż rol ne. 

Szcze gó ło we in for ma cje na te -
mat za le sia nia oraz for mu la rze
wnio sków moż na uzy skać w sie -
dzi bie Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach przy ul.
Ko per ni ka 2, tel. (32) 302 20 31
oraz na stro nie in ter ne to wej
ARiMR www.arimr.gov.pl.

(RG)

Po moc na za le sia nie 
Do koń ca lip ca w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich

na la ta 2007-2012 przyj mo wa ne są wnio ski o wspar cie fi nan so we dla
osób za in te re so wa nych za le sie niem grun tów rol nych. Po moc w ra mach
te go dzia ła nia ad re so wa na jest do tych rol ni ków, któ rzy go spo da ru ją
na sła bych ja ko ścio wo gle bach i nie osią ga ją za do wa la ją cych plo nów.
Re zy gnu jąc z pro wa dze nia dzia łal no ści rol ni czej na ta kich grun tach
i sa dząc tam las, rol ni cy mo gą otrzy mać od ARiMR wspar cie fi nan so we.

Żni wa to czas wy tę żo nej pra cy rol ni ków. War to w tym okre sie za dbać
o bez pie czeń stwo swo je oraz bli skich. W cza sie spię trzo nych prac żniw -
nych an ga żu je się do ro bo ty wszyst kich do mow ni ków, łącz nie z oso ba mi
star szy mi i dzieć mi. Czas pra cy nie jed no krot nie prze kra cza 12 go dzin
dzien nie, co w re zul ta cie po wo du je zmę cze nie oraz brak kon cen tra cji
nad wy ko ny wa ny mi czyn no ścia mi. Nie trud no za tem o wy pad ki, któ rych
przy czy na mi naj czę ściej są po śpiech, zły stan tech nicz ny ma szyn lub
pre sja wy ni ka ją ca ze zmian po go do wych. Aby nie na ra żać sie bie i swo -
ich bli skich, trze ba prze strze gać za sad bez piecz nej pra cy i za cho wać
nie zbęd ną ostroż ność. 



www.powiatgliwicki.pl
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W ubie głym ro ku Wo je wódz ki
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach prze zna czył bli sko pół mi -
liar da zło tych do fi nan so wa nia
na róż ne go ro dza ju przed się wzię -
cia pro eko lo gicz ne. Z te go wspar -
cia fi nan so we go sko rzy sta ły rów -
nież gmi ny po wia tu gli wic kie go.

Naj więk sze do fi nan so wa nie
prze zna czo no na dzia ła nia zwią za -
ne z ochro ną po wie trza. Fun dusz
wspie rał rów nież za da nia z za kre su
ochro ny za so bów wod nych, go spo -
dar ki wod nej, go spo dar ki od pa da mi
i ochro ny po wierzch ni zie mi, za po -
bie ga nia po waż nym awa riom, edu -
ka cji eko lo gicz nej, ochro ny przy ro -
dy, pro fi lak ty ki zdro wot nej i za rzą -
dza nia śro do wi sko we go w re gio nie. 

Gmi na Gie rał to wi ce po zy ska ła
do ta cje na pro fi lak ty kę zdro wot ną
dzie ci, re ali zo wa ną w trak cie wy -
jaz dów śród rocz nych w ro ku szkol -
nym 2011/2012 (12 320,00 zł)
oraz 2010/2011 (7 380,00 zł), a tak -
że na bu do wę ścież ki dy dak tycz no -
przy rod ni czej w ze spo le pa ła co wo -
par ko wym w Przy szo wi cach
(2 367,75 zł). Z ko lei Przed się bior -
stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej Sp.
z. o.o. uzy ska ło po życz kę na za da -
nie pn. „Ka na li za cja sa ni tar na wraz
z oczysz czal nią ście ków w Gmi nie
Gie rał to wi ce”. 

W 2011 r. ze wspar cia WFO -
ŚiGW sko rzy sta ła tak że gmi na
Knu rów, któ ra uzy ska ła do ta cje
m.in. na: ter mo mo der ni za cję bu -
dyn ku MO SiR -u w Knu ro wie

przy uli cy Gór ni czej 2 (388 168,00
zł), na za da nie pn. „Pro fi lak ty ka
zdro wot na dzie ci re ali zo wa na
w trak cie wy jaz du śród rocz ne go
w ro ku szkol nym 2010/2011”
(61 990,00 zł), na wy mia nę sto lar ki
okien nej i in sta la cji cen tral ne go
ogrze wa nia w Miej skim Gim na -
zjum nr 3 (51 700,00 zł), na ter mo -

mo der ni za cję bu dyn ku Nie pu blicz -
ne go Przed szko la „We so łe Nut ki”
(46 838,00 zł) oraz na wy mia nę in -
sta la cji c. o. w Miej skiej Szko le
Pod sta wo wej nr 4 (29 816,00 zł).
Gmi na w ub. r. otrzy ma ła tak że po -
życz ki, m.in. na: wy mia nę sto lar ki
okien nej i in sta la cji cen tral ne go
ogrze wa nia w Miej skim Gim na -
zjum nr 3, ter mo mo der ni za cję bu -
dyn ku Nie pu blicz ne go Przed szko la
„We so łe Nut ki” oraz na wy mia nę
in sta la cji c. o. w Miej skiej Szko le
Pod sta wo wej nr 4. 

Do ta cje i po życz ki to nie je dy ne
wspar cie, ja kie go WFO ŚiGW udzie -
lił gmi nie Knu rów. Mia sto sko rzy -
sta ło też z umo rze nia czę ści po ży -
czek na: ter mo mo der ni za cję bu dyn -
ków Miej skie go Przed szko la nr 10,
Miej skie go Przed szko la nr 13, MO -
SiR -u przy ul. Gór ni czej 2, a tak że
na za da nia: „Ter mo der ni za cja przed -
szko la We so łe Nut ki w Knu ro wie”
i „Wy mia na sto lar ki okien nej
w Gim na zjum nr 3 w Knu ro wie”.
Umo rze nie uzy ska ło rów nież Przed -
się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za -
cji (za da nie „Ter mo mo der ni za cja
bu dyn ku tech nicz ne go PWiK Sp. z.
o. o w Knu ro wie ul. Szpi tal na 11”). 

Gmi na Pil cho wi ce w 2011 r.
sko rzy sta ła z do ta cji na pro fi lak ty -
kę zdro wot ną dzie ci re ali zo wa ną
w trak cie wy jaz du śród rocz ne go
w ro ku szkol nym 2010/2011”
(18 570,00 zł) oraz z umo rze nia
w ra mach za da nia „Bu do wa ka na li -
za cji sa ni tar nej w Pil cho wi cach –
II etap, ul. Dol na Wieś”. Za kon Po -
słu gu ją cych Cho rym (Oj co wie Ka -
mi lia nie) otrzy mał do ta cję na ter -
mo izo la cję bu dyn ku, bu do wę ko -
lek to rów sło necz nych oraz mo der -
ni za cję ko tłow ni i in sta la cji c. o.
w DPS -ie dla Dzie ci i Mło dzie ży
w Pil cho wi cach (48 209,00 zł), zaś
Szpi tal Cho rób Płuc im. Św. Jó ze fa
– umo rze nie w związ ku z za da niem
„Prze bu do wa ze wnętrz nej in sta la cji
wod no -ka na li za cyj nej”. 

Wspar cie otrzy ma ła rów nież
gmi na Py sko wi ce, za rów no w po -
sta ci do ta cji na pro fi lak ty kę zdro -
wot ną dzie ci re ali zo wa ną w trak cie
wy jaz du śród rocz ne go w ro ku
szkol nym 2010/2011 (23 950,00
zł), jak i po życz ki na mo der ni za cję
źró deł cie pła bu dyn ków in dy wi du -
al nych re ali zo wa ną w ra mach Pro -
gra mu ogra ni cze nia ni skiej emi sji. 

Tak że gmi na Ru dzi niec otrzy -
ma ła w ubie głym ro ku do ta cje
na pro fi lak ty kę zdro wot ną dzie ci
re ali zo wa ną w trak cie wy jaz du
śród rocz ne go w ro ku szkol -
nym 2010/2011 i 2011/2012 (od -
po wied nio: 7 730,00 i 4 260,00
zł). Ru dzi niec uzy skał tak że po -
życz ki, na Pro gram bu do wy przy -
do mo wych oczysz czal ni ście ków
oraz na de mon taż, trans port
i uniesz ko dli wie nie wy ro bów za -
wie ra ją cych azbest z te re nu Gmi ny
Ru dzi niec. 

Gmi na So śni co wi ce rów nież
sko rzy sta ła z do ta cji na pro fi lak ty -
kę zdro wot ną dzie ci re ali zo wa ną
w trak cie wy jaz du śród rocz ne go
w ro ku szkol nym 2010/2011
i 2011 /2012  (od  po  wied  n io :
7 230,00 i 3 520,00 zł), otrzy ma ła
tak że po życz kę na upo rząd ko wa nie
go spo dar ki ście ko wej w aglo me ra -
cji Sie ra ko wi ce po przez bu do wę ka -
na li za cji sa ni tar nej i oczysz czal ni
ście ków. 

Gmi na To szek otrzy ma ła do ta cję
na „Pro fi lak ty kę zdro wot ną dzie ci
re ali zo wa ną w trak cie wy jaz du
śród rocz ne go w ro ku szkol -
nym 2010/2011“ (13 810,00 zł).
Z do ta cji ta kiej, ty le że na rok
szkol ny 2011/2012 sko rzy sta ła
rów nież gmi na Wie lo wieś
(9 380,00 zł). Do ta cja (26 535,00
zł) oraz po życz ka przy zna na jej zo -
sta ła tak że na ocie ple nie ścian ze -
wnętrz nych w bu dyn ku Szko ły
Pod sta wo wej w Świ biu.

(SoG)
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Cen ne wspar cie

Ze wspar cia fi nan so we go WFO ŚiGW w Ka to wi cach sko rzy stał m.in. szpi -
tal w Pil cho wi cach.
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Oto Dia ny 2012 – pa nie, na gro -
dzo ne w ple bi scy cie Ko bie ta Zie mi
Gli wic kiej, or ga ni zo wa nym przez
„No wi ny Gli wic kie” i Fo rum Ko -
biet Zie mi Gli wic kiej. Jest wśród
nich Ewa Haj duk (na zdję ciu
pierw sza z le wej od gó ry), pre ze ska
gli wic kie go ko ła Pol skie go Klu bu
Eko lo gicz ne go. Zwią za na z nim
od 2000 r., od 2008 r. peł ni funk cję
pre ze sa. Z wy kształ ce nia tech no log
żyw no ści po Aka de mii Rol ni czej
w Kra ko wie, po cząt ko wo zaj mo wa -
ła się pro mo cją rol nic twa eko lo -
gicz ne go i je go pro duk tów, a po tem
roz sze rzy ła tę dzia łal ność na wie le
pro jek tów, na któ re klub z po wo -

dze niem po zy sku je środ ki. Gli wic ki
PKE pod jej przy wódz twem już kil -
ka krot nie na gra dza ny był w kon -
kur sie „Eko-Ak tyw ni”, or ga ni zo -
wa nym przez WFO ŚiGW w Ka to -
wi cach. (RG)

Dia na za eko lo gię
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW WOJEWÓdZkiEGO

FUNdUSZU OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki WOdNEj
W KATOWiCACh

W la tach 2003-2009 Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go or ga ni zo wał
kon kurs „So łec two Przy ja zne Śro -
do wi sku”. W je go ra mach na te re -
nie na szych gmin po wsta ło wie le
cie ka wych in we sty cji zwią za nych
z ochro ną śro do wi ska, m.in. skwer -
ki, mi nio gród ki, pięk nie za go spo da -

ro wa ne te re ny zie le ni. Te raz kon -
kurs po wra ca. 

W po przed nich la tach środ ki
na te dzia ła nia po cho dzi ły z Po wia -
to we go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej, któ ry
jed nak na mo cy ogól no pol skich
prze pi sów w 2010 r. zo stał zli kwi -
do wa ny. Za rząd Po wia tu Gli wic kie -
go po sta no wił wró cić do kon kur su,
cie szą ce go się du żą po pu lar no ścią
w na szych gmi nach. Jest on obec nie
or ga ni zo wa ny na pod sta wie od po -
wied nich prze pi sów usta wy o fi -
nan sach pu blicz nych. 

Kon kurs jest skie ro wa ny do so -
łectw na stę pu ją cych gmin: Wie lo -
wieś, To szek, Ru dzi niec, So śni co -
wi ce, Pil cho wi ce, Gie rał to wi ce.

Oce nia ne są pro jek ty na naj lep sze
przed się wzię cia z za kre su ochro ny
śro do wi ska: zwią za ne z go spo dar ką
od pa da mi i ochro ną po wierzch ni
zie mi; z ochro ną po wie trza;
z ochro ną wód; z ochro ną przy ro -
dy; przed się wzię cia mo der ni za cyj -
ne i in we sty cyj ne słu żą ce ochro nie

śro do wi ska i go spo dar ce wod nej;
zwią za ne z edu ka cją eko lo gicz ną,
pro pa go wa niem dzia łań pro eko lo -
gicz nych i za sa dy zrów no wa żo ne go
roz wo ju. 

Na gro dą w kon kur sie jest sfi -
nan so wa nie trzech naj lep szych pro -
jek tów. Zwy cięz cy otrzy ma ją do ta -
cje w wy so ko ści do 100 proc.
przed się wzię cia, jed nak nie wyż sze
niż usta lo ne kwo ty: I miej sce –
2 750 zł, II – 2 500 zł, III –
2 250 zł. Dla po zo sta łych so łectw
do fi nan so wa nie do wy so ko ści
kosz tów przed się wzię cia, nie wię -
cej niż 1 308 zł. 

Lau re atów kon kur su po zna my
w sierp niu. 

(SoG)

W jed nej z ubie głych edy cji kon kur su na gro dzo ne zo sta ło m.in. so łec two
Pniów. 
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Kon kurs po wró cił
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Bo gac twem Spi chle rza Gór ne -
go Ślą ska są oso bli wo ści przy ro -
dy. W są siedz twie Aglo me ra cji
Gór no ślą skiej moż na zo ba czyć
za gu bio ne wśród la sów ro do den -
dro ny, jed ną z nie wie lu nie ure gu -
lo wa nych du żych rzek w Eu ro pie
czy za spo ko ić pra gnie nie
przy Zim nym Szto ku.

Po mię dzy Tosz kiem a Wie low -
sią znaj du je się Las Fa za niec, chro -
nio ny w ra mach Na tu ry 2000.
W rol ni czym kra jo bra zie tej czę ści
Wy ży ny Ślą skiej wy róż nia się sta -
ro drze wem li ścia stym. Moż na tu taj
zo ba czyć dę by, któ re wie kiem
prze kra cza ją 210 lat oraz po -
nad 100-let nie gra by i bu ki. Znaj -
du je się tu kil ka gła zów na rzu to -
wych po cho dze nia skan dy naw skie -
go. Na te re nie la su wy ty czo no
ścież kę dy dak tycz ną. Li czy oko -
ło 1,5 ki lo me tra, do sko na le na da je
się na nie zbyt for sow ny spa cer
na ło nie na tu ry.

Przy jem nie ko ja rzą cy się Zim ny
Sztok to na zwa źró deł ka w le sie ko -
ło Sta ni cy. We dług sta rych po dań
pierw szą stu dzien kę wy bu do wa li
w tym miej scu cy ster si z Rud Ra ci -
bor skich. Z Zim nym Szto kiem wią -
że się le gen da, któ ra opo wia da
o tym, jak ksią żę ra ci bor ski za błą -
dził pod czas ło wów w pięk nych,
sta nic kich la sach. Bę dąc w po bli żu
jed ne go ze źró de łek, za czerp nął
wo dy, do znał olśnie nia i bez pro ble -
mu zna lazł dro gę po wrot ną do swo -
je go zam ku. O le śnym źró dle
w Sta ni cy opo wia da też in ne po da -
nie. Je śli któ re muś ze star szych
miesz kań ców oko li cy na gle za -
chcia ło się na pić wo dy z Zim ne go
Szto ku, ozna cza ło to, że je go dni są

po li czo ne i czas roz sta wać się
z ziem skim pa do łem. 

Wo da z Zim ne go Szto ka jest
bar dzo ce nio na, czę sto przy źró deł -
ku moż na spo tkać lu dzi na peł nia ją -
cych nią bu tel ki. Za bie ra ją ją do do -
mów, a nie któ rzy po dob no na targ,
gdzie sprze da ją. 

Wę dru jąc na pół noc Spi chle rza nie
spo sób nie prze kro czyć Ma łej Pan wi.
– Po co jeź dzić gdzieś nad Bie brzę,
czy na Ma zu ry? Ma my u nas wiel kie
bo gac two przy ro dy, tyl ko te go nie do -
ce nia my – uwa ża Cze sław Ty rol, au -
tor książ ki „W le śnej do li nie Ma łej
Pan wi”. Po le ca spa cer wzdłuż ko ry ta,
na przy kład od Dru tar ni do Bruś ka.
Moż na tu po dzi wiać sta ro rze cze. Nie -
sa mo wi ty urok ma ją me an dry. Rze ka
zmie nia swo je ko ry to, nad kła da brze -

gi z jed nej stro ny, by wy płu ki wać
z prze ciw nej. W ten spo sób two rzą się
nie zwy kle uro kli we urwi ska, gdzie
przy odro bi nie cier pli wo ści mo że my
wy pa trzeć zi mo rod ki. Jesz cze nie -
daw no w ko ry cie rze ki ko ło Dru tar ni

wi dać by ło pnie drzew sprzed 8 ty się -
cy lat. Czę ścio wo ska mie nia łe znaj du -
ją się tam na dal, ale pod czas po wo dzi
w 2010 ro ku zo sta ły przy kry te war -
stwą mu łu i pia sku. Pew nie bę dzie
moż na je jesz cze kie dyś obej rzeć.
Kie dy? To już za le ży od ka pry sów
Ma łej Pan wi. 

Ama to rzy ka ja kar stwa po win ni
po je chać kil ka na ście ki lo me trów
da lej, do Krup skie go Mły na. Stąd
moż na po pły nąć, sto pień trud no ści
nie jest du ży, a wi do ki nie za po -
mnia ne. 

Jesz cze da lej na pół noc, w cen -
trum Par ku Kra jo bra zo we go „La -
sy nad Gór ną Li swar tą”, po mię -
dzy Pa weł ka mi a Lu boc kiem
moż na wio sną po dzi wiać pięk nie
kwit ną ce ro do den dro ny. Krze wy

ró ża necz ni ka ka taw bij skie go po -
ra sta ją te ren oko ło dwóch arów.
Ota cza je so sno wy las. Obok znaj -
du je się plat for ma wi do ko wa. Wi -
dok dy wa nu fio le to wo -ró żo wych
kwia tów ro bi nie sa mo wi te wra że -
nie.

Sta no wi sko zo sta ło za ło żo ne
w la tach 1904-1906 przez hra bie go
Bal le stre ma. Pro wa dził on w tym
cza sie bu do wę pa ła cu w po bli skich
Koch ci cach, a na sa dzo ne tu krze wy

praw do po dob nie mia ły zo stać prze -
nie sio ne do pa ła co we go par ku.
Z nie wia do mych wzglę dów po zo -
sta ły na miej scu, w ma tecz ni ku.
Prze trwa ły do dziś, krze wy ro dem
z Ame ry ki w środ ku ślą skie go la su. 

Do sta no wi ska ró ża necz ni ka
moż na dojść ścież ką przy rod ni czo -
dy dak tycz ną „Na Brzo zę”, któ ra
roz po czy na się w miej sco wo ści Pa -
weł ki. W mi ja nych po dro dze sta -
wach wy stę pu ją rzad kie ga tun ki ro -
ślin i zwie rząt. Do brze czu ją się tu -
taj bo bry i wy dry. Or ni to lo dzy za -
ob ser wo wa li nad sta wa mi kor mo ra -
ny czar ne i ry bi twy bia ło czel ne,
gniaz du je tu też bo cian czar ny oraz
orzeł bie lik.

Spo śród 30 re zer wa tów chro nią -
cych ci sy, aż 3 znaj du ją się wła śnie
w Par ku Kra jo bra zo wym „La sy
nad Gór ną Li swar tą”. W jed nym
z nich, w po bli żu Li so wa ro śnie po -
nad 450 drzew ga tun ku, któ ry już
w 1423 r. król Wła dy sław Ja gieł ło
na ka zał chro nić.

Na to miast bo brze ta my moż na
obej rzeć w Ko szę ci nie, na po to ku
Le śni ca. Kie dyś sta ły tu dy mar ki
i młot wod ny, ale to już in na hi -
sto ria. O cie ka wost kach Spi chle -
rza Gór ne go Ślą ska moż na by
opo wia dać i opo wia dać. A naj le -
piej zo ba czyć to wszyst ko na wła -
sne oczy, do cze go ser decz nie za -
chę cam. 

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.

JA RO SŁAW MY ŚLIW SKI

Ścież ki przy rod ni cze Spi chle rza Gór ne go Ślą ska

Wi dok dy wa nu fio le to wo -ró żo wych kwia tów w środ ku so sno we go la su ro bi
nie sa mo wi te wra że nie.
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– W kwiet niu od by ła się 50.
ju bi le uszo wa „Wę drów ka z No -
wi na mi”. To nie sa mo wi te, aby
w cią gu trzech lat zwie dzić z gru -
pą tu ry stów-miesz kań ców na sze -
go re gio nu aż pięć dzie siąt miejsc
w bliż szej i dal szej oko li cy. Przy -
po mnij my, trzy la ta te mu, w nie -
dzie lę 7 czerw ca 2009 ro ku od by -
ła się pierw sza „Wę drów ka z No -
wi na mi”. Po je cha li ście do Nie bo -
ro wic ko ło Gli wic, czy li do po wia -
tu gli wic kie go, zwie dzić schro ny
bo jo we z okre su II woj ny świa to -
wej. Do dat ko wą atrak cją był wte -
dy po kaz walk pa int ball na ich te -
re nie. Po dzie le ni na dwie gru py
sta li ście w żół tym mo rzu kwia tów
rze pa ku oka la ją ce go bun kry,
uwa ża jąc by nie do się gły was pa -
int bal lo we kul ki. Pierw sza 42-
oso bo wa gru pa wę drow ców za -
czy na ła cykl wy praw w nie zna ny
świat naj bliż szej oko li cy. Skąd

wziął się po mysł or ga ni za cji tych
co raz bar dziej zna nych, nie zwy -
kle atrak cyj nych i war to ścio wych
wy praw? 

– „Wę drów ki z No wi na mi” to
nic in ne go jak gru po we wę drów ki
tu ry stów po Gli wi cach, po wie cie
gli wic kim, woj. ślą skim i ca łym po -
łu dniu Pol ski. Po każ dej im pre zie
w „No wi nach Gli wic kich” uka zu je
się bo ga to ilu stro wa ny re por taż z jej
prze bie gu. Na czo ło wym miej scu
jest oczy wi ście pre zen to wa ne du że
zdję cie gru po we uczest ni ków. Wy -
my ślam na bie żą co te mat każ dej
wę drów ki, ko rzy sta jąc z roz ma -
itych prze wod ni ków, ar ty ku łów
pra so wych oraz su ge stii uczest ni -
ków. Nie sa mo wi tym po moc ni kiem
w wy szu ki wa niu ce lu wę dró wek
jest do kład na ma pa i in ter net. Wła -
ści wie gdzie kol wiek spoj rzę, znaj -
du ję coś cie ka we go do zwie dza nia.
Na uczy łem się tak prze szu ki wać

wszel kie da ne do ty czą ce wska za -
nych miej sco wo ści, rze czek, je zior,
ko ścio łów czy za kła dów pra cy, by
stwo rzyć in te re su ją cy pro gram wy -
ciecz ki. Nie ko rzy stam ni gdy z go -
to wych wzor ców, bo są okle pa ne
i nud ne, two rzę swo je wła sne tra sy
wy ciecz ko we, któ rych nikt jesz cze
nie kon fi gu ro wał. Cza sa mi ro bię
„coś z ni cze go i do brze to po ka zu ję
lu dziom”. 

Wła ści wie nie da się okre ślić
jed no znacz nie cha rak te ru ta kich

wę dró wek, trze ba po pro stu raz mi
za ufać i po je chać w tra sę. W 95
proc. spraw dzam ją przed tem oso bi -
ście. Wraz z żo ną jeż dżę, kosz tu ję
po sił ki, oglą dam miej sco wość,
zwie dzam da ny obiekt – wszyst ko
pod ką tem za pre zen to wa nia ta kiej
czy in nej atrak cji od bior cy ma so we -
mu. A to wiel ka róż ni ca po ka zy wać
coś kil ku oso bom lub gru pie 60 tu -
ry stów, któ rzy już prze cież nie jed no
wie dzie li. Zwie dzi li śmy mnó stwo
miejsc, za kła dów pra cy i in nych
obiek tów, do któ rych zwy kły tu ry -
sta ni gdy nie ma wstę pu, po za tym
wie le im prez wy ma ga udzia łu gru -
po we go, więc nasz ruch jest ze
wszech miar po ży tecz ny. Każ dy
uczest nik otrzy mu je za wsze pocz -
tów kę ko lek cjo ner ską na pa miąt kę,
a do peł nie niem te go swo iste go
„zbie rac twa” są ma te ria ły pro mo -
cyj ne i in for ma cyj ne o da nym
obiek cie czy re gio nie, któ re każ do -

ra zo wo „za ła twiam” w sta ro stwach
po wia to wych, urzę dach gmin,
miast, w punk tach in for ma cji tu ry -
stycz nej. Każ dy z nas jest w tej
chwi li po tę gą in for ma cyj ną o atrak -
cjach tu ry stycz nych da ne go re gio -
nu.

– Dla nie wta jem ni czo nych –
jak moż na stać się uczest ni kiem

„Wę dró wek z No wi na mi”?
– Pro ce du ra udzia łu w wę drów -

kach jest nie zwy kle pro sta. Po prze -
czy ta niu w „No wi nach Gli wic kich”
in for ma cji o ko lej nej im pre zie na le -
ży za dzwo nić do mnie pod nu -
mer 693-675-638, zgła sza jąc imie -
niem i na zwi skiem chęć uczest ni -
cze nia w niej. I to w za sa dzie
wszyst ko. Zwy kle pro szę każ de go
no we go uczest ni ka o prze strze ga nie
za sad u nas pa nu ją cych. Zgło sze nie
uczest nic twa na le ży trak to wać ja ko
bar dzo zo bo wią zu ją ce, bo w przy -
pad ku, gdy uczest nik z ja kie goś po -

Nie wy czer pa ne

Ma rian Ja błoń ski – jak za wsze
z apa ra tem fo to gra ficz nym w dło -
niach.

Wy wiad z MA RIA NEM JA BŁOŃ SKIM, spo łecz ni kiem, tu ry -
stą, pro pa ga to rem wy cie czek kra jo znaw czych, or ga ni za to -
rem „Wę dró wek z No wi na mi”, znaw cą Zie mi Gli wic kiej 

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 

Izba
w Rud nie

W Rud nie zwie dzić moż na
Izbę Pa mię ci. Utwo rzo na zo sta -
ła w ra mach pro jek tu „Lud ność
na prze strze ni stu le cia” współ -
fi nan so wa ne go przez Urząd
Gmi ny w Ru dziń cu.

Pro jekt przy czy nił się do po -
dej mo wa nia dzia łań na rzecz za -
cho wa nia lo kal ne go dzie dzic twa
kul tu ro we go i hi sto rycz ne go, kul -

ty wo wa nia miej sco wych tra dy cji,
ob rzę dów i zwy cza jów. Je go li de -
rem jest Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Od no wy i Roz wo ju Lo kal ne go
So łec twa Rud no, a part ne rem
Szko ła Pod sta wo wa w Rud nie.
W utwo rze nie Izby za an ga żo wa ło
się wie le osób, przy go to wu jąc do -
sko na łe miej sca na eks po na ty, fo -
to gra fie i pa miąt ki z prze szło ści,
a tak że wzbo ga ca jąc wy sta wia ny
zbiór. 

Rud now ską Izbę Pa mię ci moż -
na zwie dzać w nie dziel ne po po łu -
dnia oraz w in nych ter mi nach
po wcze śniej szym umó wie niu się
pod nr. tel. 694 244 694.

(RG)

Frag ment eks po zy cji Izby Pa mię ci
w Rud nie, w któ rej moż na zo ba -
czyć, jak ży li i miesz ka li na si dziad -
ko wie. 
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wo du nie po je dzie nie zgła sza jąc te -
go wcze śniej – miej sce w au to ka rze
po zo sta nie pu ste, a or ga ni za tor mu -
si wte dy z wła snej kie sze ni za pła cić
za za mó wio ny obiad, po si -
łek i skład kę na prze wod ni ka, au to -
kar itp. Nie ma u nas spon so ra, jeź -
dzi my za wła sne pie nią dze, nie po -
bie ram za li czek. Ja pra cu ję na ko -
rzyść gli wi czan cał ko wi cie spo łecz -
nie, nie za ra bia jąc ani gro sza na im -
pre zie, dla te go tak bar dzo uczu lo ny
je stem na fakt, iż cza sa mi ktoś  za -
ma wia miej sce i po pro stu nie przy -
cho dzi na wy ciecz kę. 

– A skąd po mysł or ga ni za cji
wy cie czek?

– Skąd się wziął u mnie ta ki po -
mysł na Wę drów ki z No wi na mi?
To też bar dzo pro sta spra wa – kie dy
po zna wa łem i uczy łem się Gli wic
oraz Ślą ska od stro ny hi sto rycz nej
i geo gra ficz nej do sze dłem do punk -
tu, w któ rym mu sia łem zde cy do wać

czy drą żyć tę wie dzę da lej sta jąc się
hi sto ry kiem-ama to rem z ogrom ną
wie dzą, lecz tyl ko dla sie bie, czy
za jąć się prze ka zy wa niem te go, co
wiem, in nym. Oczy wi ście wy bra -
łem to dru gie, bo jest za ję ciem spo -
łecz nie po ży tecz nym. Ogrom ną po -
mo cą oka za ła się ak cep ta cja mo je go
po my słu przez „No wi ny Gli wic kie”
w oso bach pre zes Jo an ny Na wra til -
Lu dwi czak oraz Mał go rza ty Li -
chec kiej – za stęp czy ni red. na czel -
ne go. W za sa dzie żad na in na in sty -
tu cja czy or ga ni za cja w Gli wi cach
nie by ła za in te re so wa na mo ją dzia -
łal no ścią spo łecz ną, stąd mo ja do -
zgon na wdzięcz ność dla tych osób
za pod ję cie te ma tu. 

– Zwie dzi li ście nie tyl ko za kąt -
ki Gli wic i po wia tu gli wic kie go,
ale zaj rze li ście na Dol ny Śląsk,
do Ju ry Kra kow sko-Czę sto chow -
skiej i na po łu dnie Pol ski. Pe ne -
tro wa li ście ko pal nie, ja ski nie i in -

ne cie ka we miej sca. Przez li sty
uczest ni ków prze wi nę ło się oko -
ło 2500 osób, zje dli ście nie zli czo -
ną ilość róż nych żur ków, ko tle tów
i in nych dań, po zna li ście prze -
wod ni ków złych i do brych, wy ko -
na li ście wspól nie kil ka na ście ty -
się cy zdjęć. Ale przede wszyst kim
uda ło się wam stwo rzyć gru pę lu -
dzi bę dą cych nie mal przy ja ciół -

mi. Co was łą czy i po wo du je, że
chce się wam wsta wać ra no
w dniu wol nym od pra cy, by ru -
szać po zna wać nasz kraj?

– Pod czas trzech lat ist nie nia
„Wę dró wek…” wy kształ ci ła się
spo ra gru pa sta łych uczest ni ków. Ja -
sne jest, że nie każ de mu pa su je da ny
te mat czy ter min, ale tym sta łym
uczest ni kom za wsze wszyst ko od -
po wia da. I to jest dla mnie ja ko or -
ga ni za to ra naj cen niej sze, bo wiem,
że te kil ka dzie siąt osób od po wie po -
zy tyw nie na za pro sze nie do ko lej nej

wę drów ki (po zdra wiam ich tu taj
ser decz nie!). Nie jest ta jem ni cą, iż
po wo dze nie każ dej im pre zy za le ży
od stop nia uczest nic twa. Kal ku lu jąc
kosz ty mu szę zwy kle za kła dać ja kąś
liczbę uczest ni ków, by okre ślić
kosz ty jed nost ko we. W or ga ni za cji
wę dró wek od stro ny fi nan so wej po -
ma ga mi do świad cze nie przy pro -
wa dze niu wła snej han dlo wej dzia -
łal no ści go spo dar czej. 

A co przy cią ga lu dzi do mo ich wy -
praw? Za pew ne nie zwy kłość te ma tów,
peł na or ga ni za cja, rów nież w ta kich
kwe stiach jak po sił ki, trans port, wska -
zów ki co do ubio ru, no i nie prze wi dy -
wal ność nie spo dzia nek przy go to wa -
nych na tra sie. Jak by nie by ło, uczest -
ni ka mi „Wę dró wek…” nie są zwy kli
miesz kań cy mia sta. To lu dzie, któ rzy
nie bo ją się no wych wy zwań. Bar dzo
czę sto or ga ni zu ję wy pra wy na gra ni cy
ry zy ka, mod nie na zy wa ne eks tre mal -
ny mi – i co? Au to kar jest za wsze peł -
ny. Lu dzie nie chcą sztam py i szkla -
nych ga blo tek, chcą prze ży wać i ja sta -
ram się to im wła śnie do star czać. 

Dokończenie na str. 10

po kła dy wę dro wa nia… 

Pa miąt ko wa fo to gra fia z pierw szej „Wę drów ki z No wi na mi” do Nie bo ro -
wic.
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Po most dla ło dzi 
na Półwyspie Helskim nie -
opo dal Cha łup od stro ny
za to ki – ci sza, spo kój, re -
laks…

Je dy na w Eu ro pie mor ska
piel grzym ka ry ba ków od by -
wa się co ro ku pod ko niec
czerw ca na Za to ce Puc kiej. 

W świą tecz ne dni co raz czę -
ściej Ka szub ki ubie ra ją re -
gio nal ne stro je, zdo bio ne
cha rak te ry stycz nym ha ftem.

Fo to: RO MA NA GOZ DEK

Miej sce sym bo licz nych za -
ślu bin Pol ski z mo rzem,

któ re go 10 lu te go 1920 r.
do ko nał gen. Jó zef Hal ler

w por cie w Puc ku. 

Pa ła c w Rzu ce wie,
gdzie nie gdyś wy po czy -

wał Jan III So bie ski
wraz z Ma ry sień ką. 

Calw za chwy ca tra dy cyj ną
ar chi tek tu rą, moż na tu po -
dzi wiać bu dyn ki z tzw. pru -
skie go mu ru i uro cze za kąt -
ki.

W so bot nie przed po łu dnie
na uli cach Na gold – jed ne -
go z więk szych miast w po -
wie cie – roz sta wia ją się
stra ga ny, ze wsząd do cho dzi
gwar za ku pów.

Lan des gar ten schau Na gold –
czy li Prze gląd Ogro dów w Na -
gold trwa od 27 kwiet nia do 7
paź dzier ni ka. Tej wiel kiej
ogrod ni czej im pre zie to wa rzy szą
licz ne kon cer ty i po ka zy, jest też
miej sce na sport i re kre ację. 

Fo to: ARC

Nie opo dal sto li cy Po wia tu
Calw le ży nie wiel kie Hir -
sau. Kra jo braz jest tu pa -

gór ko wa ty i gó rzy sty,
w oko li cy do mi nu ją la sy

igla ste.

Tübin gen, sta re mia sto uni -
wer sy tec kie, w któ rym uni -

wer sy tet za ło żo ny zo stał
w XV w. – war to je zwie -

dzić, choć le ży już po za na -
szym part ner skim po wia -

tem.

Pięk ny mor ski Puc ki Cza row ne Calw i oko li ce
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Bi blio la to 2012 
Trwa Bi blio la to 2012 – cykl

kon kur sów: dla bi blio tek pu blicz -
nych i szkol nych na naj cie kaw szy
pro jekt spę dze nia wa ka cji z bi -
blio te ką oraz pla stycz nych, prze -
zna czo nych dla uczniów szkół
pod sta wo wych i gim na zjów.

Ich or ga ni za to rem jest Po wia to -
wa Bi blio te ka Pu blicz na w Gli wi -
cach, za chę ca ją ca do ak tyw ne go
i twór cze go let nie go wy po czyn ku.
Bi blio la to ru szy ło 20 czerw ca i po -

trwa do 20 wrze śnia. W tym ro ku
prze bie ga pod ha słem „Wa ka cje śla -
da mi przy gód Tom ka Wil mow skie -
go” i pro pa gu je nie za po mnia ną
twór czość Al fre da Szklar skie go.
Uro czy ste wrę cze nie na gród i pre -
zen ta cja prac od bę dą się 20 wrze -
śnia w sa li se syj nej Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach pod czas
In au gu ra cji Ro ku Bi blio te kar skie -
go 2012/2013. 

Szcze gó ły kon kur sów na stro nie
www.sta ro stwo.gli wi ce.pl/bi blio te -
ka. (RG)

Dokończenie ze str. 9
Nie ma w „Wę drów kach z No wi na -
mi” żad nej ide olo gii, nie ma po li ty -
ki – jest praw dzi wa tu ry sty ka. Po -
kry wa my wszel kie kosz ty ze swo -
ich skła dek i tym sa mym je ste śmy
cał ko wi cie nie za leż ni. 

– Jest pan ko pal nią wie dzy
o Zie mi Gli wic kiej, zbie ra wszel -
kie in for ma cje, gro ma dzi wy cin ki
pra so we i in ne ma te ria ły. Jest pan
rów nież bacz nym czy tel ni kiem
na szych po wia to wych wy daw -
nictw, któ re po tra fi rze tel nie oce -
nić, chwa ląc, ale i ga niąc, z per -
spek ty wy tu ry sty za in te re so wa ne -
go zwie dza niem, jak i miesz kań ca
Gli wic świa do me go swo jej toż sa -
mo ści. Jak cza so wo go dzi Pan
obo wiąz ki za wo do we i kra jo -
znaw cze? Każ da „Wę drów ka…”
to prze cież ogrom przy go to wań
na mia rę biu ra tu ry stycz ne go.

– Nie oglą dam od lat te le wi zji
i nie zaj mu ję się ni czym, co po chła -
nia nie po trzeb nie dro go cen ny czas.
Or ga ni za cja każ dej wę drów ki to

mniej wię cej 2-3 ty go dnie pra cy.
Nie je stem w sta nie krót ko opo wie -
dzieć, co skła da się na tę pra cę, bo
to mnó stwo czyn no ści, któ re trze ba
po pro stu wy ko nać. Od zna le zie nia
te ma tu wy pra wy po okre śle nie me -
nu obia du, od kon fi gu ra cji ogło sze -
nia o wy ciecz ce w „No wi nach”
po re ali za cję płat no ści za mó wio -
nych usług dla wy peł nie nia za ło żo -
ne go pro gra mu. Praw dzi wą fraj dę
spra wia mi już te raz or ga ni za cja
wę dró wek, ale na po cząt ku cy klu
nie by ło mi ła two, a by łem i w za -
sa dzie da lej je stem prze cież zu peł -
nie sam, cho ciaż wiem, że mo gę po -
le gać w ra zie cze go na re dak cji
„No win Gli wic kich”. 

– Od nie daw na pro wa dzi pan
wir tu al ne wę drów ki, barw nie
opo wia da jąc o miej scach, któ re
nie wszy scy ma ją moż li wość zo ba -
czyć. Prze szłość, hi sto ria, za byt ki,
świec kie i sa kral ne atrak cje tu ry -
stycz ne to głów ny punkt pań skich
za in te re so wań. Z pa sją fo to gra fu -
je pan i uwiecz nia te wszyst kie

cie ka we miej sca. Gdzie szu ka pan
in spi ra cji? Skąd te po my sły i nie -
skoń czo ne po kła dy ener gii?

– Wir tu al ne „Wę drów ki z No wi -
na mi” to no wy po mysł na po ka za -
nie Gli wic gli wi cza nom. Ko rzy sta -
jąc z pro po zy cji gli wic kich re stau -
ra cji stwo rzy łem już trzy cy kle uka -
zu ją ce pro ble my mia sta, bądź je go
hi sto rię. Nie da się po ka zać hi sto rii
tyl ko ze sta rych zdjęć i nie da się jej
po ka zać wy łącz nie w te re nie. Po -

sta no wi łem po łą czyć jed no i dru gie,
po wstał swo isty ze staw – naj pierw
pre zen ta cja fo to gra ficz na na du żym
ekra nie, po tem pre zen ta cja te ma tu
na ży wo w te re nie. Nie ma lep szej

me to dy na po ka za nie
hi sto rii. Po my sły
na po szcze gól ne te -
ma ty znaj du ją się
na pół kach mo je go
pry wat ne go ar chi -
wum. Każ da książ ka
czy do ku ment opi su -
ją cy na szą prze szłość
wszyst ko po da je
na ta cy. Wy star czy
tyl ko opra co w a ć
p r e  z e n  t a  c j ę ,  z a -
p r o  s i ć  n a n i ą
lu dzi, opo wie dzieć

i wszyst ko po ka zać, za ła twić po tem
au to kar, po sił ki, ma te ria ły, znów za -
pro sić na wę drów kę w te ren i zre -
ali zo wać po kaz. Pro ste, nie praw -
daż? 

– Praw da… Aż bo ję się za py -
tać o pla ny na przy szłość. Czy są
jesz cze nie od kry te przez pa na za -
kąt ki po wia tu gli wic kie go?

– W za sa dzie ni cze go ni gdy nie
pla nu ję. To ja koś sa mo wszyst ko
przy cho dzi. I bar dzo czę sto też od -
cho dzi. Z wie kiem na by wa się też
do świad cze nia. Mam mnó stwo po -
my słów na wę drów ki po na szym re -
gio nie i w ra zie po trze by je po pro -
stu re ali zu ję. W róż nych za kąt kach
po wia tu gli wic kie go by li śmy już co
naj mniej kil ka krot nie, a cią gle jest
jesz cze coś do od kry cia. Choć by
szlak drew nia nych ko ściół ków –
wszy scy wie dzą, że szlak ist nie je, ale
ma ło kto zwie dził wszyst kie ko ściół -
ki i sfo to gra fo wał ich wspa nia łe
wnę trza. To spo re wy zwa nie or ga ni -
za cyj ne, by w cią gu jed ne go dnia,
gru pie kil ku dzie się ciu osób po ka zać
te skar by po wia tu gli wic kie go. 

Kie dyś śmia łem się nie do wie -
rza ją co, gdy my śla łem o 50-tej wy -
pra wie, te raz znów się śmie ję z wi -
zji set nej „Wę drów ki z No wi na mi”.
Cho ciaż, kto wie?

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: 

MAG DA LE NA FI SZER-RĘ BISZ
Fo to: Ar chi wum Ma ria na 

Ja błoń skie go

Uczest ni cy wy pra wy do Dzierż na po zna li też smak
wod nej przy go dy.

Fo
 to

: A
R

C

„La to w te atrze” jest atrak cyj -
ną ofer tą te atral ną dla uczniów,
któ rzy z róż nych przy czyn spę dzą
wa ka cje w swo jej miej sco wo ści.
Pro jekt zo stał za ini cjo wa ny przez
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go i jest ko or dy no -
wa ny przez In sty tut Te atral ny im.
Zbi gnie wa Ra szew skie go w War -
sza wie. 

Te go rocz na, pią ta już edy cja te -
atral nych pół ko lo nii i warsz ta tów
od by wa się mię dzy 30 czerw ca a 31
sierp nia w dwu dzie stu sze ściu miej -
sco wo ściach w ca łej Pol sce. Co -
dzien nie przez dwa ty go dnie uczest -
ni cy pro jek tu pra cu ją nad spek ta -
klem pod opie ką pro fe sjo nal nych
ar ty stów w spro fi lo wa nych gru -
pach: ak tor skiej, sce no gra ficz no -
ko stiu mo wej, mu zycz nej, do ku -
men ta cyj no-pro mo cyj nej lub tech -
nicz nej. Na ko niec przed sta wie nie
pre zen to wa ne jest w te atrze bądź
in nej prze strze ni miej skiej. W tym
ro ku obok pro jek tów te atral nych
w ra mach pro gra mu re ali zo wa ne są
tak że pro jek ty ta necz ne we współ -
pra cy z In sty tu tem Mu zy ki i Tań ca. 

Dwa ty go dnie spę dzo ne w te -
atrze są dla dzie ci szan są na po zna -
nie i sa mo dziel ne wy ko rzy sta nie te -
atral ne go ję zy ka, a przede wszyst -
kim na twór cze wy ra że nie sie bie.

Pro fe sjo nal ni ar ty ści mo gą po dzie -
lić się do świad cze niem za wo do -
wym i za pre zen to wać swo je me to -
dy pra cy, a tak że po znać po trze by
i wraż li wość mło dej wi dow ni.
Dzię ki re ali za cji pro jek tu te atr sta je
atrak cyj nym ośrod kiem dzia łań
twór czych i edu ka cyj nych rów nież
pod czas wa ka cji, zy sku jąc so bie
tym sa mym no wych wi dzów, któ rzy
w cią gu se zo nu czę sto nie uczest ni -
czą w ży ciu kul tu ral nym. 

W te go rocz nej edy cji pro jek tu
„La to w te atrze” bie rze udział Cen -
trum Kul tu ry w Knu ro wie. Od 16
lip ca do 2 sierp nia trwają za ję cia
pro wa dzo ne przez pro fe sjo nal ny ze -
spół Te atru Fi gur z Kra ko wa
w Klu bie „Sztu ka te ria” w Knu ro -
wie przy ul. Ko smo nau tów 7a. Co -
dzien nie dzie ci w wie ku 7-11 lat
mo gą pod opie ką ar ty stów zdo by -
wać taj ni ki prze róż nych form sztu ki
te atru. Koszt uczest nic twa jed ne go
dziec ka w tym pro jek cie, dzię ki
wspar ciu fi nan so wym In sty tu tu Te -
atral ne go, wy no sić bę dzie je dy -
nie 50 zło tych. Efek ty czter na sto -
dnio wej pra cy dzie ci i ak to rów bę -
dzie moż na po dzi wiać ostat nie go
dnia pro jek tu „La to w te atrze” (2
sierp nia) w miej scu i go dzi nie
wska za nej na stro nie: www.klubsz -
tu ka te ria.pl. Ju sty na Ko sik

LA TO W TE ATRZE
La tem w po wie cie gli wic kim

nie moż na się nu dzić. Na tych,
któ rzy chcą od po cząć, cze ka ją nie
tyl ko la sy i je zio ra, ale i sze reg in -
te re su ją cych im prez. 

Za pra sza my przede wszyst kim
na dwa cy kle, współ fi nan so wa ne
przez Po wiat Gli wic ki. Pierw szy
z nich to „La to z Me ta mor fo za mi”,
or ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze -
nie „Gli wic kie Me ta mor fo zy”. Co
ty dzień w nie dzie lę moż na się wy -
brać na zwie dza nie Gli wic z prze -
wod ni kiem lub na ro we ro wą wy -
pra wę po Zie mi Gli wic kiej
pod prze wod nic twem do świad czo -
nych prze wod ni ków z Tu ry stycz ne -
go Klu bu Ko lar skie go PTTK im.
płk Wł. Hu zy. Uczest ni cy wy praw
po zna li już m.in. naj cie kaw sze
miej sca Py sko wic, po któ rych opro -
wa dzał ich nie zrów na ny znaw ca hi -
sto rii te go mia sta, Wła dy sław Ma -
co wicz, a tak że prze je cha li ma low -
ni czy mi ścież ka mi, wio dą cy mi
wzdłuż Ka na łu Gli wic kie go aż
do por tu Kę dzie rzyn -Koź le. Pod -
czas cy klu tych im prez moż na zdo -
być od zna kę „Gli wic ki Wę dro wiec”
oraz punk ty do sze re gu od znak kra -
jo znaw czych. Bie żą ce in for ma cje
o ko lej nych wy pra wach znaj du ją
się na stro nie www.gli wi cza nie.pl.

W nie dziel ne wie czo ry za pra -
sza my na dzie dzi niec Pa ła cu
w Pław nio wi cach, gdzie w prze -
pięk nej sce ne rii od by wa ją się ple ne -
ro we kon cer ty. W te go rocz nym Pa -
ła co wym Le cie Mu zycz nym by ły
już ślą skie prze bo je w wy ko na niu
ze spo łu „Pro skau er Echo”,
a przed na mi jesz cze kon cer ty 29
lip ca, 12 sierp nia, 26 sierp nia
oraz 2 wrze śnia. Cykl or ga ni zu je
Ze spół Pa ła co wy -Par ko wy w Pław -
nio wi cach. Ho no ro wym pa tro na tem
ob ję li go bi skup Jan Ko piec, sta ro -
sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek
i wójt Ru dziń ca Krzysz tof Ob rzut.
In for ma cje o pro gra mie ko lej nych

kon cer tów znaj dzie cie na stro nie
www.pa lac.plaw nio wi ce.pl. 

Sze reg in te re su ją cych im prez
od by wa się na Zam ku w Chu do -
wie. 22 lip ca za pra sza on na im pre -
zę dla mi ło śni ków zwie rząt „Psy
my śliw skie i in ne”, a ty dzień póź -

niej – na grę te re no wą „Ta jem ni cza
Wy spa IV”. W sierp niu też bę dzie
cie ka wie. 5.08 – „Spar ta nie”, po kaz
grup re kon struk cyj nych z cza sów
sta ro żyt nej Gre cji; 12.08 – „Szko ci
w Chu do wie”; 15.08 – „Kon cert
pro me na do wy” przy po mi na ją cy
kli mat daw nych uzdro wisk i let -
nisk; 18-19.08 – XIII Jar mark Śre -
dnio wiecz ny; 26.08 – „Chu dow ski
Ka ba re ton”. Rów nie cie ka we im -
pre zy prze wi dzia no w Chu do wie aż
do koń ca wrze śnia.

Wie le atrak cji cze ka też
na miesz kań ców po wia tu w ich gmi -
nach. 5 sierp nia w Le bo szo wi cach
od bę dzie się Pik nik Bez al ko ho lo -
wy, 15 sierp nia w Wil czy – Fe styn
Ogór ko wy, a na Pik ni ki Ro dzin ne
za pra sza my 25 sierp nia do Kuź ni
Nie bo row skiej, zaś 1 wrze śnia
do Nie bo ro wic. War to też wy brać się
na XV Dni Wie low si, or ga ni zo wa ne
od 13 do 15 sierp nia na bo isku spor -
to wym tam tej sze go gim na zjum. 2

wrze śnia na Gmin ne Do żyn ki za pra -
sza ją Gie rał to wi ce. Im pre za od bę -
dzie się na Pla cu Tar go wym, a jej
gwiaz dą bę dzie ze spół Lom bard.

W le ni we, dłu gie, let nie po po łu -
dnia za pra sza my do od wie dze nia
wy sta wy w py sko wic kim Ra tu szu.

Jest po świę co na hi sto rii spor tu w Py -
sko wi cach od po cząt ku XX w. Jej
au to rem jest nie oce nio ny Wła dy sław
Ma co wicz, hi sto ryk i ku stosz py sko -
wic kie go Mu zeum. Na eks po zy cji
obej rzeć moż na in te re su ją cy zbiór
fo to gra fii obiek tów spor to wych, wi -
do kó wek, po znać cie ka wost ki zwią -
za ne z dru ży na mi spor to wy mi. Mu -
zeum Miej skie w Py sko wi cach czyn -
ne jest od wtor ku do so bo ty
w godz. 16.00-18.00, w nie dzie lę
od 15.00-17.00. Wstęp wol ny. 

Z ko lei PTTK Od dział Zie mi Gli -
wic kiej za pra sza na wy ciecz ki tu ry -
stycz no -kra jo znaw cze: 4  sierp nia
w Be skid Są dec ki (za pi sy do dnia 30
lip ca), 11  sierp nia w Be skid Ma ły
i 29-30  wrze śnia do Boch ni i Zie mi
Bo cheń skiej (na obie za pi sy do 6
sierp nia). Bliż sze in for ma cje w biu -
rze O/PTTK Gli wi ce, Ry -
nek 11, I pię tro tel. 32 231-05-76
i na stro nie http://gli wi ce.pttk.pl. 

(SoG, RG, MFR)

Pro po zy cji ca ła moc

Wieczorne kon cer ty na dzie dziń cu Pa ła cu w Pław nio wi cach cie szą się nie -
słab ną cą po pu lar no ścią.
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Nie wy czer pa ne po kła dy wę dro wa nia… 



23 czerw ca w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Wie low si od -
był się Wa ka cyj ny Kon cert Chó -
rów Szkol nych.  

Pod czas kon cer tu licz nie ze bra -
na wi dow nia, wśród któ rej zna leź li
się przed sta wi cie le władz gmi ny,
dy rek to rzy szkół oraz ro dzi ce
i miesz kań cy gmi ny, wy słu cha ła
utwo rów dzie cię cych, re gio nal nych
i wa ka cyj nych. Wy stą pi li mło dzi
ar ty ści z Przed szko la w Wie low si
(przy go to wa ły ich E. Bie lat i D.
Hy la, dzie ci ze Szko ły Pod sta wo -

wej w Wie low si (D. Zie lon ka)
i Chór Ka me ral ny Can to z Gim na -
zjum w Wie low si (I. Ewer tow ska -
Me ner).

Kon cert Wa ka cyj ny jest już im -
pre zą cy klicz ną i na sta łe zo stał
wpi sa ny w ka len darz im prez kul tu -
ral nych GOK w Wie low si.

Dzię ki przy chyl no ści władz
gmi ny dzia łal ność chó ral na z ro ku
na rok znaj du je no wych za pa leń -
ców. Swo je umie jęt no ści dzie ci
i mło dzież pre zen tu ją pod czas im -
prez śro do wi sko wych, jak i wy jaz -
dów w po wie cie, wo je wódz twie,

a tak że po za gra ni ca mi kra ju, co
mia ło miej sce 25-27 ma ja, kie dy
Chór Ka me ral ny Can to z Gim na -
zjum kon cer to wał na Sło wa cji.
Wiel kim za szczy tem by ło rów nież
przy ję cie chó ru do gro na chó rów
zrze szo nych w Pol skim Związ ku
Chó rów i Or kiestr – in for mu je Iwo -
na Ewer tow ska -Me ner, or ga ni za tor -
ka kon cer tu, ko or dy na tor re gio nal -
ne go Ogól no pol skie go Pro gra mu
Roz wo ju Chó rów Szkol nych „Śpie -
wa ją ca Pol ska”, któ ry współ pra cu je
z NCK oraz Mię dzy na ro do wym Fe -
sti wa lem Wra ti sla via Can tans.

www.powiatgliwicki.pl
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Do sko na łą zna jo mo ścią za sad
bez piecz nej pra cy wy ka za li się
lau re aci kon kur su „Pa mię taj,
pra cuj bez piecz nie”, któ re go fi nał
od był się 15 czerw ca w sa li se syj -
nej Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. 

W fi na le udział wzię ło 27 gim -
na zja li stów z te re nu po wia tu gli -
wic kie go, któ rzy wcze śniej zo sta li
wy ło nie ni w eli mi na cjach gmin -
nych. Mie li za za da nie roz wią zać
test z za kre su wie dzy o bez pie czeń -
stwie i hi gie nie pra cy w rol nic twie,
ubez pie czeń spo łecz nych rol ni ków
i zna jo mo ści za gad nień zwią za nych
z dzia łal no ścią Agen cji Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa
oraz Ślą skiej Izby Rol ni czej. 

W k a  t e  g o  r i i  i n  d y  w i  d u  a l  -
nej I miej sce za jął Mi chał So sna
z Gim na zjum w So śni co wi -
cach, II zdo był Pa weł Ko ciok
z Gim na zjum w Wie low si, III –
Aga ta Si ko ra z Gim na zjum w Pa -
niów kach, IV – Adam Ro sół
z Gim na zjum w Ru dziń cu, V – Ju -
sty na John z Gim na zjum w Wie -
low si, VI – Ja kub Pie tro szek

z Gim na zjum w Gie rał  to  wi  -
cach, VII – Łu kasz Pa sku da
z Gim na zjum w So śni  co wi  -
cach, VIII – Bła żej  Adam -
czyk z Gim na zjum w Gie rał  -
to  wi  cach, IX – Ali cja Przy by ła
z Gim na zjum
w So śni co wi -
cach. W ka te -
go rii dru ży no -
wej naj lep sze 
oka za ło się 
G i m  n a  z j u m  
w So śni co wi-
cach, II miej sce
za ję ło Gim na -
zjum w Ru -
dziń cu, a III –
G i m  n a  z j u m
w Wie low si.

Or ga ni za to -
ra mi kon kur su
by li: PIP Okrę -
go wy In spek to -
rat Pra cy w Ka -
to wi cach, Od dział Re gio nal ny
KRUS w Czę sto cho wie PT w Gli -
wi cach, Ślą ski Od dział Re gio nal ny
ARiMR Biu ro Po wia to we w Py sko -

wi cach, Ślą ska Izba Rol ni cza w Ka -
to wi cach oraz Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. Kon kurs od by wał się
pod pa tro na tem sta ro sty gli wic kie -
go oraz prze wod ni czą ce go Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go. Pu cha ry

i atrak cyj ne na gro dy dla zwy cięz -
ców ufun do wa li or ga ni za to rzy kon -
kur su oraz spon so rzy.

(SoG)

Mo gą uczyć in nych

WA KA CYJ NY KON CERT CHÓ RÓW 

Re pre zen ta cja zwy cię skie go Gim na zjum w So śni co wi -
cach ze swą opie kun ką.
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– Zo sta li śmy do słow nie za sy -
pa ni pra ca mi pla stycz ny mi – mó -
wi ła prze wod ni czą ca ju ry, ar ty -
sta -pla styk Han na Ku ciel -Za jąc.
– Ze wzglę du na liczbę uczest ni -
ków, bo gac two te ma ty ki i po ziom
prac trud no by ło wy ło nić lau re -
atów.

18 czerw ca w szkół ce le śnej Ra -
cho wi ce od by ło się wrę cze nie na -
gród lau re atom kon kur su „Zwie -

rzy na w le sie”, skie ro wa ne go dla
szkół i przed szko li z te re nu Gli wic
oraz Po wia tu Gli wic kie go. Zo stał
on zor ga ni zo wa ny przez Nad le -
śnic two Ru dzi niec przy współ pra -
cy z Ku ra to rium Oświa ty w Ka to -
wi cach – De le ga tu ra Gli wi ce,
pod ho no ro wym pa tro na tem Kry -
sty ny Szu mi las – mi ni ster edu ka -
cji na ro do wej, Mi cha ła Nie szpor -
ka –sta ro sty gli wic kie go oraz Zyg -

mun ta Fran kie wi cza – pre zy den ta
Gli wic.

Osta tecz nie ko mi sja kon kur so wa
przy zna ła sze reg na gród i wy róż nień
w wie lu ka te go riach. Ich zdo byw -
ców by ło kil ku dzie się ciu. Wszy scy
otrzy ma li dy plo my oraz bar dzo
atrak cyj ne na gro dy rze czo we, a tak -
że plu szo we ma skot ki Nad le śni cze -
go. Lau re aci pla stycz nych zma gań
bar dzo cie szy li się ze sprzę tu tu ry -
stycz ne go, spor to we go i in nych na -
gród, ufun do wa nych przez or ga ni -
za to rów i spon so rów kon kur su. Peł -
na li sta zwy cięz ców znaj du je się
na stro nie in ter ne to wej www.ka to -
wi ce.la sy.gov.pl/ru dzi niec.

Na gro dy wrę czy li Ta de usz Ma -
mok – nad le śni czy Nad le śnic twa
Ru dzi niec, Wal de mar Do mbek –
wi ce sta ro sta gli wic ki oraz przed sta -
wi ciel ki mi ni ster Kry sty ny Szu mi -
las, pre zy den ta Gli wic i fir my Flu or
(spon so ra kon kur su). Dzie ci, mło -
dzież oraz ich opie ku no wie zwie -
dzi li szkół kę le śną w Ra cho wi cach,
a po byt w le sie za koń czył słod ki po -
czę stu nek.

(RG)

Le śne zma ga nia pla stycz ne 

Sze reg na gród zdo by li ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie.
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Ju bi le usz 50-le cia ob cho dzi ła
nie daw no Szko ła Pod sta wo wa
w Wie low si. Uro czy stość po łą czo -
na by ła z nada niem jej imie nia
Ka wa le rów Or de ru Uśmie chu.

Ca ły mi nio ny rok szkol ny w tej
pla ców ce prze bie gał w at mos fe rze
przy go to wań do ob cho dów 50-le cia
i nada nia jej no we go pa tro na. Pro -
ce du ry nada nia imie nia kon ty nu -
owa ne by ły przez dwa la ta. Re ali zo -
wa ne w szko le w tym cza sie pro jek -
ty unij ne od by wa ły się mię dzy in -
ny mi pod ha słem „W po szu ki wa niu
pa tro na szko ły” i „Wy bie ra my pa -
tro na szko ły”. W efek cie tych dzia -
łań, w dro dze de mo kra tycz nych
wy bo rów, spo łecz ność szko ły wy ło -
ni ła no wą na zwę. Po uzy ska niu ak -
cep ta cji Mię dzy na ro do wej Ka pi tu ły
Or de ru Uśmie chu, uchwa łą Ra dy
Gmi ny Wie lo wieś z dniem 1 czerw -
ca 2012 r. nada no jej imię Ka wa le -
rów Or de ru Uśmie chu. 

Uro czy stość nada nia imie nia
szko le, po łą czo na z jej ju bi le uszem,

spo iła hi sto rię z przy szło ścią tej
pla ców ki. W ra mach ob cho dów ju -
bi le uszo we go ro ku ucznio wie, ro -
dzi ce i pra cow ni cy szko ły re ali zo -
wa li pro jekt edu ka cyj ny, w cza sie
któ re go ze bra no ma te ria ły hi sto -
rycz ne do ku men tu ją ce dzie je pla -
ców ki, wy ko na no wy sta wę zdjęć
do ty czą cych hi sto rii i współ cze sno -
ści szko ły, zgro ma dzo no eks po na ty
i zor ga ni zo wa no ką cik re gio nal ny.
W ostat nim mie sią cu ucznio wie or -
ga ni zo wa li spo tka nia z by ły mi ab -
sol wen ta mi i pra cow ni ka mi szko ły
oraz prze pro wa dza li z ni mi wy wia -
dy, gro ma dzi li do ku men ta cję fo to -
gra ficz ną z tych spo tkań. 

Pod su mo wa niem tych dzia łań
by ła ofi cjal na uro czy stość, któ ra
od by ła się 1 czerw ca i fe styn ro -
dzin ny, na któ rym ba wio no się na -
stęp ne go dnia. W uro czy sto ści
wzię li udział za pro sze ni go ście,
wśród któ rych by li m.in. wi ce dy -
rek tor Ku ra to rium Oświa ty De le ga -
tu ry w Gli wi cach El wi ra Ba rań -
ska -Szczer ba, rad ny Po wia tu Gli -
wic kie go Ma riusz Po lo czek, na -
czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu -
ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych Sta -
ro stwa Po wia to we go Anet ta Krze -
miń ska, wójt Gmi ny Wie lo wieś
Gin ter Skow ro nek, prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny Wie lo wieś Ste fan
Kusz, księ ża pro bosz czo wie pa ra fii

z te re nu gmi ny, rad ni Gmi ny Wie lo -
wieś, dy rek to rzy szkół gmi ny i pra -
cow ni cy urzę du, daw ni na uczy cie le
szko ły, by li ab sol wen ci, spon so rzy
oraz ucznio wie, ro dzi ce i pra cow ni -
cy szko ły. 

Szcze gól ny mi go ść mi by li licz -
nie przy by li Ka wa le ro wie Or de ru
Uśmie chu, człon ko wie Mię dzy na ro -
do wej Ka pi tu ły Or de ru Uśmie chu:
se kre tarz Ka pi tu ły Or de ru – druh
hm Ge rard Żu ra wik, pre zes Ka wa -
le rów Or de ru Uśmie chu Ślą ska
i Opolsz czy zny Ry szard An dru kie -
wicz z żo ną, Ka wa le ro wie Or de ru
Uśmie chu – druh na hm Te re sa
Knu ra, druh hm Zyg munt Wie rus,
druh hm Krzysz tof Zbą czy niak
i Jo an na No wak. Wraz z wła dza mi
gmi ny nada li oni szko le imię Ka wa -
le rów Or de ru Uśmie chu i od sło ni li
ta bli cę z no wą na zwą. W ra mach
uro czy sto ści od by ły się msza świę ta
w ko ście le pa ra fial nym w Wie low -
si, prze mó wie nia go ści i po dzię ko -
wa nia, pre zen ta cje mul ti me dial ne

do ty czą ce hi sto rii szko ły oraz no we -
go pa tro na, zwie dza nie wy staw, spo -
tka nia ab sol wen tów, pro gram ar ty -
stycz ny przy go to wa ny przez
uczniów i na uczy cie li szko ły Wio -
let tę Ła ko my i Ma rze nę Wi tek
oraz po czę stu nek wy ko na ny przez
pra cow ni ków ob słu gi szko ły. Uro -
czy sto ściom przy świe ca ła myśl J. P.
Sar tre’a: „Być mo że ist nie ją cza sy
pięk niej sze, ale te są na sze”. 

W przy go to wa nie fe sty nu ak -
tyw nie włą czy ła się Ra da Ro dzi ców
Szko ły. W swo im prze mó wie niu
dy rek tor szko ły Bo że na Sur pe ta
po dzię ko wa ła wszyst kim, któ rzy
two rzy li hi sto rię tej szko ły, kształ to -
wa li mło de cha rak te ry, dba li o po -
ziom ich wy kształ ce nia i wpro wa -
dza li w do ro słe ży cie, po dzię ko wa -
ła na uczy cie lom, pra cow ni kom
szko ły, ro dzi com, wła dzom gmin -
nym. Za pew ni ła, że w swo ich dzia -
ła niach pra cow ni cy szko ły do ło żą
wszel kich sta rań, by pla ców ka by ła
wszech stron na, no wo cze sna, o wy -
so kim po zio mie kształ ce nia, ale
rów nież we so ła, po god na i przy ja -
zna dzie ciom, że by ucznio wie
otrzy ma li do bre przy go to wa nie
do dal szych eta pów kształ ce nia, ale
jed no cze śnie, aby po byt w szko le
był dla nich nie za po mnia ną przy go -
dą, peł ną ra do snych wspo mnień
i uśmie chu. (BS)

Pod pa tro na tem Ka wa le rów
Or de ru Uśmie chu

Od sło nię cie ta bli cy z na zwą szko ły do ko na ne zo sta ło przez Ka wa le rów Or -
de ru Uśmie chu.
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Jak zro bić naczy nie z gli ny?
Jak funk cjo nu je Gieł da Pa pie rów
War to ścio wych w War sza wie?
Jak do brze wy paść na roz mo wie
kwa li fi ka cyj nej pro wa dzo nej
po nie miec ku? Jak skon stru ować
ro bo ta? Jak dzia ła ma szy na elek -
tro sta tycz na? To tyl ko nie licz ne
z umie jęt no ści i in for ma cji, ja kie
zdo by li ucznio wie uczest ni czą cy
w pro jek cie „Sta wiam na roz wój
– pod nie sie nie atrak cyj no ści
szkol nic twa za wo do we go w Po -
wie cie Gli wic kim”.

26 czerw ca w sa li se syj nej Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach od -
by ła się kon fe ren cja pod su mo wu ją -
ca ten pro jekt.  Był on re ali zo wa ny
w ra mach Prio ry te tu IX Roz wój
wy kształ ce nia i kom pe ten cji re gio -
nach, Dzia ła nia 9.2 Pod nie sie nie
atrak cyj no ści i ja ko ści szkol nic twa
za wo do we go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Ka pi tał Ludz ki. Trwał

od sierp nia 2010 r., a koń czy się
w lip cu br. Uczest ni czy ło
w nim 306 dziew cząt i 421 chłop -
ców uczą cych się w szko łach pro -
wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki
w Knu ro wie oraz Py sko wi cach.

Celem pro jek tu jest po pra wa
ofer ty edu ka cyj nej pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki szkół o pro -
fi lu za wo do wym oraz zwięk sze nie
ich atrak cyj no ści po przez re ali za -
cję szkol nych pro gra mów roz wo -
jo wych, za wie ra ją cych za ję cia wy -
rów naw cze, roz wi ja ją ce kom pe -
ten cje klu czo we, do radz two pe da -
go gicz no-psy cho lo gicz ne i edu ka -
cyj no -za wo do we i za ję cia pod no -
szą ce war tość uczniów na ryn ku
pra cy.

Kon fe ren cję otwo rzył czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła -
wo mir Adam czyk. Ko or dy na tor
pro jek tu Do ro ta Sy jut przed sta wi ła
je go głów ne za ło że nia i ce le. Pod -

czas kon fe ren cji ucznio wie z ze spo -
łów szkół, pro wa dzo nych przez Po -
wiat Gli wic ki, za pre zen to wa li, jak
re ali zo wa ny był ten pro jekt w ich
szko łach – wła śnie wte dy moż na
by ło zo ba czyć pięk ne gli nia ne mi sy,
wy ko na ne pod czas za jęć ce ra micz -
nych w Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie, przyj rzeć się roz mo -
wie kwa li fi ka cyj nej po nie miec ku,
prze pro wa dzo nej przez uczen ni ce
Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach, po słu chać re la cji
z po by tu na Gieł dzie Pa pie rów War -
to ścio wych w War sza wie mło dzie -
ży z „Pa de rew skie go” i zo ba czyć
ro bo ta skon stru owa ne go przez
uczniów tej szko ły oraz dzia ła nie
ma szy ny elek tro sta tycz nej wy ko na -
nej w „Ko nop nic kiej”. Rów nie cie -
ka wie opo wia da li o za ję ciach w ra -
mach pro jek tu przed sta wi cie le Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach oraz Ze spo łu Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie. Ewa lu -
ator pro jek tu, Te re sa Mu cha -Po -
piel, przed sta wi ła uzy ska ne w nim
re zul ta ty, oce nia jąc je bar dzo wy so -
ko. 

Po za wie dzą i umie jęt no ścia mi,
ja kie zdo by li ucznio wie, pro jekt
przy czy nił się do wzbo ga ce nia
szkol nych pra cow ni. W je go ra -
mach za ku pio ne zo sta ły m.in. spe -
cja li stycz ne pro gra my kom pu te ro -
we, ta bli ce in te rak tyw ne, na rzę dzia
elek tro nicz ne, piec oraz ma te ria ły
ce ra micz ne, słow ni ki i wie le in -
nych. 

Uczest ni cy kon fe ren cji zo sta li
za chę ce ni do udzia łu w ko lej nym
pro jek cie, re ali zo wa nym przez Po -
wiat Gli wic ki – „Mam za wód, mam

pra cę w re gio nie”. Bę dzie w nim
moż na m.in. zdo być pra wo jaz dy
oraz upraw nie nia do kie ro wa nia
wóz kiem wi dło wym. Pierw szy etap
na bo ru do te go pro jek tu za koń czy
się 31 lip ca, dru gi pro wa dzo ny bę -
dzie we wrze śniu. Za udział w koń -
czą cym się pro jek cie po dzię ko wa ła
uczniom i na uczy cie lom Jo an na
Pik tas, na czel nik Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach.

Tekst i fo to: 
RO MA NA GOZ DEK

Sta wia my na roz wój

Ucznio wie z Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej za pre zen to wa li, na ja kiej
za sa dzie dzia ła ma szy na elek tro sta tycz na.

Od 1 sierp nia 2010 r. do 31 lip -
ca br. szko ły Gmi ny To szek (Gim -
na zjum w Tosz ku, Szko ła Pod sta -
wo wa w Tosz ku, Szko ła Pod sta -
wo wa w Ko tu li nie, Szko ła Pod sta -
wo wa w Pa czy nie, Szko ła Pod sta -
wo wa w Pnio wie) bio rą udział
w pro jek cie edu ka cyj nym „Dobry
start - dobra przyszłość – wy rów -
ny wa nie szans edu ka cyj nych
dzie ci i mło dzie ży Gmi ny To -
szek“. War tość wspar cia osza co -
wa no na 1 949 010 zł. 

Projekt jest re ali zo wa ny w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki i współ fi nan so wa ny
przez Unię Eu ro pej ską w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go. Je go głów nym ce lem jest

stwo rze nie wa run ków rów nych
szans edu ka cyj nych dla 555
uczniów znaj du ją cych się w gor -
szym po ło że niu ze wzglę du
na miej sce za miesz ka nia na ob -
sza rach wiej skich, po przez roz sze -
rze nie ofer ty edu ka cyj nej do ty czą -
cej pod nie sie nia kom pe ten cji klu -
czo wych oraz wspar cia pe da go -
gicz no-psy cho lo gicz ne go w for -
mie za jęć po za lek cyj nych i po -
zasz kol nych.

15 czerw ca na to szec kim zam ku
od był się II Fe sti wal Do bre go Star -
tu, pod su mo wu ją cy do ko na nia
uczniów bio rą cych udział w pro jek -
cie. Szko ły przy go to wa ły wy sta wy,
kon kur sy, wy stę py wo kal ne i te -
atral ne. Uczest ni cy im pre zy zdo by -
wa li ko lej ne „pie cząt ki” na kar tach
obie go wych, za li cza jąc róż ne kon -
kur sy i za ba wy przy po szcze gól -
nych sto iskach. Wła ści cie le stu wy -
lo so wa nych kart otrzy ma li pen dri -
vy, a każ dy uczest nik do stał droż -
dżów kę i so czek dla pod trzy ma nia
sił.

– To by ła faj na im pre za – opo -
wia da pierw szo kla sist ka Ola z to -
szec kiej pod sta wów ki. – Cho dzi łam
z ko le żan ka mi od bud ki do bud ki,

w jed nej ukła da łam puz zle ze zwie -
rząt ka mi, w in nej słu cha łam śpie wu
pta ków i mu sia łam po znać, co to
za pta szek, da lej bra łam udział
w spor to wym to rze prze szkód, roz -
wią zy wa łam cie ka we za da nia ma te -
ma tycz ne.

Pro jekt się skoń czył, ale wspo -
mnie nia na pew no po zo sta ną
na dłu go w pa mię ci uczest ni ków.

JO AN NA FAL BOR SKA 
z Gim na zjum w Tosz ku

Fe sti wal Do bre go Star tu 

Dziedzińcem na Zamku w Toszku tego dnia zawładnęli uczniowie.
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Każ dy, kto w po nie dział ko we
przed po łu dnie 11 czerw ca zja wił
się w sie dzi bie py sko wic kie go
Miej skie go Ośrodka Kul tu ry
i Spor tu, mógł spo tkać nie zwy kłe
po sta ci prze my ka ją ce ko ry ta rza -
mi te go bu dyn ku: zwiew ne ba let -
ni ce, la ty no skie tan cer ki w fan ta -
zyj nych stro jach, we so łą gro mad -
kę ak to rów z ol brzy mi mi ko kar -
da mi lub barw ną pe ru ką na gło -
wie. Przed sa mym wej ściem
do au li na przy by łych go ści spo -
glą da li ku charz, anio ły i in ne fi -
gur ki pie czo ło wi cie wy ko na ne
z pa pier-mâché. 

To ucznio wie Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach pod su -
mo wy wa li i pre zen to wa li efek ty
swo jej pół rocz nej pra cy w ra mach
pro jek tu „Edu ka cja dla roz wo ju”,
współ fi nan so wa ne go ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
Przy po mnij my, że pro jek tem tym –
pro wa dzo nym przez Po wiat Gli wic -
ki w la tach 2011–2012 – ob ję tych
zo sta ło już 640 uczniów li ce ów
ogól no kształ cą cych oraz spe cjal -
nych szkół pod sta wo wych i gim na -
zjal nych w Knu ro wie i Py sko wi -
cach, w tym 104 oso by z py sko wic -
kie go ZSZ. Uczest ni cy pro jek tu ko -
rzy sta ją z dar mo wych za jęć po za -
lek cyj nych, po zwa la ją cych nad ro -
bić za le gło ści w na uce, roz wi nąć
zdol no ści i po sze rzyć wie dzę, a tak -
że ofe ru ją cych do radz two psy cho lo -
gicz no  -pe da go gicz ne i edu ka cyj no -
za wo do we. 

W mi nio nym pół ro czu ucznio -
wie ZSZ w Py sko wi cach m.in. wy -
rów ny wa li za le gło ści ma te ma tycz -
ne, ćwi czy li pi sa nie i czy ta nie,
uczest ni czy li w za ję ciach lo go pe -

dycz nych, po sze rza li wie dzę
i umie jęt no ści z za kre su jęz. an giel -
skie go, bio lo gii, eko lo gii, zna jo mo -
ści wła sne go re gio nu i przed się bior -
czo ści, uczęsz cza li na kół ko bi blio -
tecz ne i pla stycz ne (two rząc
pod okiem Han ny Wierz bic kiej
m.in. pre zen to wa ne na pod su mo -
wa niu de ko ra cje), ko rzy sta li z te ra -
pii pe da go gicz nej, tre nin gu EEG
Bio fe ed back, hi po - i ky no te ra pii
oraz od wie dza li róż ne za kła dy pra -
cy, zdo by wa jąc wie dzę o moż li wo -
ściach przy szłe go za trud nie nia. Pro -
jekt umoż li wia rów nież udział
w spek ta klach te atral nych i wy jaz -
dach edu ka cyj nych.

O wszyst kim tym – za ję ciach
pro wa dzo nych w ra mach pro jek tu
i wy jaz dach – opo wia da ła w MO -
KiS -ie An na Sie miń ska peł nią ca
funk cję szkol ne go ko or dy na to ra pro -
jek tu. Naj bar dziej spek ta ku lar ne
efek ty da je pra ca na kół kach ar ty -
stycz nych, o czym mo gli oso bi ście
prze ko nać się zgro ma dze ni na sa li
ucznio wie i za pro sze ni go ście.
Uczest ni cy kó łek te atral nych pro wa -
dzo nych przez Da nu tę Gar ga łę

i Grze go rza
G r u s z  k ę
oraz kół ka
r e  c y  t a  t o r  -

skie go, któ re go opie ku nem jest
Mar ta Fi las, naj pierw wpro wa dzi li
wi dzów w na strój za du my i re flek sji
po ru sza ją cą „Współ cze sną spo wie -
dzią”, by na stęp nie roz ba wić spek ta -
klem „Oj ciec Wir gi liusz” i scen ką
te atral ną z wy ko rzy sta niem pa cyn ki
pt. „Bam bo”. Wy stę py te atral ne
prze pla ta ne by ły po ka za mi ta necz -
ny mi – uczest ni cy kół ka te atral ne go
za pre zen to wa li „Desz czo wą pio sen -
kę”, a dziew czę ta z kół ka ta necz ne -
go pro wa dzo ne go przez Han nę Si -
tek tań czy ły m.in. wal ca, cha -chę,
sam bę i rock and rol la. Bra wu ro wo
pro wa dzą cy kon fe ran sjer kę Ar tur
Pie tru szew ski za dbał o to, by pod -
czas te go spo tka nia – jak na im pre zę
od by wa ją cą się pod czas Eu ro 2012
przy sta ło – nie za bra kło rów nież ak -
cen tów fut bo lo wych. 

Za an ga żo wa nie i zdol no ści ak to -
rów, tan ce rzy oraz ich opie ku nów
na gro dzo no rzę si sty mi bra wa mi.
Wśród go ści by li uczest ni cy de le ga -
cji z part ner skie go Po wia tu Calw
w Niem czech. Pro jekt „Edu ka cja
dla roz wo ju” po trwa jesz cze
do koń ca 2012 r.

Tekst i fo to: EWA PIESZ KA 
– ko or dy na tor pro jek tu w Wy -

dzia le Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach

Wie dza i ar ty stycz ne pa sje

W prze rwach po mię dzy spek ta kla mi na sce nie kró lo wał ta niec.

Pro jek ty współ fi nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go



Do bie ga koń ca
re ali za cja 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”, pro wa dzo -
ne go przez Po wiat
Gli wic ki w la -
tach 2010-2012
w ra mach pro gra -
mu Ucze nie się
przez ca łe ży cie Co me nius Part -
ner skie Pro jek ty Re gio fi nan so -
wa ne go jest ze środ ków Ko mi sji
Eu ro pej skiej.

Jed nym z ostat nich punk tów re -
ali za cji te go pro jek tu by ła wi zy ta
w nie miec kim Po wie cie Calw,
wspól nie z któ rym jest on pro wa -
dzo ny. Uczest ni czy li w niej dy rek -
tor Ze spo łu Szkół Spe cjal nych

w Py sko wi cach Ja dwi ga Nan dzik,
na uczy ciel ka tej szko ły Ka ta rzy na
Pa ciep nik oraz przed sta wi cie le sa -
mo rzą du po wia to we go na cze le
z wi ce sta ro stą gli wic kim Wal de -
ma rem Do mb kiem. Pod czas wy -
jaz du, któ ry trwał od 21 do 24
czerw ca, by ła oka zja do zwie dze nia
i za po zna nia się z dzia łal no ścią Po -
wia to we go Cen trum Za wo do we go
w Na gold oraz szko ły Karl -Georg  -
Hal den wang w Bad Te inach  -Za vel -
ste in. Pierw sza z tych pla có wek to
no wo cze sna szko ła dla 2,5 tys.
uczniów, przy go to wu ją ca mło dzież
do pra cy w 25 za wo dach. Dru ga
jest szko łą spe cjal ną dla 127
uczniów, po dzie lo nych na 20 klas.

Nie peł no spraw ne dzie ci i mło dzież
są do niej do wo żo ne z ca łe go Po -
wia tu Calw przez 20 bu sów opła ca -
nych przez sta ro stwo. Na uka trwa
tu 12 lat. Mot to szko ły, prze zna czo -
nej dla osób z za bu rze nia mi umy -
sło wy mi oraz cięż ki mi upo śle dze -
nia mi brzmi: „Każ dy do nas przy -
na le ży”. 

Uczest ni cy wy jaz du by li peł ni
uzna nia dla nie miec kie go sys te mu
kształ ce nia za wo do we go, któ ry ce -
chu je bar dzo prak tycz ne po dej ście
do po trzeb edu ka cyj nych oraz wy -
mo gów ryn ku pra cy. Pod kre śla li też
wiel ką, wszech stron ną dba łość
o oso by nie peł no spraw ne w wie ku
szkol nym w Po wie cie Calw. (RG)

www.powiatgliwicki.pl
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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 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. Od 18 lip ca do 13
sierp nia moż na ją po dzi wiać
w Ryb nic kim Cen trum Kul tu ry
w Ryb ni ku. 

Wcze śniej, z po wo dze niem,
wzbu dza ła za in te re so wa nie miesz -
kań ców Ka to wic, pre zen tu jąc na sze
naj pięk niej sze po wia to we ob rzę dy
i oby cza je w Bi blio te ce Ślą skiej
w Ka to wi cach. By ła już rów nież eks -
po no wa na w By to miu i w Gli wi cach.

Przy po mnij my, że na wy sta wie
moż na 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. 

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. 

Wy sta wę go ścić jesz cze bę dą:
�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 oglą dać w gmi nach po wia tu
gli wic kie go. (MFR)

Tę wy sta wę na praw dę war to obej rzeć.
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Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Tosz ku oraz ich opie ku no wie go -
ści li w Tur cji. Wy pra wa od by ła się
w ra mach Eu ro pej skie go Pro gra mu
Edu ka cyj ne go Co me nius – pro jek tu
DG Edu ka cja i Kul tu ra Pro gram
„Ucze nie się przez ca łe ży cie”,
współ fi nan so wa ne go ze środ ków
UE.

– Dro ga by ła dłu ga i wy czer pu -
ją ca. Na miej scu przy wi tał nas bur -
mistrz Tosz ka Grze gorz Kup czyk,
któ ry był go ściem za pro szo nym
przez stro nę tu rec ką – re la cjo nu je
Mo ni ka Pon do z SP w Tosz ku. –
Na sze dzie ci tra fi ły pod opie kę ro -

dzin tu rec kich. Ucznio wie by li za -
chwy ce ni szko łą i na uczy cie la mi.
Ogrom ny en tu zjazm wzbu dzi ło ist -
nie ją ce przy szko le minizoo. Po byt
w Tur cji, trwa ją cy od 13 do 18 ma -
ja był wspa nia ły i na za wsze po zo -
sta nie w na szej pa mię ci. Zwie dzi li -
śmy Efez – ko leb kę Sta ro żyt no ści.
Mie li śmy oka zję po sma ko wać
praw dzi wej tu rec kiej kuch ni. Go -
ścin ność lu dzi i tro ska o nas spra wi -
ła, że żal by ło wy jeż dżać.

SP w Tosz ku w ra mach pro jek tu
współ pra cu je z Li twą, Ru mu nią,
Ło twą i Tur cją.

(RG)

Ucznio wie w Tur cji

Młodzież z Toszka ze swoimi tureckimi przyjaciółmi.
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Od 26 do 29 czerw ca trwał wy -
jazd stu dyj ny do Hrab stwa Den -
bi gh shi re, zor ga ni zo wa ny 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 wy jeź dzie wzię ły udział:
Bry gi da Stolz – dy rek tor Po rad ni
Psy cho lo gicz no-Pe da go gicz nej
w Py sko wi cach, Jo lan ta Olej nik –
dy rek tor Po rad ni Psy cho lo gicz no -

Pe da go gicz nej w Knu ro wie, Sa bi -
na Bro ni kow ska z Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie, Ma rze na
Mo roz z Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach oraz Jo lan ta Ho -
lecz ke i Ewa Haj duk ze Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach.

W ra mach wi zy ty uczest nicz ki
mia ły moż li wość od wie dze nia
szko ły spe cjal nej w Rhyl-Ys gol Tir
Mor fa, któ ra jest jed nym z part ne -
rów pro jek tu. Naj więk sze wra że nie
na pol skich uczest nicz kach zro bi ło
do sko na łe przy sto so wa nie szko ły
do po trzeb nie peł no spraw nych
uczniów. Cie ka wym punk tem pro -

gra mu by ło zwie dze nie ośrod ka dla
mło dzie ży ma ją cej pro ble my z za -
cho wa niem – Plas Cefn dy. Uczest -
nicz ki wy jaz du stu dyj ne go mia ły
oka zję po roz ma wia nia z je go wy -
cho wan ka mi. Od wie dzi ły rów nież
li ceum w Pre sta tyn, gdzie za po zna -
ły się z au tor ski mi pro gra ma mi
szko ły do ty czą cy mi po mo cy
uczniom w wy rów ny wa niu szans
edu ka cyj nych oraz ra dze nia so bie
ze stre sem. 

In te re su ją cy był udział w Fe sti -
wa lu Kul tu ral nym, or ga ni zo wa nym
przez Hrab stwo Den bi gh shi re dla
swo ich szkół. W tra cie przed sta wie -
nia, w któ rym uczest ni czy ły przed -
sta wi ciel ki Po wia tu Gli wic kie go,
pre zen to wa ły się dzie ci ze szkół
pod sta wo wych oraz li ce ów. Kul mi -
na cyj nym punk tem pro gra mu był
wy stęp naj star szych klas szko ły dla

dzie ci i mło dzie ży z au ty zmem –
Ys gol Plas Bron dyf fryn, któ re
przed sta wi ły przej mu ją cy spek takl
„Po wrót do lat osiem dzie sią tych”. 

Dru gie go dnia uczest nicz ki wy -
jaz du stu dyj ne go mia ły oka zję zło -
żyć wi zy tę w sie dzi bie Hrab stwa
Den bi gh shi re oraz zwie dzić szko łę
Ys gol Plas Bron dyf fryn. W Sta ro -
stwie Den bi gh shi re zo sta ły przy wi -
ta ne przez wi ce prze wod ni czą ce go
Ra dy Hrab stwa, Ri chard’a Da -
vies’a, a na stęp nie od by ła się pre -
zen ta cja nt. or ga ni za cji pra cy
w Hrab stwie w za kre sie za spo ka ja -
nia do dat ko wych po trzeb edu ka cyj -
nych uczniów. 

– Uczest nicz ki wy jaz du zwró ci -
ły uwa gę na kil ka kwe stii, któ re
w zna czą cy spo sób od róż nia ją
szko ły z Hrab stwa Den bi gh shi re
od na szych szkół spe cjal nych – mó -
wi Ewa Haj duk. – Jed ną z nich jest
za trud nie nie du żej licz by per so ne lu
po moc ni cze go. Istot ne jest tak że
świet ne do sto so wa nie bu dyn ków
do po trzeb osób nie peł no spraw nych
ru cho wo. W szko łach tych nie pro -
wa dzi się na ucza nia in dy wi du al ne -
go w do mu – wszyst kie dzie ci, nie -
za leż nie od stop nia nie peł no spraw -
no ści uczest ni czą w za ję ciach
w szko łach. Bar dzo du że wra że nie
zro bił na nas ogró dek jor da now ski
dla dzie ci nie peł no spraw nych ru -
cho wo, wy po sa żo ny w spe cjal ne
huś taw ki, ka ru ze le czy zjeż dżal nie. 

(EH, RG)

Jak to robią w Walii?

Uczest nicz ki wy jaz du stu dyj ne go z Ri chard’em Da vies’em.
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Kształ cą ce do świad cze nia

Pod czas zwie dza nia Po wia to we go Cen trum Za wo do we go w Na gold.

Fo
 to

: R
. G

oz
 de

k

Pro jekt do fi nan so wa ny 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.

Projekt „Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na
Śląsku” realizowany przez Powiat Gliwicki jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Pro mu je my ob rzę dy,
tra dy cje i zwy cza je
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Na naj wyż szym
po zio mie

Im pre za na naj wyż szym kra -
jo wym – oraz mię dzy na ro do wym
– po zio mie od bę dzie się we wrze -
śniu w Tosz ku. Or ga ni zu je ją Gli -
wic kie Sto wa rzy sze nie Mo de la rzy
La ta ją cych (GSML), któ re go pre -
ze sem jest Sta ni sław Ku bit, mo -
de larz o świa to wej sła wie.

W dniach 14-15 wrze śnia w Tosz -
ku ro ze gra ne zo sta ną I Ogól no pol -
skie Za wo dy Mo de li La ta ją cych kat.
F1E o Pu char Sta ro sty Gli wic kie go.
Po łą czo ne bę dą z Mię dzy na ro do wy -

mi Za wo da mi Mo de li La ta ją cych kat.
F1E – o Pu char Przy jaź ni Ukra iny –
Pu char Świa ta FAI 2012, or ga ni zo -
wa ny mi przez Ukra iń ską Fe de ra cję
Mo de lar stwa Lot ni cze go z po mo cą
GSML. Obie im pre zy ma ją cha rak ter
cy klicz ny i znaj du ją się w rocz nych
ka len da rzach lot ni czych im prez spor -
to wych naj wyż szej ran gi kra jo wej
i świa to wej. Go ścić bę dą re pre zen -
tan tów świa to wej czo łów ki mo de lar -
stwa lot ni cze go. Szcze gó ły po da my
w na stęp nym wy da niu WPG, ale już
dziś war to za re zer wo wać te dwa dni
w swym ter mi na rzu im prez, któ rych
nie moż na po mi nąć. (RG) 

Szko ła Pod sta wo wa z Ko tu li na
w ostat nim cza sie mo że po chwa lić
się ko lej ny mi osią gnię cia mi spor -
to wy mi. 

Jed nym z nich jest udział w pro -
gra mie Szkół ki Pił kar skie Ni vea,
któ re mu pa tro nu je Aka de mia Pił -
kar ska Aja xu Am ster dam. Ak cja po -
le ga ła na od da wa niu gło sów na po -
szcze gól ne szko ły za po mo cą stro -
ny in ter ne to wej: www.szkol ki ni -
vea.pl. 

Ko tu liń ska pla ców ka zna la zła
się w gro nie stu zwy cię skich szkół,
któ re otrzy ma ją naj wyż szej kla sy
pro gram tre nin go wy oraz sprzęt
spor to wy. Szko ła zma ga nia ukoń -
czy ła na 6. miej scu, zdo by wa -
jąc 194 829 gło sów. 

– Chcie li by śmy po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy od da li głos

na na szą szko łę. War to do dać, że
jest to je dy na pla ców ka z te re nu po -
wia tu gli wic kie go, któ ra we szła
do fi na ło wej set ki – in for mu je Ma -
rek Paw łow ski, na uczy ciel z SP
w Ko tu li nie.

Tra dy cyj nie już ko lej ne suk ce sy
od nie śli ucznio wie na za wo dach
spor to wych. Uczen ni ce SP w Ko tu li -
nie w Fi na le Kra jo wym Tur nie ju Pił -
kar skie go Re al Ju nior Cup, któ ry zo -
stał ro ze gra ny 9 czerw ca w Jan kach
pod War sza wą, za ję ły III miej sce
w ka te go rii wie ko wej 2001 i młod -
sze. W skład ze spo łu Bez kr wa wi
Łow cy z Ko tu li na wchodzili: An na
Mich na, Va nes sa Soł ty sik, Na ta lia
Ma śni ca, Mar ty na Wal czak, Mi -
riam Po wró sło, Ilo na Pod ra za. Na -
gro dy wrę czał im sam Je rzy Du dek.

Ucznio wie tej szko ły mo gą po -
chwa lić się tak że osią gnię cia mi

ar ty stycz ny mi, zwią za ny mi ze
spor tem. Ze spół „Raz, dwa, trzy”
z SP w Ko tu li nie – w skła dzie:
We ro ni ka Ob lon czek, Pa try cja
Ku lik, Agniesz ka Ko niecz ny,
Adam Wra zi dło, Adam Go czoł,
Klau diusz Ho le wa, Mi chał
Kam pa - za kwa li fi ko wał się
do wo je wódz kie go fi na łu kon kur -
su „Ki bi cu ję z pio sen ką”, któ ry
od był się 9 ma ja w Ra ci bo rzu
i za jął w nim II miej sce. Ucznio -
wie za pre zen to wa li pio sen kę pt.
„Ki bi cuj”. Kon kurs zo stał prze -
pro wa dzo ny w ra mach kam pa nii
„Mło dzież ki bi cu je bez piecz nie”,
zor ga ni zo wa nej przez wo je wo dę
ślą skie go i ślą skie go ku ra to ra
oświa ty. Ucznio wie mie li za za da -
nie opra co wa nie wła snej pio sen ki
o te ma ty ce zwią za nej z Eu ro. 

(SoG)

80-tka stuk nę ła! 
LKS 32 Jed ność Przy szo wi ce ob cho dzi 80-le cie dzia łal no ści

spor to wej. Ju bi le usz roz po czął się XXVI Tur nie jem Pił ki Noż -
nej Tramp ka rzy im. Je rze go Bur sy. 

W tur nie ju wzię ły udział dru ży ny pił kar skie z gmi ny Gie rał to -
wi ce (rocz nik 1998 i młod si). Zwy cię stwo, po raz czwar ty w hi -
sto rii roz gry wek, wy wal czy li mło dzi pił ka rze LKS Tem po Pa niów -
ki. Wrę cze nia pu cha ru, dy plo mów i słod kich upo min ków do ko nał
pre zes LKS Jed ność 32 Przy szo wi ce Ma rian Szoł ty sek. Naj lep -
szym pił ka rzem tur nie ju zo stał Łu kasz Be ker (Jed ność 32), bram -
ka rzem – Ma ciej Szka tu ła (LKS 35 Gie rał to wi ce).

Je rzy Bur sa (1924-1987), pa tron Tur nie ju, był dłu go let nim za -
słu żo nym dzia ła czem spor tu wiej skie go. Peł nił m.in. funk cję prze -
wod ni czą ce go Gmin nej Ko mi sji Re wi zyj nej LZS Przy szo wi ce,
Gie rał to wi ce, był se kre ta rzem Wo je wódz kiej Ko mi sji Re wi zyj nej
LZS Ka to wi ce, zo stał wy róż nio ny od zna ką „Za słu żo ny Dzia łacz
LZS”.

(SoG)

Me dal dla Ja na
Smiesz ka

Jan Smie szek, dłu go let ni za słu żo ny dzia -
łacz spor tu wiej skie go, otrzy mał Me dal 65-
le cia LZS.

Me dal przy zna ny zo stał przez RG KZ LZS
War sza wa w uzna niu za sług Ja na Smiesz ka,
któ ry od wie lu lat dzia ła w LZS gmi ny Gie rał -
to wi ce, a obec nie peł ni funk cję ho no ro we go
prze wod ni czą ce go RG Z LZS Gie rał to wi ce.
Uro czy ste go wrę cze nia me da lu do ko nał 26
czerw ca w Ka to wi cach To masz Czer wiec ki,
pre zes ZŚLW Z LZS. Jan Smie szek był pod czas
tej uro czy sto ści je dy nym przed sta wi cie lem
spor tu wiej skie go po wia tu gli wic kie go, wy róż -
nio nym Me da lem 65-le cia LZS.

(RG) 

Ko tu lin spor tem stoi

Przed sta wi cie le mło dych spor tow ców z Ko tu li na od wie dzi li na szą re dak cję
wraz ze swym opie ku nem, Mar kiem Paw łow skim.
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Cho ciaż Eu ro 2012 już za na -
mi, na fa nów pił ki noż nej wciąż
cze ka ją fut bo lo we atrak cje. Wy -
star czy wy brać się do Mu zeum
w Gli wi cach, gdzie dla zwie dza ją -
cych przy go to wa no wy sta wę pt.
„Hi sto ria gli wic kiej pił ki noż nej”. 

Na wy sta wie zgro ma dzo ne są
fo to gra fie, wy cin ki pra so we, pa -
miąt ko we znacz ki, pro por czy ki klu -
bów, pu cha ry, dy plo my, le gi ty ma -
cje, sta re bi le ty, pla ka ty, sztan da ry,
pił ki z pod pi sa mi za wod ni ków czy
ory gi nal ne ko szul ki zna nych gli -
wic kich pił ka rzy… Nie spo sób wy -
mie nić wszyst kich eks po na tów, któ -
re sta no wią swo istą hi sto rię gli wic -
kich klu bów pił kar skich i lu dzi
zwią za nych z pił ką noż ną. Pod czas
wi zy ty w Mu zeum moż na zwie dzić
m.in. szat nię pił kar ską, na któ rą za -
aran żo wa na zo sta ła jed na z sal.
Miesz czą się w niej m.in. ory gi nal -
ne ław ki, ta bli ce do roz ry so wy wa -

nia stra te gii me czu. Z ko lei w sa li
obok na tra fia my na frag ment ory gi -
nal nych try bun i ogrom ną ko lek cję
klu bo wych sza li ków. 

Eks po zy cję uzu peł nia ma te riał
mul ti me dial ny. Oprócz plansz z in -
for ma cja mi, na wy sta wie moż na
obej rzeć m.in. wy wia dy ze zna ny mi
pił ka rza mi „Pia sta” z mi nio nych lat
czy film po ka zu ją cy hi sto rię gli wic -
kich sta dio nów.

– Eks po na ty po cho dzą ze zbio -
rów gli wic kich klu bów spor to wych,
od osób pry wat nych, a tak że z Mu -
zeum w Gli wi cach, Mu zeum Spor tu
i Tu ry sty ki w War sza wie, Mu zeum
Miej skie go im. Mak sy mi lia na Chro -
bo ka w Ru dzie Ślą skiej – mó wi So -
nia Oga za z Mu zeum w Gli wi cach. 

Wy sta wę moż na oglą dać w Wil -
li Ca ro (ul. Dol nych Wa łów 8a)
do 21 paź dzier ni ka. „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go” ob ję ły ją pa -
tro na tem me dial nym. (SoG)

Pił kar skie świę to trwa

„Hi sto ria gli wic kiej pił ki noż nej” jest pierw szą wy sta wą o tej te ma ty ce zor -
ga ni zo wa ną w Gli wi cach.
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La to to do sko na ły czas na ro -
we ro we wy ciecz ki. Wkrót ce jaz dę
na ro we rze po po wie cie gli wic kim
uła twią po wsta ją ce tra sy ro we ro -
we. Nie któ re z nich już słu żą mi -
ło śni kom dwóch kó łek. 

211,50 km wy ty czo nych i ozna -
ko wa nych tras ro we ro wych, dwa
cen tra tu ry sty ki ro we ro wej i ty le sa -
mo wy po sa żo nych miejsc po sto jo -
wych – wszyst ko to po wsta je w ra -
mach pro jek tu „Za ple cze ak tyw nej
tu ry sty ki ro we ro wej dla miesz kań -
ców za chod niej czę ści Sub re gio nu
Cen tral ne go”. Jest on re ali zo wa ny
przez Po wiat Gli wic ki we współ -
pra cy ze wszyst ki mi gmi na mi
wcho dzą cy mi w je go skład. 

Tra sy po wsta ją na ist nie ją cych
dro gach, a część naj bar dziej znisz -
czo nych od cin ków (do ty czy to
głów nie dróg grun to wych) zo sta nie
zmo der ni zo wa na.

– Więk szość tras prze bie ga
po dro gach grun to wych. Dla te go
pa mię taj my, że w ra mach pro jek tu
po wsta ją tra sy, a nie ścież ki ro we -
ro we, któ re pod le ga ją okre ślo nym
wy mo gom usta wo wym – mó wi
Ewa Haj duk z Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. 

Wszyst kie wy zna czo ne w pro -
jek cie tra sy bę dą ozna ko wa ne,

a w każ dej z gmin umiesz czo ne zo -
sta ną ta bli ce z ich prze bie giem
na jej te re nie. Na czę ści tras ta kie
ta bli ce już się znaj du ją. W ra mach
pro mo cji pro jek tu za pla no wa no tak -
że wy da nie ma pek.

Po nad to w trak cie bu do wy są
dwa cen tra tu ry sty ki ro we ro wej –
wia ta na Zam ku w Chu do wie i za -
da szo na ba ste ja na Zam ku w Tosz -
ku. Znaj do wać się tam bę dą ta bli ce
z prze bie giem wszyst kich tras ro -
we ro wych na te re nie ca łe go po wia -
tu, sto ja ki na ro we ry, ła wecz ki i sto -
li ki. Z ko lei 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. Tu

rów nież na ro we rzy stów cze kać bę -
dą ław ki, sto ły i sto ja ki na ro we ry. 

Już pod czas wa ka cyj nych prze -
jaż dżek ro we rzy ści mo gą sko rzy -
stać z tras w Py sko wi cach i Wie -
low si, gdzie ro bo ty za koń czo no.
Ostat nie pra ce wy ko ny wa ne są tak -
że w Tosz ku i Gie rał to wi cach. Za -
koń cze nie ca łej in we sty cji za pla -
no wa no do po ło wy paź dzier ni ka. 

Pro jekt „Za ple cze ak tyw nej tu -
ry sty ki ro we ro wej dla miesz kań ców
za chod niej czę ści Sub re gio nu Cen -
tral ne go” współ fi nan so wa ny jest
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. (SoG)

Ro we rem po po wie cie 

Jed na z tras w oko li cy Tosz ka.
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Ślą ska frasz ka

Przeca wiymy kaj jest lato
Zowdy u nos - co wy na to?

Bronisław Wątroba

Lato, Lato

Le gen da gło si, że kil ka set lat te -
mu Nie bo ro wi ce mia ły wła sny ko -
ściół, któ ry zo stał znisz czo ny przez
żoł nie rzy w trak cie po to pu szwedz -
kie go. Dzwon ze świą ty ni znik nął,
a oko licz ni miesz kań cy opo wia da li,
że za padł się w po bli skim grzę za wi -
sku. Po la tach pew na dziew czy na
spo strze gła, że sta do świń wy grze -

bu je na pod mo kłych po lach frag -
ment ja kie goś du że go przed mio tu.
Opo wie dzia ła o tym dziad ko wi,
któ ry przy po mniał so bie, że kie dyś
w tym miej scu stał ko ściół. Oka za -
ło się, że zwie rzę ta zna la zły za gi -
nio ny dzwon. Po nie waż w Nie bo ro -
wi cach nie by ło już ko ścio ła, lu dzie
po sta no wi li po da ro wać zna le zi sko

pa ra fii w Schönwal dzie (dzi siej szy
Boj ków). Za przę gnię to wo ły, któ re
mia ły wy cią gnąć dzwon na po -
wierzch nię i za wieźć do miej sca
prze zna cze nia. Jed nak żad na z wie -
lu prób nie za koń czy ła się suk ce -
sem. Dzwon na wet nie drgnął.
Wresz cie zde cy do wa no, że z ta kim
ob cią że niem, za miast do Boj ko wa,
ła twiej bę dzie do trzeć do Żer ni cy.
Ku zdzi wie niu wszyst kich zwie rzę -
ta na tych miast wy cią gnę ły dzwon
z grzę za wi ska… Po dob no przez
dłu gie la ta bił w żer nic kim ko ście le,
ku ra do ści miesz kań ców.

Stracōny zwōn 
Piyrwy i jeszcze downi we

Niyborowicach bōł kościōł. Ale
prziszły Szwedy i go zniszczyły.
Zwōn ze ty świątyni się straciōł.

Ludzie ze Niyborowic godajōm, że
utopiōł się na barzołach, co som tam
konszczyczek dali. 

Moc rokōw przeszło i kiedyś
jedna frelka uwidziała, że wiepszki,
co się pasły na łōnce, wygrzebujōm
cosik z marasu. Pedziała o tym
starzikowi, kiery sie spomnioł 
o kościele. To bōł zwōn, a gowiydź,
go znojdła. Co zrobić ze tym
zwōnym? Kościoła już 
w Niyborowicach niy było, ale
kapka dali, na Szywołdzie niy bōło
zwōna. Tam się przido. Zaprzyngli
woły i zaczło się wyciōnganie
zwōnōw. Fest sie zaparli, ale zwōny
ani nie ruszyły. Ludzie prziszli po
rozum do gowy – przeca lepi bydzie
darować tyn zwōn sōmsiedni
parafiji we Żernicy, bo niy

wiadomo, jak go zasmyczyć do
Szywołda. Jak yno to postanowiyli,
zarozki woły ruszyły i wyciōngły
zwōn ze barzołów. Bezmała zwōn w
Żernicy zwōnił dugo, a żerniczany
mieli z tego uciechy dwa miechy.

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 Co me nius, a zdję cie przed sta wia ło Ry nek w So -
śni co wi cach. 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: Piotr Do la ta, Ja dwi ga Ja wor --Ba ra now ska
oraz Li dia Olesz ko. 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) pro si my
prze sy łać do 10 sierp nia na ad res e -ma il: re dak cja@sta -
ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go”. 

(SoG)
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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 za wi ja niec zbó ja w so sie
z pod grzyb ków, po da wa ny z klu -
ska mi z bryn dzy. (RG)
Skład ni ki 

Ro la da:
� ok. 5 kg że bra
wie przo we go w ca -
ło ści
� ok. 2,5 kg mię sa wie -
przo we go mie lo ne go
� 2 wiąz ki zie lo nej pie -
trusz ki
� 0,5 kg bocz ku
� sól, pieprz, pa pry ka
słod ka
� 2 jaj ka

Sos z pod grzyb -
ków: 
� 70 dkg pod grzyb -
ków
� 300 ml ole ju
� 1/2 głów ki czosn ku
� ce bu la
� wy war z ro so łu
� 0,5 li tra śmie ta ny 36 proc.

Klu ski z bryn dzą: 
� 2 kg go to wa nych ziem nia ków
� 2 kg su ro wych ziem nia ków
� 1/2 kg mą ki ziem nia cza nej
� 60 dkg bryn dzy
� jaj ko
� ce bul ka
Wy ko na nie

Ro la da:
Że bro wy lu zu je my z ko ści, roz -

bi ja my tłucz kiem i po sy pu je my

przy pra wa mi. Mię so mie lo ne łą czy -
my z bocz kiem po kro jo nym
w drob ną kost kę i do da je my pie -
trusz kę i jaj ka. Wy mie sza ny farsz
roz kła da my na że bro, zwi ja my
i wkła da my do siat ki do pie cze ni.
Pie cze my ok. 3 go dzi ny, po czym
kro imy na ok. 3-cen ty me tro we ka -
wał ki.

Sos z pod grzyb ków:
Na ole ju szkli my ce bul kę, do da -

je my do niej po kro jo -
ne grzy by i pod sma ża my. Na stęp nie
pod le wa my ro so łem, do da je my
czo snek, sól i pieprz. Na ko niec do -
da je my śmie ta nę i za go to wu je my.

Klu ski z bryn dzą:
Su ro we ziem nia ki ście ra my, od -

ci ska my, do da je my do nich ugo to -
wa ne i zmie lo ne ziem nia ki oraz jaj -
ko i mą kę ziem nia cza ną. Wszyst ko
ra zem za gnia ta my, for mu je my klu -
ski i do środ ka wkła da my bryn dzę.
Go tu je my ok. 10 mi nut.

Po kro jo ne ka wał ki pie cze ni po -
da wa ne są z so sem oraz klu ska mi.

ORSZ „Za groń” Isteb na
„Lin ter ki”

W kręgu legend
Tym ra zem za pra sza my do lek tu ry le gen dy, za pi sa nej

na podst. „Kro ni ki pa ra fii pw. św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Żer ni cy”
za ks. Er ne stem Ki slin giem. Jej dwie wer sje – w ję zy ku pol skim
oraz w gwa rze ślą skiej – po cho dzą z al bu mu „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”, wy da ne go przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach. (RG)

Za gi nio ny dzwon

�

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. „Mam… – mam pra cę w re gio nie” – na zwa pro jek tu
re ali zo wa ne go przez Po wiat Gli wic ki. 
2. … ro we ro we – po wsta ły w ra mach pro jek tu unij ne go
„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”. 
3. Je den z po wia tów part ner skich Po wia tu Gli wic kie go. 

4. … Dą bro wa – wi ce wo je wo da ślą ski. 
5. Gim na zjum z któ rej miej sco wo ści po wia tu gli wic kie -
go za ję ło I miej sce pod czas kon kur su „Pa mię taj, pra cuj
bez piecz nie” w ka te go rii dru ży no wej?
6. Ob cho dzi swo je świę to 15 sierp nia. 
7. W któ rej gmi nie od bę dą się te go rocz ne Do żyn ki Po -
wia tu Gli wic kie go?
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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

Zawijaniec zbója




