
Przez całe wakacje zamek
w Pławniowicach obecny był
w Belgradzie, stolicy Serbii. Jako
jedną z największych atrakcji na-
szego kraju prezentowano go
na wystawie pt. „Perły polskiej
architektury – miasta, miastecz-
ka, wsie – tylko jeden dzień jaz-
dy”.

Wystawa miała charakter ple-
nerowy. Zorganizowano ją
w Twierdzy Kalemegdan, położo-
nej na wzgórzu nad Sawą, na te-
renie której są zabytki z czasów
celtyckich i rzymskich. Rozciąga
się stamtąd widok na całe miasto,
w tym na Nowy Belgrad. To
główny punkt pobytu turystów
w tym mieście, odwiedzany rów-
nież chętnie przez mieszkańców
serbskiej stolicy. Sam Belgrad
w ostatnich latach stał się mia-
stem bardzo popularnym wśród

turystów z zachodniej Europy –
obywatele Unii Europejskiej mo-
gą przyjechać tam bez wizy. Sza-
cuje się, iż wystawę, której orga-
nizatorem była Ambasada Rze-
czypospolitej Polskiej w Belgra-
dzie, obejrzało kilkadziesiąt ty-
sięcy ludzi. Ekspozycja prezento-
wana była od 30 czerwca do 2
września.

– To wielki za-
szczyt, że Zespół
Pałacowo-Parkowy
w Pławniowicach
został dostrzeżony
przez organizato-
rów wystawy i zna-

lazł się w najważniejszym punkcie
turystycznym Belgradu, odwiedza-
nym każdego dnia przez tysiące tu-
rystów z całego świata – mówi ks. dr
Krystian Worbs, gospodarz pięknie
odrestaurowanego i utrzymanego
obiektu w Pławniowicach. (RG)
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Po wa ka cyj nej prze rwie
ucznio wie w ca łej Pol sce wró ci li
do szkol nych ła wek. W pla ców -
kach oświa to wych, któ rych or ga -
nem pro wa dzą cym jest Po wiat
Gli wic ki, no wy rok szkol ny roz -
po czę ło bli sko 1900 uczniów. 

W Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie kształ ci się
w tym ro ku szkol nym ok. 650
uczniów, z ko lei w Ze spo le Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie –
610. W Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie uczy się 74 pod -
opiecz nych. W Ze spo le Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach w ław kach za sia da 386
uczniów, a w Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych w tam tej szym mie ście –
154. (Stan ta ki obo wią zy wał
na dzień 28.08.2012, mógł ulec
nie wiel kim zmia nom). 

– Na sze szko ły ma ją na praw dę
do brą ba zę lo ka lo wą i cie ka wą ofer -
tę edu ka cyj ną – mó wi Sła wo mir
Adam czyk, czło nek Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go od po wie dzial ny
za szkol nic two. – Wszyst kie pla -
ców ki w ostat nich la tach zo sta ły
grun tow nie wy re mon to wa ne i zmo -
der ni zo wa ne, a na ukoń cze niu jest
pro ces bu do wy w nich no wo cze sne -
go za ple cza spor to we go. 

Tym nie mniej pod czas wa ka cji
we wszyst kich po wia to wych
szko łach prze pro wa dzo ne zo sta ły
prace po pra wia ją ce stan ba zy lo -
ka lo wej. W Ze spo le Szkół im. M.
Ko nop nic kiej do ko na no ada pta cji

sa li lek cyj nej na sa lę kom pu te ro -
wą dla uczniów tech ni kum, wy -
ko na no re mont w prze wo dach ko -
mi no wych, za in sta lo wa no siat ki
w ko mi nach za po bie ga ją ce wpa -
da niu pta ków. Z ko lei, jak in for -
mu je dy rek tor Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach Ja -

dwi ga Nan dzik, w pla ców ce tej
w okre sie wa ka cji wy ko na no re -
mont wraz z za ple czem sa li do in -
te gra cji sen so rycz nej, zaś pra -
cow nie do tech no lo gii ży wie nia
zo sta ły wy po sa żo ne w kuch nię
elek trycz ną, boj ler, ku chen kę mi -
kro fa lo wą i zmy war kę. Po wa ka -

cjach na uczniów cze ka ła tak że
zmia na kie run ków kształ ce nia.
Ucznio wie w ZSS w Py sko wi -
cach od wrze śnia uczą się w na -
stę pu ją cych za wo dach: ku charz,
mon ter za bu do wy i ro bót wy koń -
cze nio wych w bu dow nic twie.

Dokończenie na str. 10

� Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w Zespole Szkół
im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - pod wierną kopią
mamuta stojącego w Geopunkcie na terenie przyszkolnego
parku.

� No wo cze sna ha la spor to wa po wsta ła przy Ze spo le
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie. 

SZKOL NY CZAS

Pław nio wi ce pre zen to wa ne by ły obok m.in. zam ków w Łań -
cu cie i Kłodz ku oraz sta rów ki w Kro śnie.

Pław nio wi ce w Bel gra dzie
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Wy sta wa przy cią gnę ła wielu zwie dza ją cych.



W tym nu me rze WPG koń czy 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 (li sto pad 2010 r.) do koń ca 2011 r.
Po ni żej przed sta wia my, czym zaj mo wa ła
się w tym okre sie Ko mi sja Ochro ny Śro do -
wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji.

W 2010 r. od by ło się jed no po sie dze nie tej
ko mi sji, na któ rym m.in. omó wio ny, a na stęp -
nie za opi nio wa ny zo stał pro jekt wie lo let niej
pro gno zy fi nan so wej Po wia tu Gli wic kie go
na la ta 2011-2014 oraz pro jekt uchwa ły bu -
dże to wej na 2011 r. 

W 2011 r. ko mi sja od by ła 12 po sie dzeń.
Śred nia fre kwen cja na nich wy nio sła 84,3

proc. Ko mi sja wy stą pi ła w tym cza sie z 3
wnio ska mi, wy sto so wa ła jed ną pro po zy cję
oraz wy da ła 6 opi nii.

Te ma ty zre ali zo wa ne przez ko mi sję
w 2011 r.: plan pra cy Ko mi sji Ochro ny Śro do -
wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji na 2011 rok; ana -
li za skarg i wnio sków, któ re wpły nę ły do Wy -
dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le -
śnic twa oraz Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji
w 2010 r.; te ma ty ka sa mo rzą do wa w „Wia do -
mo ściach Po wia tu Gli wic kie go”; ana li za roz -
dy spo no wa nia środ ków z opłat za ko rzy sta nie
ze śro do wi ska w 2010 r. i co da lej; in for ma cja
nt. ak tu ali za cji „Pro gra mu Ochro ny Śro do wi -
ska dla Po wia tu Gli wic kie go na la ta 2010-
2013” z uwzględ nie niem per spek tyw na la -
ta 2014-2018; po li ty ka ka dro wa i Re gu la min
Or ga ni za cyj ny Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach; za opa trze nie w wo dę miesz kań ców
po wia tu; wy jazd na te re ny, któ re zo sta ły za la -
ne przez wo dę w 2010 r.; pro jek ty in fra struk -
tu ral ne re ali zo wa ne przez Po wiat Gli wic ki do -
fi nan so wa ne z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go; wspie ra nie roz wo ju
uczniów szkół Po wia tu Gli wic kie go po przez

re ali zo wa ne pro jek ty do fi nan so wa ne z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go; spra woz da -
nie z wy ko na nia bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go
za 2010 r. wraz z in for ma cją o sta nie mie nia
po wia to we go oraz spra woz da nie fi nan so we
Po wia tu Gli wic kie go za 2010 r. (część wspól -
na z Ko mi sją Zdro wia); ra port z wy ko na nia
„Po wia to we go Pro gra mu Ochro ny Śro do wi -
ska Po wia tu Gli wic kie go na la ta 2003-2015”;

spra woz da nie z re ali za cji Pla nu Go spo dar ki
Od pa da mi dla Po wia tu Gli wic kie go; pro po zy -
cje do pro jek tu bu dże tu na 2012 r.; in for ma cja
o prze bie gu wy ko na nia bu dże tu po wia tu,
kształ to wa niu się wie lo let niej pro gno zy fi nan -
so wej oraz re ali za cji przed się wzięć za I pół ro -
cze 2011r. (część wspól na dla wszyst kich ko -
mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go); roz wi ja nie
współ pra cy part ner skiej po przez re ali zo wa ne
pro jek ty; pro mo cja tu ry sty ki i kul tu ry po wia tu
gli wic kie go w ra mach pro jek tów re ali zo wa -
nych ze źró deł ze wnętrz nych; ana li za moż li -
wo ści prze ciw dzia ła nia po wo dziom, po ża rom
oraz in nym nad zwy czaj nym za gro że niom ży -
cia i zdro wia lu dzi oraz śro do wi ska; pro jekt
uchwa ły w spra wie wie lo let niej pro gno zy fi -
nan so wej Po wia tu Gli wic kie go oraz opi nio -
wa nie pro jek tu uchwa ły bu dże to wej Po wia tu
Gli wic kie go na 2012 r.; plan pra cy Ko mi sji
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji
na 2012 r.; pod su mo wa nie pra cy Ko mi sji
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji
za 2011 r.

Po sie dze nia ko mi sji by ły pro to ko ło wa ne,
pro to ko ły znaj du ją się w Biu rze Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go.

(Opr. RG)

Ro bo czy cha rak ter mia ła XXIV se sja
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra od by ła
się 30 sierp nia. Rad ni za po zna li się na niej
z sy tu acją fi nan so wą kil ku jed no stek or ga -
ni za cyj nych Po wia tu Gli wic kie go i spół ki
Szpi tal w Knu ro wie oraz pod ję li spo ro
uchwał. Zgło si li też swe wnio ski i in ter pe la -
cje oraz za py ta nia.

Za nim jed nak na stą pi ła ty po wo ro bo cza
część se sji, mia ła miej sce ma ła uro czy stość:
wrę cze nie Srebr ne go Me da lu „Za za słu gi dla
obron no ści kra ju” Ada mo wi Ram so wi. Me -
dal ten zo stał przy zna ny pre zy den to wi Knu -
ro wa przez mi ni stra obro ny na ro do wej
na wnio sek sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła
Nie szpor ka. Jak za pi sał w tym wnio sku sta -
ro sta, peł nią cy rów no cze śnie funk cję sze fa
obro ny cy wil nej Po wia tu Gli wic kie go, w cią -
gu 9-let niej pra cy na sta no wi sku pre zy den ta
i za ra zem sze fa OC Knu ro wa, Adam Rams
m.in. wy ka zał się za an ga żo wa niem w two -
rze nie i szko le nie for ma cji obro ny cy wil nej
w klu czo wych za kła dach na te re nie Knu ro -
wa. Wło żył du żo wy sił ku w pod nie sie nie
na wyż szy po ziom bez pie czeń stwa miesz kań -
ców, wspie ra jąc swo imi dzia ła nia mi służ by
po rząd ko we i ra tow ni cze. Ści śle współ pra cu -
je z jed nost ka mi woj sko wy mi Gar ni zo nu Gli -
wi ce w re ali za cji za dań obron nych. Od zna -
czo ny ode brał Me dal z rąk ppłk Ro ma na No -
wo grodz kie go, ko men dan ta WKU w Gli wi -
cach. Na stęp nie, po kil ku dal szych punk tach
po rząd ku se sji, rad nym przed sta wio ne zo sta -
ły in for ma cje o prze bie gu wy ko na nia pla nów
fi nan so wych na I pół ro cze 2012 r. przez trzy
jed nost ki or ga ni za cyj ne Po wia tu Gli wic kie go
– Ze spół Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie, SP
ZOZ Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach oraz
Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli wi -
cach, a tak że spra woz da nie do ty czą ce sy tu -
acji fi nan so wej za ten okres spół ki Szpi tal
w Knu ro wie. Rad nym in for ma cje na ten te -
mat prze ka za li Ali na Buch ta – głów na księ -
go wa ZOZ -u w Knu ro wie, Le szek Ku biak –
dy rek tor Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi -
cach, Kry sty na Wo łoch – dy rek tor Po wia to -
wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach oraz
sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. 

Pod czas trwa nia se sji – w zde cy do wa nej
więk szo ści jed no gło śnie – przy ję to sześć
uchwał. Pierw sza to uchwa ła w spra wie przy -
zna nia na gro dy „Be ne Me ri tus”. De cy zją Ra -
dy to naj wyż sze po wia to we wy róż nie nie

o t r z y  m a
w tym ro ku
Lu do wy Klub
S p o r  t o  w y
„Przy szłość”
Cio cho wi ce.
Dru ga z przy -
ję tych uchwał
zmie nia treść
uchwa ły z 26 stycz nia 2012 r. w przed mio cie
szcze gó ło wych wa run ków uma rza nia w ca ło -
ści lub w czę ści, łącz nie z od set ka mi, od ro cze -
nia ter mi nu płat no ści, roz ło że nia na ra ty lub
od stą pie nia od usta le nia opła ty za po byt dziec -
ka w pie czy za stęp czej. Sta no wi ona, iż
w przy pad ku, gdy do chód na człon ka ro dzi ny
w ro dzi nie bio lo gicz nej dziec ka znaj du ją ce go
się w pie czy za stęp czej jest niż szy niż 40 proc.
mi ni mal ne go wy na gro dze nia, to od stę pu je się
od usta le nia ta kiej opła ty. 

Ko lej ne dwie uchwa ły do ty czą zmian te -
go rocz ne go bu dże tu po wia tu oraz wie lo let niej
pro gno zy fi nan so wej po wia tu na la ta 2012-
2015. Na stęp na to uchwa ła w spra wie udzie -
le nia po mo cy fi nan so wej gmi nom Po wia tu
Gli wic kie go na re ali za cję 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”. Mo cą tej
uchwa ły gmi ny otrzy ma ją na stę pu ją ce kwo ty:
Gie rał to wi ce – 2,5 tys. zł, Pil cho wi ce –
4 120,50 zł, Ru dzi niec – 8 244 zł, So śni co wi -
ce – 1 373,50 zł i To szek – 7 744 zł. Ostat nia
przy ję ta na tej se sji uchwa ła do ty czy zle ce nia
Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go zba da nia za sad no ści za rzu tów przed sta -
wio nych w skar dze na dzia łal ność dy rek to ra
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach. 

Rad ni pod czas se sji zło ży li sze reg in ter pe -
la cji, za py tań i wnio sków. Ich treść, wraz z od -
po wie dzia mi, za miesz cza na jest na stro nie BIP
Po wia tu Gli wic kie go. Tam też znaleźć można
treść wszystkich uchwał, przyjętych zarówno
na tej, jak i wcześniejszych sesjach Rady
Powiatu Gliwickiego. Bieżące materiały
zamieszczane są także na stronie internetowej
powiatu (www.powiatgliwicki.pl) – zakładka
Powiat Gliwicki – Informator Rady Powiatu.

Na ko niec ob rad po in for mo wa łem, iż
na stęp na se sja Ra dy od bę dzie się 27 wrze -
śnia. 
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
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SKŁAD KO MI SJI OCHRO NY ŚRO -
DO WI SKA, ROZ WO JU I PRO MO CJI
� An drzej Ku rek – prze wod ni czą cy
� Agniesz ka Ba rań ska – wi ce prze wod ni -

czą ca
� Ewa Jur czy ga, To masz Ko wol, Je rzy

Ku cza, Ma riusz Po lo czek, Ma rian Sa dec -
ki – człon ko wie

WIE ŚCI Z SE SJI

Do bie ga koń ca re ali za cja pro jek tu
„Za ple cze ak tyw nej tu ry sty ki ro we ro wej
dla miesz kań ców za chod niej czę ści Sub -
re gio nu Cen tral ne go”. Był to naj trud -
niej szy pro jekt unij ny, ja ki wdrażał
do tej po ry Po wiat Gli wic ki. Pro ble my
zwią za ne z do pro wa dze niem go do koń ca
bar dzo czę sto tra fia ły na po sie dze nia Za -
rzą du Po wia tu. Te raz, gdy do użyt ku od -
da wa ne są ko lej ne od cin ki tras ro we ro -
wych, ma my ogrom ną sa tys fak cję. Już
nie ba wem w po wie cie przy bę dzie wie le
tras ro we ro wych, pro wa dzą cych przez
atrak cyj ne tu ry stycz nie te re ny. 

Li de rem pro jek tu jest Po wiat Gli wic ki,
któ ry w 2007 ro ku uzy skał na je go re ali za -
cję za pew nie nie do fi nan so wa nia z 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. War -
to pod kre ślić, iż re ali zo wa ny pro jekt jest
przy kła dem do brej współ pra cy sa mo rzą dów
z po wia tu gli wic kie go. Ja ko part ne rzy włą -
czy ły się w to przed się wzię cie wszyst kie
gmi ny na sze go po wia tu: Gmi na Gie rał to wi -
ce, Gmi na Knu rów, Gmi na Pil cho wi ce,
Gmi na Py sko wi ce, Gmi na Ru dzi niec, Gmi -
na So śni co wi ce, Gmi na To szek i Gmi na
Wie lo wieś. Koszt in we sty cji wyniesie bli -
sko 3,5 mln zł. Po wiat i na si part ne rzy sa -
mo rzą do wi po kryć mu szą tyl ko 15 proc. tej
kwo ty, resz ta to pie nią dze unij ne.

Dla cze go pi szę, iż był to trud ny pro jekt?
Trud no ści po ja wi ły się już na eta pie wy ko -
ny wa nia pro jek tu. Fir ma pro jek to wa miała
problemy z dotrzymaniem określonych 
w umowie terminów. Ogrom ną trud no ścią
by ło też to, iż tra sy ro we ro we pro wa dzą
przez roz le gły te ren, któ re go po szcze gól ne
czę ści na le żą do ogrom nej licz by wła ści cie -
li. Bie gną przez po nad ty siąc dzia łek, sta no -
wią cych wła sność sze re gu osób fi zycz nych,
firm, in sty tu cji, sa mo rzą dów itp. Od każ de -
go z tych pod mio tów uzy skać trze ba by ło
zgo dę na bu do wę tra sy na je go te re nie. To
nie ste ty trwa ło, nie za wsze też by ło ła two
o ta kie po zwo le nie. Gdy już moż na by ło
przejść do na stęp ne go eta pu prac, ode tchnę -
li śmy z ulgą.

Obec nie ro bo ty wy ko naw cze ukoń czo ne
są już w gmi nach Py sko wi ce i Wie lo wieś,

n i e  m a l  n a
f i  n i  s z u  s ą
w gmi nach
To szek, Pil -
c h o  w i  c e ,
Gie rał to wi ce
i So śni co wi ce, a trwa ją jesz cze w gmi nach
Knu rów i Ru dzi niec. Ro we rzy ści do koń ca
paź dzier ni ka bę dą mie li do dys po zy -
cji ponad 210 km zmo der ni zo wa nych i no -
wo po wsta łych tras ro we ro wych. Ich prze -
bieg okre ślo ny zo stał przez gmi ny uczest ni -
czą ce w pro jek cie. W dwóch miej scach –
na zam kach w Tosz ku oraz w Chu do wie po -
wsta ły już cen tra tu ry sty ki ro we ro wej,
w któ rych cy kli ści mo gą od po cząć. Są
w nich ła wecz ki, sto jacz ki na ro we ry, ta bli -
ce in for mu ją ce o prze bie gu tras w ca łym
po wie cie. Nad je zio rem Pław nio wic kim
i w Ra cho wi cach zlo ka li zo wa ne są miej sca
po sto jo we, gdzie rów nież znaj du ją się sto ły,
ław ki i sto ja ki na ro we ry. W każ dej z gmin
są z ko lei ta bli ce po ka zu ją ce tra sy na ich te -
re nie. Nie ba wem wy da my ma py, któ re
z pew no ścią przy da dzą się mi ło śni kom tu -
ry sty ki ro we ro wej. Tra sy zo sta ły tak za pro -
jek to wa ne, że wpi su ją się w kon cep cję Ślą -
skiej Sie ci Tras Ro we ro wych. Moż na więc
ni mi po dą żać w ta ki spo sób, by zwie dzić
nie tyl ko nasz po wiat, ale i je go atrak cyj ne
tu ry stycz nie są siedz two.

Nie ba wem od da my ofi cjal nie do użyt ku
tra sy, któ re po win ny dłu go słu żyć ro we rzy -
stom. Cze ka li śmy na nie od lat. Dla te go
mar twią pierw sze nie po ko ją ce sy gna ły, ja -
kie do nas do cie ra ją. Do ty czą nisz cze nia le -
d wo co po wsta łych, bądź zmo der ni zo wa -
nych od cin ków tras. Oka zu je się, że jeż dżą
po nich nie tyl ko ro we rzy ści, ale i mi ło śni -
cy qu adów, nisz cząc ich na wierzch nię. Zda -
rza ją się też przy pad ki za śmie ca nia tras
i ich oko lic. Ape lu ję, by nie do pusz czać
do ta kich sy tu acji. Wszy scy po win ni śmy
czuć się od po wie dzial ni za to, co uda ło się
nam zro bić wspól ny mi sa mo rzą do wy mi si -
ła mi. Ape lu ję – dbaj my o te tra sy, by jak
naj dłu żej słu ży ły na szym miesz kań com
i go ściom po wia tu szu ka ją cych tu re lak su. 

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 Ochro ny Śro do wi -
ska, Roz wo ju i Pro mo cji An drzej Ku rek.

Ochro na śro do wi ska, roz wój i pro mo cja

Z PRAC ZA RZĄ DU 
POWIATU 
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Po wia to wy In spek to rat Nad zo -
ru Bu dow la ne go Po wia tu Gli wic -
kie go zmie nił lo ka li za cję. Obec nie
mie ści się w czę ści „A” bu dyn ku
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach, po kój nr 214.

Po przed nio PINB znaj do wał się
w in nej czę ści sta ro stwa, gdzie miał
gor sze wa run ki lo ka lo we. Z dwóch
po koi prze niósł się do czte rech, po -
sia da ją cych też dwa po miesz cze nia
ar chi wi za cyj ne. O zmia nie lo ka li za -
cji klien tów PINB in for mu ją ta bli -

ce, rozmieszczone w sta ro stwie. 
No wa sie dzi ba jest wy god niej sza
i ob szer niej sza. Klien ci przyj mo wa -
ni są obec nie w lep szych wa run -
kach, a pra cow ni cy nie na rze ka ją
na cia sno tę. Istot ne jest też po więk -
sze nie ar chi wum, w któ rym część
do ku men tów mu si być prze cho wy -
wa na przez 50 lat. 

PINB za kre sem swe go dzia ła nia
obej mu je osiem gmin, wcho dzą -
cych w skład Po wia tu Gli wic kie go.
Naj waż niej sze spra wy, ja kie są
w obszarze je go kom pe ten cji to
przyj mo wa nie zgło szeń roz po czę cia

prac bu dow la nych oraz za wia do -
mień o za koń cze niu bu do wy, do ko -
ny wa nie kon tro li pod czas pro wa -
dze nia prac bu dow la nych oraz kon -
tro la użyt ko wych obiek tów bu dow -
la nych. Wzo ry wszyst kich do ku -
men tów, ja kie klien ci po trze bu ją
do wy peł nie nia przy za ła twia niu
spraw w PINB, znaj du ją się na stro -
nie in ter ne to wej http://pinb.glo bal -
host.pl. 

Dla przy po mnie nia po daj my go -
dzi ny przyj mo wa nia stron w PINB:
od po nie dział ku do śro dy
w godz. 9.00 – 13.00 oraz w czwart -
ki w godz. 13.00 – 17.00.

(RG)

20 lat te mu w oko li cach Kuź ni
Ra ci bor skiej po żar stra wił po -
nad 9 tys. hek ta rów la su. Z po żo -
gi cu dow nie oca la ła wów czas
drew nia na ka pli ca św. Ma rii
Mag da le ny po ło żo na nie da le ko
Two ro ga Ma łe go. Co ro ku,
w rocz ni cę tam tych wy da rzeń, od -
by wa się w niej uro czy sta msza
św. 

Po żar wy buchł 26 sierp nia 1992
r. Ogień za uwa żo no wzdłuż to rów
ko le jo wych na tra sie Ra ci bórz - Kę -
dzie rzyn -Koź le w po bli żu miej sco -
wo ści So lar nia. Pa nu ją ce wów czas
upa ły i wiatr spra wi ły, że po żar
szyb ko osią gnął ogrom ne roz mia ry,
do tknął nad le śnictw Ru dy Ra ci bor -
skie, Ru dzi niec i Kę dzie rzyn -Koź le.
Pod czas tam tych tra gicz nych wy da -
rzeń zgi nę ły 3 oso by – w tym
dwóch stra ża ków, 50 tra fi ło do szpi -
ta la, a bli sko 2 tys. od nio sło ob ra że -
nia. Z po ża rem wal czy ło po nad 10
tys. stra ża ków, żoł nie rzy, po li cjan -
tów, funk cjo na riu szy obro ny cy wil -
nej i le śni ków. Do ga sza nie po go rze -
li ska za koń czo no 12 wrze śnia. 

Dzię ki ofiar nej wal ce z ży wio -
łem uda ło się ochro nić le żą ce wśród

pło ną cych la sów miej sco wo ści oraz
za kła dy prze my sło we w Kę drzie -
rzy nie -Koź lu. Z po ża ru oca la ła tak -
że, po ło żo na w środ ku la su, ka pli ca
św. Ma rii Mag da le ny, zwa na „Mag -
da len ką”. Ogień, któ ry dwu krot nie
pod cho dził pod ka pli cę, zmie niał
kie ru nek i oszczę dzał to miej sce.
Mieszkańcy pobliskich miejsco-
wości opiekują się kapliczką, a pod
szczególną opieką mają ją OSP 
z Tworoga Małego oraz ks. proboszcz

z Sośnicowic. Dramatyczne wy-
darzenia z przełomu sierpnia i wrze-
śnia 1992 r. często są przypomi-
nane, ku ostrzeżeniu i wspomnieniu
bohaterskich poległych strażaków. 

Od tej po ry co ro ku, w pierw szą
nie dzie lę wrze śnia, bp Ge rard
Kusz od pra wia tu taj mszę św. w in -
ten cji stra ża ków i le śni ków oraz
w po dzię ce za oca le nie ka pli cy.
W uro czy sto ści, któ ra od by ła się
2 wrze śnia br., licz nie uczest ni czy li
wier ni, obec ni by li tak że przed sta -
wi cie le władz sa mo rzą do wych
na cze le z wi ce sta ro stą gli wic kim
Wal de ma rem Do mb kiem i bur mi -
strzem So śni co wic Mar ci nem
Stroncz kiem oraz stra ża cy, po śród
nich m.in. ko men dant miej ski Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Gli wi -
cach st. bryg. Ja nusz Przy byl ski
oraz pre zes Za rzą du Po wia to we go
ZOSP w Gli wi cach An drzej Frej -
no. Na za koń cze nie uro czy sto ści,
ko men dant Przy byl ski wrę czył bp.
Ku szo wi pa miąt ko wy me dal. Pod -
kre ślił przy tym, iż w ro ku, w któ -
rym ob cho dzi my 20. rocz ni cę po ża -
ru, ju bi le usz 20-le cia po wo ła nia
świę tu je Pań stwo wa Straż Po żar na. 

W rocz ni cę po ża ru od by wa się
wie le uro czy sto ści. 24 sierp nia
w Ru dach Ra ci bor skich zor ga ni zo -
wa no kon fe ren cję pn. „20 lat do -
świad czeń po po ża rze la sów w Kuź -
ni Ra ci bor skiej”. Po wiat Gli wic ki
re pre zen to wa li na niej prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
Ta de usz Ma mok oraz czło nek Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła wo -
mir Adam czyk. 

(SG)

20 lat po po ża rze

Na mszę św. w Mag da len ce co ro ku przy by wa wie lu wier nych.
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Pierw sze fir my w par ku biz ne -
so wo -prze my sło wym w gmi nie
Gie rał to wi ce (na gra ni cy Gie rał -
to wic i Przy szo wic) już roz po czę ły
dzia łal ność, a wkrót ce do łą czą
do nich ko lej ne. 

Od ma ja br. dzia ła tu naj więk szy
do tych cza so wy in we stor – BIMs
PLUS, w lip cu pra cę roz po czę ła fir -
ma Export Im port E. M. Do brzyń -
ski, któ ra do gmi ny Gie rał to wi ce
prze nio sła się z Gli wic, a we wrze -
śniu swój no wy za kład otwo rzy
KSB Pom py i Ar ma tu ra, świa to wy
li der pro duk cji pomp, ar ma tu ry
i sys te mów ste ro wa nia. Tem po po -
wsta nia i za go spo da ro wa nia obiek -
tów jest im po nu ją ce – od wmu ro -
wa nia ka mie ni wę giel nych upły nął
nie ca ły rok, a dwie pierw sze fir my
już pra cu ją.

– Wy ko rzy sta li śmy pod swo je
obiek ty na ra zie trze cią część po sia -
da nych w par ku te re nów – mó wi
Sła wo mir Piąt kow ski, szef Cen -
tral ne go Dzia łu Sprze da ży BIMs
PLUS, fir my han dlo wej za opa tru ją -
cej bran że in sta la cji grzew czych
oraz sa ni tar nych. – Wraz z roz wo -
jem bę dzie my sta wiać ko lej ne ha le
ma ga zy no we. Wy bu do wa li śmy tu
Cen trum Lo gi stycz ne, któ re ob słu -

gu je 13 na szych od dzia -
łów roz miesz czo nych
na te re nie ca łe go wo je -
wódz twa ślą skie go.

Cen trum Lo gi stycz ne
to nie tyl ko ma ga zy ny peł ne ko -
tłów grzew czych, rur in sta la cyj -
nych, ar ma tu ry i ce ra mi ki sa ni tar -
nej. Znaj du ją się tu rów nież sa le
szko le nio we, w któ rych pra cow ni -
cy firm in sta la cy j  nych ,  współ  -
pra  cu  ją  cych  z BIMs, uczą się
pra wi dło we go mon ta żu ko tłów
grzew czych, zgod nie z wy mo ga mi

pro du cen ta. Fir ma my śli rów nież
o klien tach in dy wi du al nych. Dla
nich to wła śnie urzą dza wy sta wę
z aran ża cja mi ła zie nek, któ rą moż -
na bę dzie zwie dzać na te re nie za -
kła du od wrze śnia. 

Obec nie fir ma za trud nia w za -
kła dzie na te re nie gmi ny Gie rał to -
wi ce 80 osób. (JM)

Przy by wa miejsc pra cy  

Te re ny w Gie rał to wi cach
przy cią ga ją ko lej nych
in we sto rów.
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21 lip ca z wi zy tą w po wie cie gli wic kim prze by wał
pre zes Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa, To masz Ko ło dziej.

Do po wia tu gli wic kie go To masz Ko ło dziej przy je -
chał na za pro sze nie kie row ni ka Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach An drze ja Frej no, stąd też
pierw szym punk tem wi zy ty by ło spo tka nie z pra cow ni -
ka mi tej pla ców ki. Na stęp nie pre zes, w to wa rzy stwie

dy rek to ra Ślą skie go Od dzia łu Re gio nal ne go ARiMR
w Czę sto cho wie Sta ni sła wa Gmi tru ka, wziął udział
w Po wia to wym Tur nie ju Pił ki Noż nej Szkół Pod sta wo -
wych Po wia tu Gli wic kie go w Ru dziń cu i spo tkał się
z uczest ni ka mi pół ko lo nii zor ga ni zo wa ny mi przez LKS
Ama tor Ru dzi niec. Pod czas ofi cjal ne go za koń cze nia
tur nie ju wrę czył mło dym spor tow com ple ca ki wraz
z wy po sa że niem, czap ki i ka mi zel ki od bla sko we. 

W pla nie wi zy ty zna lazł się tak że Ze spół Pa ła co wo -
-Par ko wy w Pław nio wi cach – jed na z pięk niej szych
atrak cji tu ry stycz nych na sze go po wia tu. Pod czas zwie -
dza nia, wspól nie z dy rek to rem Ośrod ka Edu ka cyj no -
-For ma cyj ne go Die ce zji Gli wic kiej, ks. Kry stia nem
Worb sem i kanc le rzem die ce zji gli wic kiej ks. Ber nar -
dem Ko jem, To masz Ko ło dziej zo ba czył tak że in we sty -
cję fi nan so wa ną przez ARiMR z dzia ła nia Od no wa 
i rozwój wsi - par king przed spi chle rzem. 

- Ce lem wi zy ty pre ze sa Ko ło dzie ja by ło przede
wszyst kim za po zna nie się z rol nic twem w wo je wódz -
twie ślą skim, z tym jak ono funk cjo nu je i ra dzi so bie
w dzi siej szych wa run kach – mó wi An drzej Frej no.

Słu ży ło te mu zwie dze nie obiek tów jed ne go z naj -
więk szych pro du cen tów owo ców i wa rzyw w kra ju, ja -
kim jest Gru pa Pro du cen tów Owo ców i Wa rzyw KLI -
MO WICZ Sp. z o.o. W Pa czy nie To ma sza Ko ło dzie ja
i je go współ pra cow ni ków opro wa dził po ha lach ogrod -
ni czych pre zes Za rzą du Zbi gniew Kli mo wicz. 

Dokończenie na str. 6

Nie tyl ko rol nic two

W szklar niach go spo dar stwa w Pa czy nie. Od le wej: To -
masz Ko ło dziej, Sta ni sław Gmi truk, An drzej Frej no,
Zbi gniew Kli mo wicz.
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 PINB zmie nił lo ka li za cję

Klien ci PINB są przyj mo wa ni w lep szych wa run kach. Na dru gim pla nie
Han na Drosd, po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow la ne go Po wia tu Gli wic -
kie go.
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Jak co ro ku ro dzi ny za stęp cze
spra wu ją ce opie kę nad dzieć mi
z te re nu po wia tu gli wic kie go spo -
tka ły się, by wza jem nie po zna wać
się, wspie rać i pla no wać wraz
z pra cow ni ka mi Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli -
wi cach roz wój pie czy za stęp czej. 

Ko rzy sta jąc z za pro sze nia Lil li
i Zbi gnie wa Du dów ze Świ bia ob -
cho dzi li śmy po raz dru gi Świę to
Tru skaw ki, któ re w tym ro ku wy pa -
dło 16 czerw ca. Wszyst ko za czę ło
się od za ku pu przez pań stwa Du -
dów – za wo do wą ro dzi nę za stęp -
czą, po go to wie ro dzin ne – do mu
w Świ biu. Oka za ło się, iż w skład
nie ru cho mo ści wcho dzi rów nież
po le ob sa dzo ne tru skaw ka mi.
Wspól ne zbie ra nie przez ca łą ro dzi -
nę Du dów i ich przy ja ciół tru ska -
wek sta ło się cza sem bu du ją cym
do bre re la cje, po zwa la ją cym na głę -
bo kie roz mo wy – raz po waż ne,
wspie ra ją ce, a in nym ra zem peł ne
żar tów, wy głu pów i czy stej ra do ści
czer pa nej z by cia ze so bą i z na tu rą.
A ja ko iż ro dzi na ta ota cza się licz -
nym gro nem osób zwią za nych z ro -
dzi ciel stwem za stęp czym, w spo sób
na tu ral ny jej dom stał się miej scem
ich spo tkań.

Tak zro dzi ła się idea or ga ni za cji
spo tkań ro dzin, któ re swój czas,
ener gię i ra dość ży cio wą po świę ca -
ją opie ce i wy cho wa niu dzie ci cza -
so wo nie mo gą cych być wy cho wy -
wa ny mi przez swo ich ro dzi ców. Po -
nie waż po le tru skaw ko we by ło tuż
obok, a sa me owo ce przy cią ga ły
wszyst kich, od dzie ci po do ro słych,
dzień, w któ rym ro dzi ny za stęp cze
i ich przy ja cie le spo ty ka ją się na -
zwa no „Świę tem Tru skaw ki”.

Te go rocz ne ob cho dy przy pa dły
na czas trwa nia Eu ro 2012, a sa mo
Świę to Tru skaw ki od cho dzo no
w dniu, gdy na sza dru ży na na ro do -
wa roz gry wa ła mecz z re pre zen ta cją
Re pu bli ki Cze skiej. Stało się to
pod sta wą do spon ta nicz ne go i da ją -

ce go wie le ra do ści wza jem ne go ma -
lo wa nia so bie twa rzy. Po nie waż
obec ne gro no po cho dzi ło nie tyl ko
z Pol ski, na twa rzach po ja wi ły się
rów nież in ne fla gi. Im pre zę uświet -
ni ło swo ją obec no ścią Brac two
Gro du Za brzań skie go, któ re za pre -
zen to wa ło po ka zy ry cer skich walk

śre dnio wiecz nych. Naj młod si mo gli
także po dzi wiać sztu kę pusz cza nia
wiel kich ba niek my dla nych przez
clow na czy po ska kać na wiel kiej
tram po li nie wy po ży czo nej przez ks.
Jac ka z Dusz pa ster stwa Aka de mic -
kie go Ko per nik w Gli wi cach. Do -

dat ko wo ma szy na, na któ rej przy był
ks. Ja cek wzbu dzi ła po dziw w mę -
skiej czę ści to wa rzy stwa, gdyż był
to naj praw dziw szy jed no ślad
o pięk nym, moc nym klan gu. Im pre -
za za koń czy ła się wspól nym ogni -
skiem, pie cze niem kieł ba sek i nie -
koń czą cy mi się roz mo wa mi. 

A tak o sa mej im pre zie opo wia -
da ją jej or ga ni za to rzy, Lil la i Zbi -
gniew Du do wie:

– Za le d wie jed no spoj rze nie
za okno wy star czy ło, że by po czuć
ra dość rześ kie go po ran ka i wy da -
rzeń, któ re mia ły na dejść nie ba wem.
Ni by dzień jak każ dy, a jed nak
szcze gól ny. Przy by wa ją na sze za -
przy jaź nio ne ro dzi ny. Wi ta my ser -
decz nie tych z po łu dnia i za cho du
Pol ski. Wy da je się, że za chwy tom
nie ma koń ca, bo wciąż do łą cza ją
do nas człon ko wie wiel kiej ro dzi ny
za stęp czej: by li pod opiecz ni po go to -
wia ro dzin ne go, ich ro dzi ce za stęp -
czy, przy ja cie le ro dzi ny, ko le żan ki
i ko le dzy dzie ci… Każ dy przy wiózł
dla nas to, co ma naj cen niej sze go –
ra do sne ser ce i uśmiech na bu zi. Co
z te go, że pro ble my?! Nie dziś. Dziś
je ste śmy ra zem. Ma my na dzie ję, że
ktoś do łą czy do Nas prze czy taw szy
ogło sze nia o moż li wo ści za się gnię -
cia wia do mo ści o ro dzi ciel stwie za -
stęp czym bez po śred nio u pra cow ni -
ków PCPR w Gli wi cach. Tym cza -
sem za pra sza my do za ba wy i do sto -
łu. Do póź ne go wie czo ra ba wi ły się
ro dzi ny za stęp cze i ich przy ja cie le
na te go rocz nym Świę cie Tru skaw ki. 

AN NA PAW LAK – pe da gog, 
Ze spół Pie czy Za stęp czej
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Ko ło TRION dzia ła przy Od -
dzia le PTTK Zie mi Gli wic kiej
od wrze śnia 2010 r. Je go za ło ży cie -
la mi by ła gru pa 15 osób, m.in.
Adam Wa la, Ber nade ta Ko zioł,
Wan da Er furt i Wła dy sław He lis.
Ber na de ta i Adam po nad to na le żą
do Pol skie go Związ ku Nie wi do -
mych. Wspól nie ze zna jo my mi za -
ło ży li Ko ło PTTK „Nie wi do my
Glob tro ter”, któ ry zrze szał oso by
nie wi do me, nie do wi dzą ce i sła bo -
wi dzą ce. Z cza sem jed nak w pew nej
gru pie człon ków te go ko ła z Ada -
mem na cze le zro dzi ła się po trze ba
zin te gro wa nia nie wi do mych z oso -
ba mi z in ny mi dys funk cja mi i tak
na ro dził się TRION. 

– TRION, czy li Tu ry sty ka, Re -
ha bi li ta cja i In te gra cja Osób Nie peł -
no spraw nych – wy ja śnia Adam Wa -
la i do da je: – Na sze ko ło sku pia
ok. 35 człon ków, za rów no oso by
nie peł no spraw ne, jak i wo lon ta riu -
szy. Wśród nas są oso by nie wi do -
me, nie do wi dzą ce, z dys funk cja mi
na rzą du ru chu, lu dzie z po ra że niem
dzie cię cym, z roz sz cze pem krę go -
słu pa, dia be ty cy. Są to oso by w wie -
ku od 12 do 84 lat.

Gru pa spo ty ka się w każ dy dru gi
czwar tek mie sią ca w Gli wic kim
Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych, czę sto tak że wspól ne ob ra dy
od by wa ją się w In ku ba to rze w Knu -
ro wie. 

W ra mach dzia łal no ści TRION -
-u or ga ni zo wa ne są róż ne wy ciecz -
ki, im pre zy (za ba wy kar na wa ło we,
gril le, ku lig), dzię ki któ rym człon -
ko wie gru py ma ją oka zję wspól nie
pra co wać, ale i in te gro wać się
z szer szym śro do wi skiem. Tra dy -
cyj nie już or ga ni zo wa ne są No wo -
rocz ne Tur nie je Osób Nie peł no -
spraw nych z orien ta cji prze strzen -
nej i wie dzy tu ry stycz nej, zaś w tym
ro ku po raz pierw szy od był się
Strze lec ki Tur niej Osób Nie peł no -
spraw nych.

Ko ło chęt nie i sku tecz nie po zy -
sku je na swe dzia ła nia do ta cje m.in.
z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go
i Mia sta Knu rów. W 2011 r. TRION
otrzy mał wspar cie fi nan so we
na pro jekt „Bli sko sie bie”, zaś
w tym na trzy pro jek ty: „Tra fi my

do ce lu w ży ciu i w spo rcie”, „Po -
moc na dłoń – warsz ta ty dla osób
nie peł no spraw nych z po wia tu gli -
wic kie go i ich opie ku nów” oraz
„Wspól nie do ce lu”. To nie jed ne
ini cja tyw ny po dej mo wa ne przez
TRION. 

– Przy naj mniej raz w mie sią cu
or ga ni zu je my wy ciecz kę w gó -
ry. I tak np. w kwiet niu w ra mach
pro jek tów by li śmy przez ty dzień
w Wę gier skiej Gór ce, gdzie uczy li -
śmy się strze lać z bro ni la se ro wej,
gry w ping -pon ga, mie li śmy sze reg
spo tkań z tre ne rem sys te mo wym
ty flo pe da go gi ki  – spe cja li stą z Fun -
da cji Szan sa dla Nie wi do mych
z Opo la – opo wia da Ber na de ta Ko -
zioł. 

W pla nach są już ko lej ne wy -
ciecz ki, a tak że or ga ni za cja świę ta
Bia łej La ski (czy li świę ta osób nie -
wi do mych). TRION no si się też
z za mia rem po zy ski wa nia fun du -
szy z UE. W tym ce lu je go człon -
ko wie prze cho dzą obec nie od po -
wied nie szko le nie. Aby uspraw nić
dzia ła nie ko ła, wy od ręb nio ne zo -
sta ły z je go struk tur trzy ko mi sje:
re ha bi li ta cyj na, tu ry stycz na i in te -
gra cyj na. 

– Ma my chęć do dzia ła nia, ale
i po moc wo lon ta riu szy, fun da cji,
wspar cie po wia tu i Knu ro wa, spon -
so rów oraz dar czyń ców – mó wi
pan Adam. – W na szym gro nie są
oso by, któ re w spo sób szcze gól ny
za słu gu ją na wy róż nie nie. Są to:
nasz se kre tarz Ad rian Oczko, do -
bra du sza na sze go ko ła Wan da Er -
furt, wo lon ta riusz ka Syl wia Przy -
by ła, szko lą cy się w pi sa niu eu ro -
pej skich pro jek tów Ka mil Krzy -
wo nos, dzia ła ją ca w Pol skim
Związ ku Nie wi do mych Ma ria
Kacz mar czyk, jak rów nież Wła -
dy sław He lis, któ ry dzia ła ja ko wi -
ce pre zes od po wsta nia ko ła. Jed nak
war to za zna czyć, że każ dy z człon -
ków na sze go ze spo łu bie rze czyn ny
udział w je go pra cy. 

Za in te re so wa nych człon ko -
stwem w TRION -ie lub wspar ciem
te go ko ła od sy ła my na stro nę in ter -
ne to wą: http://trion nie pel no spraw -
ni.pl. 

(SoG)

Cel to in te gra cja
Cho ciaż na co dzień przy cho dzi im po ko ny wać wie le trud no ści i zma -

gać się z nie peł no spraw no ścią, są peł ni ener gii, opty mi zmu i chę ci do ak -
tyw ne go ży cia. Człon ko wie TRION -u, bo o nich mo wa, od bli sko dwóch
lat nie usta ją w wy sił kach, by po przez tu ry sty kę i re ha bi li ta cję in te gro -
wać oso by nie peł no spraw ne. 

Na jed ną z wy cie czek TRION po je chał do Wę gier skiej Gór ki.
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Ra do sne Świę to Tru skaw ki

��Co rocz ne spo tka nia są wiel ką
fraj dą przede wszyst kim dla dzie ci.

ZE SPÓŁ DO SPRAW PIE CZY 
ZA STĘP CZEJ

W skład Ze spo łu wcho dzą:
� Ol ga Bo ciań ska – kie row nik 
� An na Paw lak – pe da gog

oraz ko or dy na to rzy ro dzin nej pie czy za stęp czej:
� Agniesz ka Rak pra cu ją ca na te re nie gmi ny Knu rów (z wy łą cze niem

Szczy gło wic i Kry wał du)
� Jo an na Mi ko łaj czyk -Mi ka pra cu ją ca na te re nie gmi n: Gie rał to wi ce,

Pil cho wi ce i Knu rów (w ob rę bie Szczy gło wic i Kry wał du)
� Ka ta rzy na Le mań czyk pra cu ją ca na te re nie gmi ny Py sko wi ce
� Jo an na Pa neth pra cu ją ca na te re nie gmi n: So śni co wi ce, Ru dzi niec,

To szek i Wie lo wieś
Ze spół za pra sza do kon tak tu oso by pra gną ce peł nić funk cję ro dzi ny za -
stęp czej oraz in ne, za in te re so wa ne te ma ty ką pie czy za stęp czej od po nie -
dział ku do piąt ku w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w czwart ki do dat ko wo
do 17.30 w sie dzi bie Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi -
cach (ul. Zyg mun ta Sta re go 17) pok. 228 (II pię tro), tel. 32 301 50 39.

STO WA RZY SZE NIE „GNIAZ DO”
Kie dy pań stwo Du do wie szu ka li do mu dla sie bie, ma rzy li o tym, by by -
ła to po se sja z bo cia nim gniaz dem. Dom w Świ biu speł nił to ocze ki wa -
nie. W gnieź dzie co ro ku przy cho dzi na świat kil ko ro ma łych boć ków.
Bli skość bo cia niej ro dzi ny i jej cy klu ro dzin ne go, ko ja rzą ce go się z si łą
i od ra dza niem się sa mej ro dzi ny, za in spi ro wa ła Du dów i sta ła się przy -
czyn kiem do po wo ła nia Sto wa rzy sze nia na Rzecz Ro dzin Za stęp czych
o Cha rak te rze Po go to wia Ro dzin ne go i Osób Nie peł no spraw nych
„Gniaz do” w Świ biu. 
Sto wa rzy sze nie przyj mu je da ro wi zny na re ali za cję ce lów sta tu to wych
na ra chu nek ban ko wy BZWBK 13 1090 1766 0000 0001 1156 5338.
Sto wa rzy sze nie po sia da swo je kon to spo łecz no ścio we na fa ce bo oku –
Sto wa rzy sze nie „Gniaz do”.
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PCPR in for mu je
Po wia to we Cen trum Po mo cy

Ro dzi nie w Gli wi cach in for mu je,
że dys po nu je jesz cze środ ka mi fi -
nan so wy mi z PFRON prze zna -
czo ny mi dla in dy wi du al nych osób
z nie peł no spraw no ścią za miesz -
ku ją cych po wiat gli wic ki.

Są one prze zna czo ne na do fi nan -
so wa nie za opa trze nia w sprzęt re ha -
bi li ta cyj ny, przed mio ty or to pe dycz -
ne i środ ki po moc ni cze oraz do fi -
nan so wa nie li kwi da cji ba rier ar chi -
tek to nicz nych, w ko mu ni ko wa niu
się i tech nicz nych, w związ ku z in -
dy wi du al ny mi po trze ba mi osób nie -
peł no spraw nych. 

PCPR za pra sza wszyst kich za in -
te re so wa nych do skła da nia wnio -
sków o do fi nan so wa nie ze środ ków
PFRON. Wnio ski przyj mu ją pra -
cow ni cy PCPR w Gli wi cach,
miesz czą ce go się w bu dyn ku Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
przy uli cy Zyg mun ta Sta re go 17
w po ko ju 090 (par ter), od po nie -
dział ku do piąt ku, w go dzi -
nach 7.30 – 15.30, w czwar tek 7.30
-17.30.

Jed no cze śnie PCPR in for mu je,
że miesz kań cy po wia tu gli wic kie -
go, któ rzy nie ko rzy sta li w 2011 r.
z do fi nan so wa nia ze środ ków
PFRON do uczest nic twa w tur nu sie
re ha bi li ta cyj nym, bę dą mo gli ubie -
gać się o przy zna nie do fi nan so wa -
nia do tur nu su.

Bie żą ce in for ma cje do ty czą ce
osób z nie peł no spraw no ścią są
umiesz cza ne na stro nie in ter ne to wej
PCPR w Gli wi cach: www.pcpr -gli -
wi ce.pl, moż na tak że uzy skać in for -
ma cję te le fo nicz ną pod nr.
tel. 32/332-66-14 lub oso bi ście we
wska za nym wy żej po ko ju.

(GL)

Już po raz dzie wią ty szta fe ta
z Knu ro wa po bie gła na Przy sta -
nek Wo od stock. Na pierw szy
krót ki od po czy nek bie ga cze za -
trzy ma li się przed Sta ro stwem
Po wia to wym w Gli wi cach.

Szta fe ta wy star to wa ła 2 sierp nia
spod Cen trum Han dlo we go „Mer -
ku ry” w Knu ro wie. Bie ga czom to -
wa rzy szy li mo to cy kli ści i ulo ko wa -
na na cię ża rów ce ka pe la roc ko wa
„The Cum pels” z Knu ro wa.
Przed bu dyn kiem Sta ro stwa Po wia -
to we go w Gli wi cach szta fe tę po wi -
tał sta ro sta Mi chał Nie szpo rek.
Sta ro sta ży czył bie ga czom po wo -

dze nia na tra sie i prze ka zał po zdro -
wie nia z Po wia tu Gli wic kie go, któ -
re or ga ni za tor szta fe ty Bog dan Le -
śniow ski ofia ro wał z ko lei Jur ko wi
Owsia ko wi na głów nej sce nie Przy -
stan ku Wo od stock. 

Szta fe cie Bie go wej Knu rów –
Ko strzyn od sa me go po cząt ku to -
wa rzy szy ha sło „Stop Prze mo cy,
Stop Nar ko ty kom”. W tym ro ku do -
dat ko wo wspie ra ło je ha sło „Bie ga -
nie jest mo ją pa sją, Wo od stock jest
mo im ce lem”. Szta fe ta po ko na -
ła 460 km, do Ko strzy na bie ga cze
do tar li 4 sierp nia.

(SoG)

Bie gli na Wo od stock

Pa miąt ko we zdję cie bie ga czy i to wa rzy szą cej im eki py przed sta ro stwem.  
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Dwa bu dyn ki Szpi ta la Po wia -
to we go w Py sko wi cach two rzą już
jed ną ca łość. Mię dzy sta rą i no wą
czę ścią tej pla ców ki wy bu do wa ny
zo stał łącz nik, wy ko na ny w ra -
mach jej mo der ni za cji. 

- Trzy kon dy gna cyj ny łącz nik
z ho lem wej ścio wym ko mu ni ku je
par ter, pierw sze i dru gie pię tro. In we -
sty cja ta uspraw nia ko mu ni ka cję po -
mię dzy dwo ma bu dyn ka mi szpi ta la
i li kwi du je ko niecz ność bu do wy wind
w sta rej czę ści pla ców ki – in for mu je
dy rek tor Szpi ta la Po wia to we go w Py -
sko wi cach, Le szek Ku biak.

Koszt bu do wy łącz ni ka wy niósł
bli sko 593 tys. zł., a wy ko naw cą ro -
bót był wy ło nio ny w prze tar gu Za -
rząd Bu dyn ków Ko mu nal nych S.A.
z sie dzi bą w Tar now skich Gó rach.
Pie nią dze na mo der ni za cję szpi ta la
po cho dzi ły z bu dże tu Po wia tu Gli -
wic kie go. 

Uro czy ste otwar cie łącz ni ka od -
by ło się 26 lip ca. Łącz nik zo stał po -
świę co ny przez ks. Ja na Pod staw -
kę, a sym bo licz ne go prze cię cia
wstę gi do ko na li prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de -
usz Ma mok, sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek oraz p. o. Dy rek -

to ra Ślą skie go OW NFZ Mar cin
Pa kul ski. 

-  W Szpi ta lu w Py sko wi cach je -
stem po raz pierw szy. Nie jest on
naj więk szy, ale mam świa do mość,
że nie du że szpi ta le po wia to we peł -
nią waż ne funk cje. Wi dzę za sad -
ność funk cjo no wa nia ta kie go szpi -
ta la, a każ da in we sty cja zbli ża ją ca
je go in fra struk tu rę do po zio mu eu -
ro pej skie go jest po trzeb na. Jest to
uła twie nie za rów no dla pa cjen tów,
jak i dla pra cow ni ków – mó wił pod -
czas wi zy ty w Py sko wi cach Mar cin
Pa kul ski. 

W uro czy sto ści otwar cia uczest -
ni czy li tak że m.in. wi ce sta ro sta gli -
wic ki Wal de mar Do mbek, czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła -

wo mir Adam czyk, skarb nik Po -
wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko, bur mistrz Py sko wic
Wa cław Kę ska, rad ni po wia to wi
An drzej Frej no, Ma riusz Pod -
broż ny i Ma riusz Po lo czek, pre zes
Za rzą du Szpi ta la w Knu ro wie Sp.
z o.o. Mi chał Ek kert, przed sta wi -
cie le per so ne lu szpi ta la oraz wy ko -
naw cy ro bót. 

Po przez bu do wę łącz ni ka szpi tal
do sto so wu je się do obo wią zu ją cych
od 2017 r. norm sa ni tar nych i bu -
dow la nych oraz mo że re ali zo wać
ko lej ne za da nia mo der ni za cyj ne.
W na stęp nych eta pach za pla no wa no
mo der ni za cję m.in. izby przy jęć
z am bu la to rium ura zo wym i pra -
cow ni en do sko pii. (SoG)

Szpi tal 
po łą czo ny

Pod czas po świę ce nia no we go szpi tal ne go łącz ni ka.
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Wszyst kie no wo rod ki uro dzo -
ne w SP ZOZ Szpi ta lu Po wia to -
wym w Py sko wi cach przed
opusz cze niem od dzia łu ma ją wy -
ko ny wa ne ba da nie USG sta wów
bio dro wych. 

– Jest to naj bar dziej istot ny ele -
ment pro fi lak ty ki dys pla zji sta wu
bio dro we go, któ ra wy stę pu je w Pol -
sce aż u sze ścior ga na sto uro dzo -
nych dzie ci – in for mu je lek. med.
pe dia tra spe cja li -
sta neo na to log Jo -
an na Wy ro bek -
-Lipp, or dy na tor
Od dzia łu No wo -
rod ków SP ZOZ
Szpi ta la Po wia to -
we go w Py sko wi -
cach. – Przy czy na
dys pla zji nie jest
zna na, na to miast
wia do mo, że wa da
ta czę ściej wy stę -
pu je u dziew czy -
nek, dzie ci ro dzi -
ców z dys pla zją

oraz po po ro dach w uło że niu mied -
ni co wym. Nie moż na jej za po biec
ani wy kryć przed po ro dem, istot ne
zna cze nie ma wy ko na nie ba da nia
w pierw szych ty go dniach ży cia no -
wo rod ka. Wcze sne wy kry cie wa dy
i wcze sne roz po czę cie le cze nia już
od pierw szych dni ży cia dziec ka da -
je szan se na cał ko wi te wy le cze nie
pra wie we wszyst kich przy pad kach.

(RG)

Naj waż niej sza pro fi lak ty ka 

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go
ogła sza dru gi na bór uczest ni ków
do pro jek tu sys te mo we go: „Mam
za wód – mam pra cę w re gio nie”
w ra mach dzia ła nia 9.2 PO KL.

Uczest ni kiem te go pro jek tu mo -
że zo stać oso ba, któ ra w chwi li pod -
pi sy wa nia de kla ra cji uczest nic twa
speł nia łącz nie na stę pu ją ce kry te ria:

a) kształ ci się w szko le bio rą cej
udział w Pro jek cie;

b) jest uczniem: pierw szej lub

dru giej kla sy dwu let niej szko ły za -
wo do wej lub dru giej lub trze ciej
kla sy trzy let niej szko ły za wo do wej
lub dru giej, trze ciej lub czwar tej
kla sy tech ni kum;

c) nie jest uczest ni kiem in ne go
pro jek tu re ali zo wa ne go w ra mach
Dzia ła nia 9.2 Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Ka pi tał Ludz ki 2007 – 2013.

Wa run kiem ubie ga nia się
o udział w Pro jek cie jest zło że nie
przez Kan dy da ta na stę pu ją cych do -
ku men tów: for mu la rza zgło sze nio -

we go do Pro jek tu, oświad cze nia
o wy ra że niu zgo dy na prze twa rza -
nie da nych oso bo wych oraz wy peł -
nio nej an kie ty re kru ta cyj nej.

Do ku men ty na le ży zło żyć we
wła ści wej szko le lub w Biu rze Ob -
słu gi Klien ta w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce –
do dnia 5 paź dzier ni ka 2012 r. (de -
cy du je da ta wpły wu do ku men ta cji).
For mu la rze oraz Re gu la min re kru -

ta cji i uczest nic twa w Pro jek cie do -
stęp ne są w Wy dzia le Roz wo ju
i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach p. 366, w szko łach
oraz na stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl.

Wię cej in for ma cji moż na uzy -
skać w Wy dzia le Roz wo ju i Pro mo -
cji Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach (po kój 366), nr tel. 32 332-
66-52, e -ma il: s.blasz czyk@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl. (SzB)

Dru gi na bór do pro jek tu 

Blok Ope ra cyj ny Szpi ta la
w Knu ro wie Sp. z o.o. zo stał wy -
po sa żo ny w no wo cze sny apa rat
do dia ter mii chi rur gicz nej SPEC -
TRUM.

Sprzęt fir my EMED Sp. z o.o.
w Opa czu słu ży do le cze nia pa -
cjen tów przyj mo wa nych  w ra -
mach kon trak tu z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia.

Koszt za ku pu sprzę tu wy -
niósł 27 862,92 zł i zo stał do fi nan -
so wa ny z Fun du szu Pre wen cyj ne -
go PZU Ży cie SA w ra mach umo -
wy z Po wszech nym Za kła dem
Ubez pie czeń na Ży cie Spół ką Ak -
cyj ną z sie dzi bą w War sza wie.

Apa rat słu ży do ope ro wa nia
przy po mo cy prą du elek trycz ne go
za rów no w chi rur gii otwar tej, jak
i en do sko po wej. Urzą dze nie po -
sia da moż li wość roz bu do wa nia
o sys tem Ter mo sta pler, któ ry po -
zwa la na za my ka nie na czyń
i wią zek tkan ko wych bez ko -
niecz no ści sto so wa nia szwów,
a tym sa mym na mi ni ma li za cję
za bie gów ope ra cyj nych, szyb sze
go je nie i zmniej sze nie ry zy ka
wy two rze nia zro stów otrzew no -
wych.

(SoG)

Uspraw nił ope ro wa nie

No wo rod ki uro dzo ne w Szpi ta lu Po wia to wym w Py -
sko wi cach ma ją od ra zu ba da ne sta wy bio dro we.
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No wo cze sny apa rat już słu ży pa -
cjen tom. Na zdjęciu prezentuje go
ordynator Bloku Operacyjnego lek.
med. Karol Lindner. 
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Na te re nie dzia ła nia Pla ców ki
Te re no wej KRUS w Gli wi cach
upad ki sta no wi ły w 2009 r. 35 proc.
wszyst kich wy pad ków (z cze go 43
proc. mia ło miej sce na pła skiej po -
wierzch ni), w 2010 r. – 29 proc.
wszyst kich wy pad ków (33 proc.
na pła skiej po wierzch ni), a w 2011
r. już 58 proc. wszyst kich wy pad -
ków (26 proc. wy da rzy ło się na pła -
skiej po wierzch ni).

Oto kil ka przy kła dów ta kich
zda rzeń. Rol nicz ka ro we rem wra ca -
ła do do mu z za ku pio ny mi sa dzon -

ka mi ka pu sty. Bę dąc na dro dze do -
jaz do wej do do mu wje cha ła w ko le -
inę z bło tem po zo sta łym po ulew -
nych desz czach, co spo wo do wa ło,
że wpa dła w po ślizg, stra ci ła rów -
no wa gę i upa dła wraz z ro we rem.
Do zna ła skom pli ko wa ne go ura zu
no gi. Z ko lei rol nik w okre sie zi mo -
wym niósł ze sto do ły do obo ry dwie
kost ki spra so wa nej sło my dla by dła.
Prze cho dząc przez po dwór ko po śli -
zgnął się na śli skiej na wierzch ni
i upadł do zna jąc ura zu bio dra. In ny
rol nik przy go to wy wał kar mę dla
ho do wa ne go dro biu. Gdy za lał wo -
dą znaj du ją cy się w wia drach su chy

chleb, skie ro wał się do wyj ścia 
z po miesz cze nia. Wte dy no gą za ha -
czył o sto ją ce na pod ło dze wia dro,
co wy mu si ło zro bie nie du że go kro -
ku, a w re zul ta cie spo wo do wa ło
upa dek i uraz le wej no gi.

Naj częst sze przy czy ny upad ków
w go spo dar stwie to:
� zły stan na wierzch ni po dwó rzy,
cią gów ko mu ni ka cyj nych np. śli -
skie, grzą skie, nie rów ne po dwór ka;
� nie od po wied nie przej ścia i doj -
ścia do bu dyn ków go spo dar skich,
in wen tar skich np. nie wy dzie lo ne

lub źle wy dzie lo ne przej ścia;
� nie od po wied nie roz miesz cze nie
i skła do wa nie przed mio tów pra cy;
� brak po rząd ku w obej ściu go spo -
darstw, ba ła gan;
� brak obu wia ro bo cze go lub nie -
od po wied nie, wy eks plo ato wa ne
bądź za bru dzo ne obu wie ro bo cze;
� nie pra wi dło wy spo sób wcho dze -
nia i scho dze nia z ma szyn rol ni -
czych; 
� nie sto so wa nie dra bin i po de -
stów;
� sto so wa nie dra bin zu ży tych bądź
nie wła ści wie wy ko na nych;
� nie zna jo mość lub lek ce wa że nie

za gro żeń, w szcze gól no ści pod czas
wy ko ny wa nia pro stych, ru ty no -
wych czyn no ści;
� po śpiech i stres; 

Aby za po biec upad kom w swo -
im go spo dar stwie, na le ży prze strze -
gać na stę pu ją cych za sad:
� za dbać by po dwó rze mia ło wy -
rów na ną i utwar dzo ną na wierzch -
nię, wy rów nać ko le iny;
� za dbać o po rzą dek na te re nie ca -
łe go go spo dar stwa za rów no w po -
miesz cze niach, jak i na ze wnątrz;
� w okre sie zi mo wym dro gi ko mu -
ni ka cyj ne go spo dar stwa na le ży od -
śnie żać i po sy py wać doj ścia do bu -
dyn ków pia skiem lub po pio łem;
� no sić obu wie ro bo cze na po de -
szwie pro tek to ro wa nej, ści śle przy -
le ga ją ce do sto py; 
� oczy ścić obu wie z za bło ce nia
przed wej ściem na po dwó rze bądź
na szcze ble dra bi ny czy schod ki
cią gni ka;
� nie prze trzy my wać żad nych
przed mio tów na scho dach i wo kół
wejść do po miesz czeń go spo dar -
skich;
� ma szy ny i na rzę dzia prze trzy my -
wać w sta łych, wy zna czo nych
do te go ce lu miej scach;
� otwo ry zrzu to we i wła zy stro po -
we lub ścien ne po win ny być za bez -
pie czo ne ba rier ka mi na wy so ko -
ści 1,1 m oraz przy po dło go wy mi li -
stwa mi za po ro wy mi o sze ro ko -
ści 15 cm;
� otwo ry pod ło go we po win ny po -
sia dać po kry wy zrów na ne z po -
wierzch nią pod ło ża; 
� w po miesz cze niach go spo dar -
czych nie po win no być za mon to wa -
nych pro gów i stop ni w otwo rach
drzwio wych;
� scho dy po win ny być moc ne, wy -
po sa żo ne w po rę cze z dwóch stron
(po wy żej 5 stop ni);
� w okre sie zi mo wym na stop -
niach scho dów po win ny być ma ty
an ty po śli zgo we. 

Przy po mi na my, że wy pa dek
przy pra cy rol ni czej na le ży zgło sić
nie zwłocz nie do naj bliż szej pla ców -
ki KRUS. (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 24 wrze śnia. 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:
1. W po miesz cze niach w otwo rach drzwio wych nie po -
win ny być za mon to wa ne: 
a. bram ki 
b. zjaz dy, pod jaz dy 
c. pro gi i stop nie
2. Wła zy stro po we po win ny być za bez pie czo ne przy po -
dło go wy mi li stwa mi za po ro wy mi o sze ro ko ści: 
a. 15 cm
b. 17 cm
c. 19 cm
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Nasz po przed ni kon kurs wy grał Ka mil Ka ra fioł
z Ru dziń ca. Na zdję ciu pod czas od bie ra nia na gro -
dy od 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

Czy upa dek to wy pa dek? Agen cja Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa
(ARiMR) za po wia da uru cho mie -
nie no we go na bo ru w ra mach
„Przy wra ca nia po ten cja łu pro -
duk cji rol nej znisz czo ne go w wy -
ni ku wy stą pie nia klęsk ży wio ło -
wych” oraz ak cji kre dy to wej dla
rol ni ków.

Kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach An drzej
Frej no in for mu je, iż od 15 paź -
dzier ni ka do 26 li sto pa da br. moż na
bę dzie skła dać wnio ski o przy zna -
nie po mo cy w ra mach dzia ła nia
„Przy wra ca nie po ten cja łu pro duk cji
rol nej znisz czo ne go w wy ni ku wy -
stą pie nia klęsk ży wio ło wych oraz
wpro wa dze nie od po wied nich dzia -
łań za po bie gaw czych”. Bę dzie to
już pią ty na bór wnio sków o przy -
zna nie ta kie go wspar cia. 

Wa run ki i tryb przy zna wa nia po -
mo cy, w tym szcze gó ło we in for ma -
cje o pra wach i obo wiąz kach be ne -
fi cjen tów, okre śla roz po rzą dze nie
Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
z 13 wrze śnia 2010 r. w spra wie
szcze gó ło wych wa run ków i try bu
przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej

w ra mach te go dzia ła nia ob ję te go
Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007-2013 (Dz.
U. z 2010r. Nr 169, poz. 1141,
z późn. zm.). 

Wnio ski o przy zna nie po mo cy
mo gą być skła da ne wy łącz nie
w związ ku z wy stą pie niem szkód
po wsta łych w go spo dar stwach
w 2011 lub w 2012 r. w wy ni ku wy -
stą pie nia zda rzeń lo so wych wy mie -
nio nych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a
usta wy z dnia 7 lip ca 2005r. o ubez -
pie cze niach upraw rol nych i zwie -
rząt go spo dar skich (Dz. U. Nr 150,
poz. 1249, z późn. zm.) tj.: przy -
mroz ków wio sen nych; ujem nych
skut ków prze zi mo wa nia; su szy; po -
wo dzi; desz czu na wal ne go; ob su -
nię cia się zie mi; la wi ny; gra du; hu -
ra ga nu; pio ru na.

For mu larz wnio sku o przy zna nie
po mo cy oraz for mu la rze nie któ rych
za łącz ni ków do wnio sku wraz z in -
struk cja mi ich wy peł nia nia są udo -
stęp nio ne na stro nach in ter ne to -
wych ARiMR (www. arimr. gov. pl)
oraz Mi ni ster stwa Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi (www. min rol. gov. pl). 

Wnio sek o przy zna nie po mo cy
skła da się w Od dzia le Re gio nal nym
ARiMR w Czę sto cho wie lub w Biu -
rze Po wia to wym ARiMR w Py sko -
wi cach.

Po moc przy słu gu je we dług licz -
by punk tów przy zna nych po szcze -
gól nym ope ra cjom na pod sta wie
kry te riów wy bo ru ope ra cji, okre ślo -
nych w za łącz ni ku do wspo mnia ne -
go roz po rzą dze nia. In for ma cje
na te mat te go dzia ła nia udzie la ne są
w Od dzia le Re gio nal nym ARiMR
oraz pod nu me rem bez płat nej in fo -
li nii 0 800 38 00 84. 

Mi ni ster stwo Rol nic twa za po -
wie dzia ło rów nież uru cho mie nie
dla rol ni ków ak cji kre dy to wej
w wy so ko ści 1,57 mld zł. Pre fe ren -
cyj nie opro cen to wa ne kre dy ty bę dą
do stęp ne w ban kach współ pra cu ją -
cych z ARiMR. Opro cen to wa nie,

któ re bę dą pła ci li rol ni cy bę dzie tro -
chę wyż sze niż do tych czas obo wią -
zu ją ce, ale w po rów na niu z in ny mi
kre dy ta mi i tak bar dzo atrak cyj ne.
Rol ni cy, któ rzy zde cy du ją się
na kre dyt in we sty cyj ny, za pła cą tyl -
ko proc. na leż ne go ban ko wi opro -
cen to wa nia, resz tę po kry je za nich
ARiMR. W wy pad ku kre dy tów klę -
sko wych rol nik, któ ry po sia da od -
po wied nie ubez pie cze nia za pła ci te -
raz 1,5 proc. na leż ne go ban ko wi
opro cen to wa nia, a gdy nie bę dzie
miał ubez pie czo nych bu dyn ków
czy upraw za pła ci 4,5 proc. od se tek,
resz tę uiści za nie go ARiMR. Usta -
lo ny zo stał li mit kre dy tu, któ re jed -
no go spo dar stwo mo że otrzy mać
na za kup zie mi, te raz bę dzie to 1,5
mi lio na zło tych.

(Opr. RG)

Wspar cie po klę sce

Naj licz niej szą gru pę wśród wszyst kich wy pad ków w rol nic twie sta no -
wią upad ki. Za zwy czaj do cho dzi do nich na pła skiej po wierzch ni, ale też
rów nie nie bez piecz ne po tra fią być pod tym wzglę dem np. scho dy i pro -
gi. 

Na pod to pio nym po lu ro snąć mo gą tyl ko… stra ty.
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Nie tyl ko rol nic two
Dokończenie ze str. 3

-  Rol nic two w na szym wo je -
wódz twie w po rów na niu z in ny mi
re gio na mi kra ju jest na wy so kim
po zio mie. Ma my bar dzo wie le
przy kła dów na do brze pro wa dzo ne
go spo dar stwa, a jed nym z nich jest
dzia ła ją ce czę ścio we na te re nie po -

wia tu gli wic kie go go spo dar stwo
Kli mo wi czów. Ma ono sze ro ki wa -
chlarz dzia łal no ści – od sa dow nic -
twa, przez upra wę wa rzyw i owo -
ców, po pro duk cję mle ka i upra wę
zbóż – do da je An drzej Frej no. 

Pod czas po by tu pre ze sa Ko ło -
dzie ja w po wie cie to wa rzy szył mu
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek. (SoG)



www.powiatgliwicki.pl
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BARWNE ŚWIĘTO PLONÓW
Tra dy cyj nie na prze ło mie sierp nia
i wrze śnia w wie lu na szych gmi nach
i so łec twach ob cho dzi my do żyn ki,

dzię ku jąc za ob fi te plo ny. 2 wrze śnia
ba wi li śmy się na XIII Do żyn kach Po -
wia tu Gli wic kie go i Gmi ny Wie lo wieś.

Po ni żej fo to re por taż z te go naj waż niej -
sze go rol ni cze go świę ta w na szym po -
wie cie.

� Ko ro ny do żyn ko we, usta wio ne przed ko ścio łem pw.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Wie low si,
przed mszą św. od pra wio ną w in ten cji rol ni ków po świę cił
bi skup gli wic ki Jan Ko piec.

� W ko ro wo dzie nie za bra kło we so łych sce nek, wy sta -
wia nych m.in. na wo zach, przy cze pach i trak to rach.

� Sta ro sto wie na szych do ży nek – wzo ro wi rol ni cy Edy -
ta Je zio row ska i Kry stian Wal lo schek z boch nem chle ba,
upie czo nym z te go rocz ne go zbo ża.

� Od zna cze nia „Za słu żo ny dla rol nic twa” przy zna ne
przez mi ni stra rol nic twa ode bra ło 16 rol ni ków z gmi ny
Wie lo wieś: H. Bu ja ra, J. Bur da, W. Gro chla, P. Jen dry -
sik, J. Ko niecz ny, U. Moch, I. No coń, K. Stel mach, K.
Wal lo schek, J. Fi lo zof, J. Ja ny sek, M. Je zio row ski, R.
Kieł ba sa, J. Klo ska, P. Ko ciok i H. Ma nia. 

�…gra ją cą i śpie wa ją cą na gó ral ską nu tę Ka pe lę Bie sia da…

�Tra dy cyj ne bo chen ki sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek prze -
ka zał go spo da rzom wszyst kich na szych ośmiu gmin. W ich imie niu
wójt Gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek za pew nił, że chleb ten
bę dzie dzie lo ny z sza cun kiem i spra wie dli wie.

� Ob le ga ne by ło sto isko Po wia tu Gli wic kie go
z licz ny mi ma te ria ła mi pro mo cyj ny mi.

� … pięk ną pa rę ta -
necz ną Mar ta Ju recz -
ko  – Piotr Koł tyś ze
Studia Tańca Gutovsky 
w Gliwicach…

�Ba wi li śmy się świet nie, po dzi wia jąc mi strzow ski w tań cu ir -
landz kim ze spół SA LA KE…

� …oraz ze spo ły BIG -BIT i KING
SI ZE, któ re mu zy ko wa ły do no cy.

Fo to i tekst: RO MA NA GOZ DEK 

� Barw ny ko ro wód prze szedł głów ną uli cą Wie -
low si na bo isko spor to we przy gim na zjum, gdzie
świę to wa no do żyn ki.

� Ży cze nia rol ni kom zło żył po seł na Sejm RP
Jan Kaź mier czak (pierw szy z pra wej). W świę cie
uczest ni czy li też m.in. par la men ta rzy ści Bo rys
Bud ka i Piotr Py zik, licz ni sa mo rzą dow cy, a tak -
że sze fo wie in sty tu cji i firm współ pra cu ją cych
z rol nic twem, dy rek to rzy jed no stek or ga ni za cyj -
nych Po wia tu Gli wic kie go, przed sta wi cie le służb
mun du ro wych.



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” po now nie zmie ni ła lo -
ka li za cję. Od 27 sierp nia do 27 wrze śnia moż na oglą -
dać ją w Miej skim Cen trum Kul tu ry w Ru dzie Ślą -
skiej przy ul. Niedurnego 69. 

Na wy sta wie moż na po zna wać ta kie ob rzę dy jak
m.in. 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, wierz bo we
krzy ży ki, sta nic kie fa kle, pro ce sja kon na, noc świę to jań -
ska, po lte ra bend czy ro czek. Eks po zy cja 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. 

Pod czas re ali za cji pro jek tu zo sta ły rów nież przy go to -
wa ne: film pre zen tu ją cy na sze ob rzę dy oraz dwa al bu my
– „O dio ble zło śli wym i utop ku życz li wym, czy li le gen -
dy i wie rze nia po wia tu gli wic kie go” i „Od wień ca ad -
wen to we go do do żyn ko we go, czy li tra dy cje, zwy cza je
i ob rzę dy po wia tu gli wic kie go”. Pierw sze wy daw nic two
pre zen tu je le gen dy, po da nia i wie rze nia lu do we zwią za -
ne z te re nem po wia tu gli wic kie go, a dru gie za wie ra

szcze gó ło we opi sy tra dy cji, ob rzę dów i oby cza jów
w po wie cie gli wic kim.

Je śli ktoś nie wi dział jesz cze na szej wy sta wy, za pra -
sza my do jej zwie dza nia w Ru dzie Ślą skiej. Z pew no ścią
za in te re su je ona nie tyl ko et no gra fów, ale wszyst kich,
któ rym bli ska jest ślą ska kul tu ra lu do wa. Wie le tra dy cji
prze trwa ło w nie zmie nio nej for mie, in ne zo sta ły do sto -
so wa ne i zmo dy fi ko wa ne do po trzeb współ cze sno ści. 

Od paź dzier ni ka wy sta wa bę -
dzie eks po no wa na w gmi nach
po wia tu gli wic kie go.

(MFR)
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Ce lem Kon fe ren cji jest prze -
gląd za gad nień zwią za nych z hi -
sto rią i współ cze sno ścią li te ra tu ry
ślą skiej, po zna nie do rob ku li te rac -
kie go twór ców ślą skich pol sko -,
cze sko - i nie miec ko ję zycz nych,
dys ku sja na te mat miej sca li te ra tu -
ry ślą skiej w kul tu rze pol skiej
i eu ro pej skiej, od po wie dze nie
na py ta nie, czy w ogó le ist nie je li -
te ra tu ra ślą ska? Pod czas kon fe ren -
cji oma wia ne bę dą te ma ty tj. hi -
sto ria li te ra tu ry ślą skiej od cza sów
naj daw niej szych, daw na li te ra tu ra
gór no ślą ska i jej twór cy, wy daw cy
i dru ka rze ślą scy, pi sar stwo An -
dre asa Gry phiu sa, Jó ze fa Lom py,
Jó ze fa Sza fran ka, Ka ro la Miar -
ki, Ju liu sza Li go nia, ks. Nor ber ta

Bon czy ka i ks. Kon stan te go Dam -
ro ta, Sta ni sła wa Li go nia, Gu sta wa
Mor cin ka, Jo ze pha Eichen dorf fa
i in., ślą scy po eci XIX i XX,
współ cze sna li te ra tu ra ślą ska, li te -
ra tu ra ślą ska po ślą sku, słow ni ki
i ele men ta rze ślą skie, li te ra tu ra
ślą ska w bi blio te kach, słyn ne ko -
lek cje li te rac kie.

Na pro gram Kon fe ren cji skła dać
się bę dą wy kła dy, pre zen ta cje mul -
ti me dial ne, pa ne le dys ku syj ne, po -
ka zy ar ty stycz ne. Zgło sze nie
uczest nic twa w kon fe ren cji na stę -
pu je po przez wy peł nie nie for mu la -
rza. Kar ty zgło szeń i szcze gó ło we
in for ma cje znaj du ją się na stro nie
in ter ne to wej: sta ro stwo.gli wi ce.
pl/bi blio te ka/. (SoG)

Dro gi i bez dro ża 
ślą skiej li te ra tu ry

Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w Gli wi cach i Miej ska Bi blio te ka
Pu blicz na w Py sko wi cach za pra sza ją na IV Po wia to wą Kon fe ren cję Re -
gio nal ną dla bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li stów „Dro gi i bez dro ża
ślą skiej li te ra tu ry”. Od bę dzie się ona 11 paź dzier ni ka w Ośrod ku Wy po -
czyn ko wo -Szko le nio wym „Ener ge tyk” w Py sko wi cach. Do 20 wrze śnia
za in te re so wa ni mo gą zgła szać swój udział.

Ob rzę dy i oby cza je w fo to gra fii

Wy sta wa mia ła wer ni saż w Gli wi cach, a obec nie wę -
dru je po wo je wódz twie ślą skim.
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Gwa ry to nie tyl ko bo gac two ję zy ka, ale
tak że spu ści zna hi sto rii i kul tu ry da ne go re -
gio nu, jak i ca łe go na ro du. Rów nież ślą ska
gwa ra, cią gle ży wa w róż nych swych od -
mia nach, sta no wi źró dło wie dzy o na szych
przod kach i kształ tu je toż sa mość re gio nal -
ną ko lej nych po ko leń. 

Na te mat re gio na li zmu, w tym zna cze -
nia gwar, dys ku to wa no pod czas ubie -
gło rocz nej kon fe ren cji pt. „Ślą sko -

-ka szub skie kli ma ty re gio nal nej kul tu ry i li te -
ra tu ry” w Pław nio wi cach, zor ga ni zo wa nej
przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli -
wi cach. Wów czas in te re su ją cy re fe rat do ty -
czą cy cech gwa ry za gó rzań skiej dia lek tu to -
szec ko -gli wic kie go, któ rą po słu gu ją się
miesz kań cy na sze go re gio nu, przed sta wi ła Ja -
ni na Drozd, na uczy ciel ka w Pu blicz nym
Gim na zjum w Ru dziń cu. 

- Pod ję łam się opra co wa nia te go te ma tu,
po nie waż jesz cze nikt nie ze brał wszyst kich
wy znacz ni ków na szej gwa ry za gó rzań skiej
i je śli szko ła nie utrwa li tych ty po wych dla na -
sze go dia lek tu cech mo że on odejść bez pow -
rot nie w mrok za po mnie nia wraz z ty mi, któ -
rzy jesz cze „po ra dzom go dać”, a jest ich już
bar dzo ma ło. Mo że ktoś kie dyś się gnie do te -
go tek stu i bę dzie mógł od two rzyć tę gwa rę
na pod sta wie ze bra nych in for ma cji, zwłasz cza
wte dy, gdy za nik nie jej czy sta po stać – wy ja -
śnia Ja ni na Drozd. 

Po ni żej przed sta wia my Czy tel ni kom
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”
naj cie kaw sze ce chy dia lek tu to szec ko -

-gli wic kie go z uwzględ nie niem gwa ry za gó -
rzań skiej (czy li gwa ry zza Gó ry św. An ny),
któ re Ja ni na Drozd omó wi ła pod czas pław nio -
wic kiej kon fe ren cji. 

Miesz kań cy na sze go re gio nu czę sto uży -
wa ją ta kich form jak: mom, (mam), pro sza
(pro szę) czy chlyb (chleb). Nie każ dy jed nak
wie, że wie le z nich za wie ra daw ne, sta ro pol -
skie ce chy fo ne tycz ne (spo sób wy ma wia nia
róż nych gło sek). Po słu gu ją cy się gwa rą za gó -
rzań ską za miast „a” wy po wia da ją „o” np.
chcioł (chciał), wo ło (wo ła), „y” za miast „e”
np. tyż (też), „a” w wy gło sie wy ra zu za miast

„ę” np. wzion sie za ro bo ta (ro bo tę), na po -
cząt ku wy ra zu wy ma wia ją „o” przez „ło”, np.
ło na, łó na czyć, „y” czy „o” przed „ł” np. ze -
szoł, broł. 

To nie je dy ne ar cha icz ne ele men ty, któ -
re znaj dzie my w gwa rze za gó rzań -
skiej. For my ta kie jak: na rzęd ni ko we

np. sta ra nim, su mie nim czy też tryb przy pusz -
cza ją cy gdy bych, mioł bych (z gło ską „ch”
cha rak te ry stycz ną dla ję zy ka Mi ko ła ja Re ja)
wy stę po wa ły już w XVIII wie ku. W na szej
gwa rze za cho wa ły się też zmia ny sło wo twór -
cze. Po jeść ło biod (za miast zjeść obiad) czy

ło świeć (za miast za świeć) to po zo sta ło ści
gwa ro wych przed rost ków: „ło” za miast „za”
i „po” za miast „z”. 

Ja ni na Drozd zwra ca tak że uwa gę na wie le
cie ka wych zja wisk w ob rę bie lek sy ki, czy li
słow nic twa. Oka zu je się, że mnó stwo wy ra -
zów funk cjo nu ją cych w gwa rze zo sta ło za po -
ży czo nych z in nych ję zy ków. Mu si my pa mię -
tać, że od XIV do XVI na tych te re nach pa no -

wa li Cze si, a Śląsk na prze strze ni swo jej dłu -
giej hi sto rii na le żał m.in. do Habs bur gów,
a po tem do Prus. Stąd tak po kaź na ilość za po -
ży czeń. Są wśród nich za po ży cze nia cze skie,
np. ta kie zwro ty jak: dej se po zór dziołsz ka,
mom cie rod; nie miec kie: cug (po ciąg), ba na
(ko lej), szol ka (szklan ka), oma (bab cia); fran -
cu skie np. bom bo ny (cu kier ki), ka strol (gar -
nek), ry ma (ka tar), an tryj (przed po kój); wło -
skie np. ba ra ba (chu li gan) i ru muń skie np. baj -
tel (dziec ko), prze klu dzić (prze pro wa dzić).
W za so bie lek sy kal nym po ja wia się tak że
słow nic two sta ro pol skie – zwro ty i sło wa, któ -

re zna leźć moż na w utwo rach Re ja czy Ko -
cha now skie go, np. wi dzio łech, ro bi łech, po -
szedł bych, jo ci prza ja lub gich nąć wo dom
(wy lać gwał tow nie wo dę.) 

Wdia lek cie to szec ko -gli wic kim za -
cho wa ły się tak że daw ne na zwy
oso bo we, któ re dziś wi dzi my w ta -

kich na zwi skach jak: Go rzoł ka, Szklorz, Je -
glorz czy na zwach miej sco wo ści: Che chło

(daw na na zwa mo krych łąk) czy na zwa wsi
Nie wie sze (wsi ry cer skiej na le żą cej do Nie -
wie cha).

Wmiej sco wej gwa rze znaj du je my też
wie le okre śleń do ty czą cych daw -
ne go, co dzien ne go ży cia lu dzi, np.

po ży wie nia – jy my wo dzian ka (zu pa z chle ba
i czosn ku), pe cy nek (chleb okrą gły); sprzę tów
do mo wych – ki bel (wia dro me ta lo we), pyr kol
(łóż ko), bi glonz ko (że laz ko na du szę, czy li
wkład me ta lo wy lub roz ża rzo ny wę giel); na -
zwy człon ków ro dzi ny – łoj ce (ro dzi ce), ce ra
(cór ka), ma mu licz ka (ma mu sia), kam rat (ko -
le ga), upa (dzia dek); na zwy za wo dów – bed -
norz (pro du cent be czek), bart nik (pszcze larz),
gwa rek (gór nik) po tem zmie nio no na zwę
na gru biorz, ha jer; na zwy do mostw i ar chi tek -
tu ry np. fa mi lok (dom wie lo ro dzin ny), sto do -
ła i gum no, so bo ty, lau ba; na rzę dzi uży wa -
nych w go spo dar stwie np. kie rat, so cha (drew -
nia ny pług), ha ka (że la zny pług), żar na, cep;
świąt i tra dy cji, np. ra do śnik (chrzci ny), Go dy
(Świę ta Bo że go Na ro dze nia), koś ba po tem na -
zwa na żni wów ką (do żyn ki). War to zwró cić
też uwa gę na to, że gwa ra ślą ska ma 9 sa mo -
gło sek, gdyż wy stę pu je w niej sa mo gło ska,
któ rą wy ma wia się jak ou. Jest to współ cze sne
„ó” kre sko wa ne sły szal ne np. w wy mo wie ta -
kich wy ra zów jak dwu om (dwóm). 

Cha rak te ry stycz ny dla tej gwa ry jest też
spo sób mó wie nia. Praw dzi wy Za gó -
rza nin mó wi ob ni żo nym to nem, jak by

grub szym gło sem przez lek ko ści śnię te gar -
dło. Ten spo sób mó wie nia to rów nież frag -
ment hi sto rii na sze go ję zy ka, gdyż wie my jak
kie dyś mó wi li na si pra, pra, pra… sta rzi ko -
wie. 

Jak pod kre śla Ja ni na Drozd: - Gwa ra ślą -
ska to nie tyl ko na sze bo gac two kul tu ro we, ale
przede wszyst kim to, co okre śla na szą toż sa -
mość re gio nal ną, czy li na sze sta ro pol skie po -
cho dze nie od ple mion Ślę żan, Opo lan, Bo -
brzan itd. Dla te go tak waż ne są lek cje re gio -
na li zmu, bo to ośrod ki kul tu ry i szko ła są
straż ni ka mi tra dy cji oraz peł nią ro lę kul tu ro -
twór czą w miej sco wym śro do wi sku.

(Opr. SoG)

NA SZA GWA RA – NA SZA TRA DY CJA

Pod czas kon fe ren cji w Pław nio wi cach pięk ny po kaz za pre zen to wa ła mło dzież z Ru dziń ca wy -
stę pu ją ca w tra dy cyj nych ślą skich stro jach.
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Na 15 i 16 wrze śnia za pla no wa -
no dzie sią tą, ju bi le uszo wą edy cję
Gli wic kich Dni Dzie dzic twa Kul -
tu ro we go. Bę dą one do sko na łą
oka zją do poznania drew nia nych
ko ścio łów zie mi gli wic kiej. W pro -
gra mie m.in. wy ciecz ki, wy sta wy,
wy kła dy, pro jek cje fil mo we, po ka -
zy cie siel skie i rzeź biar skie. 

– W cią gu dwóch dni do znaj du -
ją cych się w po bli żu Gli wic drew -

nia nych ko ścio łów do je chać bę dzie
moż na au to ka rem. Po otwar tych dla
zwie dza ją cych wnę trzach świą tyń
opro wa dzać bę dą prze wod ni cy, to -
wa rzy szyć im bę dzie prze wod nik

PTTK. Na trzech al ter na tyw nych
tra sach wy cie czek zna la zło się
w su mie trzy na ście obiek tów.
Pierw sza tra sa obej mu je ko ściół ki
w Ostro pie, Smol ni cy, Żer ni cy
i Wil czy, dru ga – w Sie ra ko wi cach,
Ra cho wi cach, Boj szo wie, Ru dziń cu
i Po ni szo wi cach, a trze cia – w Za -
cha rzo wi cach, Sie ro tach, Księ żym
Le sie i Szałszy – in for mu ją or ga ni -
za to rzy. 

Za pi sy pro wa dzo ne są od 4
wrze śnia w Cen trum In for ma cji
Kul tu ral nej i Tu ry stycz nej (CI KiT)
Ki no Amok – Sce na Baj ka przy ul.
Dol nych Wa łów 3 w Gli wi cach.
Koszt bi le tu wy no si 3 zł, a za pie -
nią dze uzy ska ne z ich sprze da ży or -
ga ni za to rzy pla nu ją przy go to wać
pocz tów ki ze zdję cia mi od wie dza -
nych ko ścio łów. Wraz z fol de ra mi
zo sta ną one prze ka za ne pa ra fiom,
któ re zna la zły się na szla ku te go -
rocz nych Gli wic kich Dni Dzie dzic -
twa Kul tu ro we go. Ob cho dy za koń -
czy kon cert mu zy ki daw nej w wy -
ko na niu ze spo łu Per fu gium, któ ry
od bę dzie się w ko ście le pw.
Wszyst kich Świę tych w Gli wi cach. 

Wy da rze nie ho no ro wym pa tro -
na tem ob ję li: bi skup gli wic ki Jan
Ko piec, pre zy dent Gli wic Zyg -
munt Fran kie wicz, rek tor Po li -
tech ni ki Ślą skiej prof. dr hab. inż.
An drzej Kar bow nik i dzie kan Wy -
dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
Ślą skiej dr hab. inż. arch. Krzysz to -
fa Ga si dło. „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go” spra wu ją pa tro nat
me dial ny nad im pre zą. Wię cej in -
for ma cji oraz szcze gó ło wy pro gram
na stro nie: www.mu zeum.gli wi -
ce.pl. (SoG)

Od de ski do de ski

Za je dy ne osiem po wia to wych
ta la rów ku pić moż na garść in for -
ma cji i wspo mnień o naj pięk niej -
szych za byt kach po wia tu gli wic -
kie go…

Knu row ska Men ni ca Gór no -
ślą ska wy da ła pocz tów ko wą,
dwu stron ną, bar dzo pięk ną wer -

sję cie ka we go po wia to we go ga -
dże tu – grat ki nie tyl ko dla nu mi -
zma ty ków, hi sto ry ków i ko lek -
cjo ne rów. Są to trzy mo ne ty z se -
rii „Za byt ki po wia tu gli wic kie -
go” o war to ści ośmiu po wia to -
wych ta la rów (re wers), przed sta -
wia ją ce trzy ko ścio ły drew nia ne
po wia tu gli wic kie go – w Po ni szo -
wi cach, Wil czy i Żer ni cy (awers).
Mo ne ty od la ne z mo sią dzu w wer sji

błysz czą cej oraz oksy do wa nej (jest
tak że wer sja z czy ste go sre bra) cie -
szą oko. Opra wio ne w błysz czą cą
pocz tów kę w ko lo rach po wia to -
wych kre mo wo -bor do wych wraz
z opi sem za byt ku mo gą się stać
prze bo jem ko lek cjo ner skim oraz
ory gi nal nym ma te ria łem pro mo cyj -

nym.
– W pla -

nach ma my
wy da nie mo net
z wi ze run kiem
p o  z o  s t a  ł y c h
sied miu drew -
nia nych ko -
ścio łów z te re -
nu po wia tu gli -
wic kie go. My -
śli my tak że
o po zo sta łych
za byt kach po -
wia tu – pa ła -

cach, zam kach i dwo rach. Chcie li -
by śmy wy dać ca łą se rię mo net, któ -
re by ły by świa dec twem uro dy na -
sze go po wia tu – zgod nie mó wią
Bo gu sław i Grze gorz Szy gu ło wie
z Men ni cy Gór no ślą skiej.

Wię cej in for ma cji o za byt kach
na mo sięż nych mo ne tach moż na
zna leźć na stro nie www.men ni ca -
gorn sla ska.pl.

(MFR)

8 ta la rów po wia to wych
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Jed ną z naj waż niej szych
atrak cji tu ry stycz nych po wia tu
gli wic kie go są drew nia ne ko -
ścio ły. Za chwy ca ją ce o każ dej
po rze ro ku, ma ją swój „kli mat”
i za pach. Ina czej pach ną w cza -
sie desz czu, in ną woń wy da je
ko ściel ne drew no w su chy i sło -
necz ny dzień. Pra wie wszyst kie
świą ty nie są czyn ne, od pra wia -
ne są w nich msze świę te i na bo -
żeń stwa. Księ ża i pa ra fia nie
dum ni są z tych za byt ko wych
obiek tów, któ re już na sta łe
wple cio ne zo sta ły w kra jo braz
po wia tu gli wic kie go. 

Aby uchwy cić i po ka zać to
drew nia ne pięk no, Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach wy da ło al -
bum pt. „Drew nia ne ko ścio ły
na spi chle rzo wych szla kach po -
wia tu gli wic kie go” w ra mach re -
ali za cji ope ra cji pt. „Wy da nie al -
bu mu po świę co ne go drew nia nym
ko ścio łom ja ko obiek tom sta no -
wią cym dzie dzic two kul tu ro we
gmin po wia tu gli wic kie go na le -
żą cych do LGD Spi chlerz Gór ne -
go Ślą ska”, w ra mach dzia ła -
nia 413 Wdra ża nie lo kal nych
stra te gii roz wo ju ob ję te go
PROW 2007-2013. Pro jekt i re -

ali za cję al bu mu wy ko na ło Wy -
daw nic two Ala tus – Mał go rza ta
Ple szy niak z Ka to wic. Al bum ma
cie ka wy, nie wiel ki for mat (po -
ręcz ny przy zwie dza niu, ro we ro -
wej wy ciecz ce itd.), pięk ne barw -
ne fo to gra fie i naj śwież sze in for -
ma cje do ty czą -
ce prze szło ści
i sta nu obec ne -
go drew nia -
nych ko ścio łów
po wia tu gli wic -
kie go.

Do daj my, że
jest to dru gie
wy daw nic  two
p o  ś w i ę  c o  n e
tym szcze gól -
nym świą ty -
niom. Pierw sze
pt. „Wy po czy -
nek w po wie cie
g l i  w i c  k i m ,
szla kiem drew -
nia nych ko -
ścio łów” uka -
za ło się w 2009
r. i cie szy ło się
o g r o m  n y m
uzna niem czy -
tel ni ków.

Drew nia ne świą ty nie na le żą
do głów nych atrak cji hi sto rycz -
nych i sa kral nych po wia tu gli wic -
kie go. Po dob na kon cen tra cja te go
ty pu bu dow li wy stę pu je w nie -
wie lu po wia tach na sze go kra ju.
Rol ni czy cha rak ter te re nów po -

wia tu gli wic kie go spra wił, że
wie le z ko ścio łów prze trwa ło
w na tu ral nym oto cze niu. Naj dłu -
żej w po wie cie gli wic kim stoi
drew nia ny ko ściół w Po ni szo wi -
cach, po cho dzą cy z ostat nich
lat XV w., a po świę co ny w 1499
r. Ty po we ce chy drew nia nych ko -
ścio łów Gór ne go Ślą ska to zróż -
ni co wa na wy so kość ka le ni cy
(gór nej kra wę dzi) da chu nad na -
wą i pre zbi te rium, kon struk cja
zrę bo wa (skrzy żo wa nie dwóch
łą czą cych się ele men tów ścian
wień co wych) z drew na igla ste go
po sa do wio na na ka mien nych lub
drew nia nych pod wa li nach, oka py
chro nią ce zrąb, prze cho dzą ce
czę sto w for mę „so bót” (pod cie ni
ota cza ją cych ko ściół z ze wnątrz),
kry te da chem oraz wie ża o od ręb -
nej, słu po wej kon struk cji. 

War to od wie dzić drew nia ne
świą ty nie w Boj szo wie, Po ni szo -
wi cach, Ra cho wi cach, Ru dziń cu,
Sie ra ko wi cach, Sie ro tach, Smol -
ni cy, Za cha rzo wi cach, Wil czy
i Żer ni cy. Moż na to uczy nić sa -
mo cho dem, ro we rem, a na wet
pie cho tą. Krót ka kon tem pla cja
w za byt ko wym drew nia nym ko -
ście le z pew no ścią wznie sie na -
sze my śli i proś by wy so ko do nie -
ba… 

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ 

Drew nia ne ko ścio ły 
na spi chle rzo wych szla kach 

Monety oprawione są w pocztówkę z opisem powiatowych
zabytków.

Drew nia ny ko śció łek w Wil czy do dziś słu ży wier nym.

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. Pro jekt współ fi nan so wa ny 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”. 

In sty tu cja Za rzą dza ją ca Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich  na la ta 2007 – 2013: Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

NIE WSZYST KIE PRZE TRWA ŁY…

Wraz z roz wo jem i bo ga ce niem się miej sco wo ści, w miej sce ma łych
drew nia nych ko ścio łów za czę to gdzie nie gdzie w po wie cie gli wic kim
wzno sić świą ty nie mu ro wa ne, któ re sta wa ły się sym bo lem bo gac twa pa -
ra fian. Nie rzad ko pa ra fie nie chcia ły lub nie mo gły udźwi gnąć cię ża ru
utrzy ma nia rów no le gle dwóch ko ścio łów – drew nia ne go i mu ro wa ne go.
Z tych po wo dów nie któ re roz bie ra no i prze no szo no w in ne miej sca po łu -
dnio wej Pol ski. Ta ki los spo tkał w 1800 ro ku drew nia ny ko ściół z Pil cho -
wic, któ ry trans fe ro wa no do Go rzyc w po wie cie wo dzi sław skim, gdzie
cał ko wi cie ro ze bra no go w 1841 r. W 1937 r. jed na z dwóch drew nia nych
świą tyń, któ re ist nia ły kie dyś w Przy szo wi cach – ko ściół pa ra fial ny
z Przy szo wic – po wę dro wa ła do Bo ro wej Wsi, na to miast dru gi drew nia -
ny ko ściół przy szo wic ki zna lazł swo je god ne miej sce na Ku ba lon ce.
Krót ko przed II woj ną świa to wą, w la tach 1935-1938, drew nia ny ko ściół
św. Waw rzyń ca prze nie sio no z Knu ro wa do Cho rzo wa. W 1976 r. drew -
nia ny ko ściół z Gie rał to wic wy emi gro wał z po wia tu gli wic kie go i zna lazł
się w Wie lo po lu (obec nie Ryb nik). Prze no sze nie ko ścio łów nie wąt pli wie
przy czy ni ło się do ich ura to wa nia, ale czę sto wraz z trans fe rem po peł nia -
no wie le błę dów na tu ry bu dow la no -ar chi tek to nicz nej.

Osob ną gru pę ko ścio łów drew nia nych, któ re nie gdyś dum nie sta ły
w po wie cie gli wic kim, sta no wią świą ty nie spa lo ne lub znisz czo ne. Hu ra -
gan, któ ry w 1921 r. prze szedł przez zie mie obec ne go po wia tu gli wic kie -
go, znisz czył ko ściół drew nia ny w Rud nie. Oko ło 1930. ro ze bra no sta ry
drew nia no -mu ro wa ny ko ściół w Pa czy nie. In ny, jesz cze tra gicz niej szy
los spo tkał ko ścio ły w Pnio wie, Che chle i Łą czy, któ re znik nę ły w wiel -
kim ogniu. Ko ściół pw. św. Wa cła wa z Pnio wa, wy bu do wa ny w 1506 r.,
spło nął 13 lu te go 1956 r. z nie wy ja śnio nych przy czyn. Po cho dzą cy
z 1376 r. ko ściół drew nia ny pw. św. Wa len te go z pod mu rów ką z ka mie -
nia po lne go w Che chle spa lił się w 1949 r. od ude rze nia pio ru na. Naj tra -
gicz niej szy los spo tkał chy ba jed nak uni ka to wy ko ściół drew nia ny w Łą -
czy pw. (do 1698 r.) św. Mar ci na, na stęp nie św. Ja na Chrzci cie la,
(a od 1929 r.) Na ro dze nia N. M. P. i św. Mar ci na. Świą ty nia ta z po wo -
dze niem prze trwa ła wiel ki po żar la sów ru dzi niec ko -rudz ko -kę dzie rzyń -
skich, któ ry w 1992 r. stra wił po ła cie drzew, by dwa la ta póź niej, w stycz -
niu 1994 r. do szczęt nie spło nąć z rę ki nie zna ne go pod pa la cza.
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Pra ce bu dow la ne, któ rych wy ko -
naw cą by ło Przed się bior stwo Re -
mon to wo -Bu dow la ne ER BUD
sp. z o.o. z Ryb ni ka re ali zo wa ne by -
ły od paź dzier ni ka 2010 r. do
2 sierp nia br., kie dy to na stą pił koń -
co wy od biór tech nicz ny. Przy od -
bio rze, któ ry – co na le ży pod kre ślić
–od był się kil ka ty go dni przed wy -
ma ga ną w umo wie da tą, po wo ła na
ko mi sja od bio ro wa nie do pa trzy ła
się uste rek ani wad w no wo wy bu -
do wa nym obiek cie ha li. Nie wąt pli -

wie ogrom na w tym za słu ga Je rze -
go Poj dy, kie row ni ka bu do wy ze
stro ny wy ko naw cy oraz Pio -
tra Bre gu ły, usta no wio ne go przez
in we sto ra czy li Po wiat Gli wic ki in -
spek to ra nad zo ru in we stor skie go.
Nie spo sób, w tym miej scu po mi nąć
za an ga żo wa nia pro wa dzą cych to
za da nie in we sty cyj ne pra cow ni ków
Re fe ra tu In we sty cji i Fun du szy Da -
wi da Do mżo ła i Ta de usza Bo bi ka. 

War tość in we sty cji wy no si ła 3,6
mln zł i zo sta ła sfi nan so wa na z bu -
dże tu Po wia tu Gli wic kie go. Na le ży
pod kre ślić, iż w bie żą cym ro ku Po -
wiat Gli wic ki, po raz dru gi i tym ra -
zem sku tecz nie ubie gał się o za kwa -
li fi ko wa nie przed mio to wej in we sty -
cji do Pro gra mu Roz wo ju Ba zy

Spor to wej Wo je wódz twa Ślą skie go,
dzię ki cze mu z Mi ni ster stwa Spor tu
i Tu ry sty ki otrzy mał bez zwrot ne
do fi nan so wa nie na jej re ali za cję ze
środ ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu -
ry Fi zycz nej w wy so ko ści
1 140 000 zł.

Uro czy ste otwar cie ha li za pla -
no wa no na 8 paź dzier ni ka. Nie
koń czy to re ali za cji za da nia „Mo -
der ni za cja i roz bu do wa obiek tów
spor to wych Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go przy ul. 1 Ma ja 21

w Knu ro wie”. – W uchwa lo nym
Wy ka zie Przed się wzięć Wie lo let -
nich Po wia tu Gli wic kie go, na la -
ta 2013-2014 za pi sa ne są ko lej ne
eta py te go za da nia in we sty cyj ne go
– mó wi Ma ciej Ko zub ski, na czel -
nik Wy dzia łu In we sty cji i Za mó -
wień Pu blicz nych sta ro stwa. – Jest
już go to wa do ku men ta cja pro jek to -
wa na ko lej ne obiek ty in fra struk tu -
ry spor to wej przy tej szko le: wie lo -
funk cyj ne bo isko spor to we o na -
wierzch ni po li ure ta no wej do pił ki
ręcz nej, ko szy ków ki i siat ków ki
o wy mia rach 40 x 20 m, 4-to ro wa
bież nia 100 m do sprin tu oraz
skocz nia do sko ku w dal i trój sko -
ku.

(SoG, MK)

Ha la na mia rę XXI wieku
Przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie za koń czo no

pra ce bu dow la ne przy ha li spor to wej. In we sty cja, któ rą od eta pu pro -
jek to wa nia pro wa dził Wy dział In we sty cji i Za mó wień Pu blicz nych Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach, zo sta ła wy ko na na w ra mach za da nia
„Mo der ni za cja i roz bu do wa obiek tów spor to wych Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go przy ul. 1 Ma ja 21 w Knu ro wie” i obej mo wa ła bu do wę
ha li spor to wej wraz z za ple czem, po łą czo nej z ist nie ją cym bu dyn kiem
szko ły (sa li gim na stycz nej) łącz ni kiem. 

Pod czas od bio ru tech nicz ne go ha li. Od le wej: Do ro ta Gu mien ny – dy rek tor
ZS im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie, Ma ciej Ko zub ski, Je rzy Poj da, Mi -
chał Ko tycz ka – kie row nik ro bót i Piotr Bre gu ła.
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We wrze śniu li ce ali ści z Py sko -
wic i Knu ro wa oraz ucznio wie
spe cjal nych szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych miesz czą cych się
w tych dwóch mia stach po raz
ostat ni bę dą mie li oka zję za kwa li -
fi ko wa nia się do udzia łu w pro -
jek cie „Edu ka cja dla roz wo ju”,
współ fi nan so wa nym 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, do -
tych czas ob ję tych zo sta ło 472
uczniów li ce ów ogól no kształ cą cych
oraz 168 – szkół spe cjal nych.
W ostat nich mie sią cach re ali za cji
pro jek tu, po dob nie jak w po przed -
nich la tach szkol nych, ucznio wie
bę dą mo gli ko rzy stać z po mo cy na -
uczy cie la w nad ra bia niu za le gło ści
edu ka cyj nych, roz wi jać swo je zdol -
no ści i pa sje w ra mach licz nych kó -
łek za in te re so wań, uzy skać fa cho -
we wspar cie w roz wią zy wa niu pro -
ble mów psy cho lo gicz no -pe da go -
gicz nych oraz otrzy mać po moc
przy wy bo rze naj od po wied niej szej
dla nich dal szej dro gi edu ka cyj no -
-za wo do wej. 

Pod czas za jęć wy ko rzy sty wa ne
bę dą licz ne po mo ce dy dak tycz ne
za ku pio ne ze środ ków pro jek tu –
np. w ostat nich ty go dniach do szkół
tra fi ły pa ra wa ny, pa cyn ki i in ne re -
kwi zy ty przy dat ne w pra cy kó łek
te atral nych. Po za za ję cia mi pro wa -
dzo ny mi na te re nie szkół za pla no -
wa no udział w spek ta klach te atral -
nych, warsz ta ty or ga ni zo wa ne w te -
re nie, wi zy ty stu dyj ne i in ne wy jaz -
dy edu ka cyj ne. War to pod kre ślić, że
or ga ni zo wa ne do tych czas wy jaz dy
cie szy ły się w szko łach wiel ką po -
pu lar no ścią. W pierw szym pół ro -
czu 2012 r. ucznio wie od wie dzi li
m.in. Kra ków, Wro cław, Gó ry Sto -
ło we i Gó ry Świę to krzy skie, Cen -
trum Na uki Ko per nik w War sza wie
i In sty tut Ba dań Ją dro wych
w Świer ku. 

Wszel kich bliż szych in for ma cji
nt. za sad re kru ta cji i udzia łu w pro -
jek cie udzie la ją szkol ne ko or dy na -
tor ki.

W mi nio nym ro ku szkol nym naj -
młod si ucznio wie szkół spe cjal nych

w Ku ro wie i Py sko wi cach ko rzy sta li
z za jęć or ga ni zo wa nych w ra mach
in ne go jesz cze pro jek tu współ fi nan -
so wa ne go z te go sa me go źró dła.
Pro jekt „Wspar cie na star cie”
wspie rał in dy wi du ali za cję po mo cy
kie ro wa nej do uczniów klas I -
-III szkół pod sta wo wych, ma ją cych
pro blem z opa no wa niem umie jęt no -
ści ma te ma tycz nych oraz pi sa nia
i czy ta nia, wy ma ga ją cych ko ry go -
wa nia wad po sta wy czy ła go dze nia
za bu rzeń po przez za ję cia te ra peu -
tycz ne. Ze spra woz dań na uczy cie li
pro wa dzą cych za ję cia wy ni ka, że
w każ dej z tych dzie dzin za ję cia
przy nio sły efek ty. Wszyst kie dzie ci
ob ję te pro jek tem – czy li 7 uczniów
z Knu ro wa i 11 z Py sko wic – roz wi -
nę ły swo je umie jęt no ści ma te ma -
tycz ne, choć oczy wi ście ze wzglę du
na zróż ni co wa nie pro ble mów za kres
opa no wa ne go ma te ria łu był rów nież
zróż ni co wa ny. Ucznio wie knu row -
skiej pod sta wów ki, któ rzy ćwi czy li
umie jęt no ści nie zbęd ne do pi sa nia
i czy ta nia, wy raź nie po sze rzy li za -
kres słow nic twa i prze ła ma li nie chęć
przed wy po wia da niem się, na uczy li
się lep szej kon cen tra cji, po pra wi ła
się ich spraw ność oraz umie jęt ność
ana li zy i syn te zy słu cho wej.

Z ko lei mu zy ko te ra pia pro wa -
dzo na w Py sko wi cach i za ję cia wy -
ko rzy stu ją ce ele men ty te ra pii EEG
Bio fe ed back w Knu ro wie przy czy -
ni ły się do po pra wy sta nu emo cjo -
nal ne go dzie ci, a w przy pad ku mu -
zy ko te ra pii – tak że do roz wo ju wy -
obraź ni i wraż li wo ści es te tycz nej. 

– Dzie ci za czę ły wy ra żać sa me
sie bie po przez gest, mi mi kę, ruch
i mu zy kę, sta ły się śmiel sze, bar -
dziej otwar te na in nych, a jed no cze -
śnie wy ci szy ły się – pod su mo wu je
Jo an na Kah ner pro wa dzą ca mu zy -
ko te ra pię.

Wy mier ne ko rzy ści przy nio sła
rów nież gim na sty ka ko rek cyj na or -
ga ni zo wa na dla uczniów knu row -
skiej pod sta wów ki. Uczest ni cy tych
za jęć są bar dziej świa do mi wła sne -
go cia ła i le piej umie ją je kon tro lo -
wać w sy tu acjach ży cia co dzien ne -
go, a na wet w pew nym stop niu po -
tra fią sa mo dziel nie ko ry go wać wła -
sne wa dy po sta wy. Dzie ci na uczy ły
się tak że współ dzia ła nia z part ne -
rem i kon cen tra cji na wy ko ny wa -
nym za da niu.

– Jed na z dziew czy nek, ma ją ca
pro ble my z po ru sza niem się, nie lu -
bi ła ćwi czyć, bo ba ła się, że zro bi
so bie krzyw dę – opo wia da Sa bi na
Bro ni kow ska ko or dy nu ją ca re ali -
za cję pro jek tu w Knu ro wie. – Po za -
koń cze niu za jęć nie tyl ko znacz nie
po pra wił się stan fi zycz ny dziec ka,
ale też zmie ni ło się je go na sta wie -
nie. Te raz dziew czyn ka chęt nie ćwi -
czy. My ślę, że w ja kimś stop niu
przy czy ni ły się do te go rów nież po -
mo ce gim na stycz ne za ku pio ne
w ra mach pro jek tu – ko lo ro we i cie -
ka we, za chę ca ją do ćwi czeń po -
przez za ba wę.

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

Edu ka cja, roz wój i wspar cie 

Dzię ki cie ka wym po mo com dy dak tycz nym gim na sty ka ko rek cyj na mo że
oka zać się do brą za ba wą...
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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

Dokończenie ze str. 1
Pra ce re mon to we pro wa dzo ne by ły

tak że w Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie. – Po wsta ło no we po -
miesz cze nie pra cow ni go spo dar stwa
do mo we go i pra cow nia ce ra mi ki, za -
koń czo no już ostat ni grun tow ny etap
re mon tu ko ry ta rzy szkol nych, wy ma -
lo wa no kla sę, do pro wa dzo no cie płą
wo dę do ubi ka cji uczniów – wy li cza
dy rek tor Gra ży na Gó ral czyk. 

W Ze spo le Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie, w związ ku z ko -
niecz no ścią usu nię cia azbe stu, prze -

dłu żył się re mont su fi tu sa li gim na -
stycz nej. Po nad to w cza sie wa ka cyj nej
prze rwy zo sta ły do po sa żo ne i roz bu -
do wa ne w sprzęt pra cow nie elek trycz -
na i me cha nicz na oraz prze pro wa dzo -
no re mon ty kil ku sal lek cyj nych. 

War to do dać, iż w tym ro ku szkol -
nym wcho dzą zmie nio ne prze pi sy do -
ty czą ce szkol nic twa za wo do we go. –
W kla sach kształ cą cych w za wo dach
zmie nio ne zo sta ły pro gra my na ucza -
nia. Zwięk szy ła się licz ba go dzin prak -
tycz nej i teo re tycz nej na uki za wo du.
Cykl kształ ce nia we wszyst kich pierw -

szych kla sach szko ły za wo do wej jest
trzy let ni – in for mu je dy rek tor ZSZ nr 2
w Knu ro wie, Gra ży na Dą brow ska. 

– W szko le za wo do wej kształ ce nie
na sta wio ne jest na zdo by wa nie okre -
ślo nych kwa li fi ka cji w za wo dzie, tym
sa mym eg za mi ny za wo do we, kwa li fi -
ka cyj ne bę dą od by wa ły się po na by ciu
przez ucznia okre ślo nych umie jęt no ści.
Za wo dy po sia da ją dwie, trzy kwa li fi -
ka cje i uczeń tech ni kum przy kła do wo
mo że już w dru giej kla sie przy stą pić
do eg za mi nu kwa li fi ka cyj ne go. Re for -
ma szkol nic twa za wo do we go wy ma ga
du żych zmian w pro ce sie na ucza nia,
zwią za nych z no wą pod sta wą pro gra -

mo wą i no wy mi pod ręcz ni ka mi – wy -
ja śnia dy rek tor „Ko nop nic kiej” El wi ra
Der sie wicz.

Zmia ny w no wym ro ku szkol nych
cze ka ją rów nież na uczniów Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -
ro wie. Przy bu dyn ku I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go po wsta ła no wa ha la
spor to wa. 

– Na szyb kie wy po sa że nie ocze ku -
je si łow nia i sal ka fit ness, na to miast
głów ny par kiet jest przy go to wa ny
do za jęć wy cho wa nia fi zycz ne go za -
rów no uczniów LO, jak i tech ni kum.
Przy go to wa no bo iska do gry w pił kę
siat ko wą, ko szy ko wą, ręcz ną, noż ną

oraz kor ty do te ni sa ziem ne go i bad -
min to na. Ra dy kal nie zmie ni ło się urzą -
dze nie te re nu zie leń ców przy szkol nych
– in for mu je dy rek tor Do ro ta Gu mien -
ny. 

To nie je dy ne no wo ści w „Pa der -
ku”: – Roz po czy na ją cy się rok szkol ny
jest pierw szym ro kiem wdra ża nia re -
for my pro gra mo wej w szko łach po -
nad gim na zjal nych. Zre ali zu je my kil ka
no wych roz wią zań or ga ni za cyj nych,
jak na przy kład mię dzy od dzia ło we na -
ucza nie ję zy ka an giel skie go i ję zy ków
ob cych – nie miec kie go, fran cu skie go
i ro syj skie go – do da je dy rek tor Gu -
mien ny. (SoG, RG)

SZKOL NY CZAS



14 wrze śnia
prze pro wa dzo na
zo sta nie ak cja
„Sprzą ta my Po wiat
Gli wic ki 2012”.
W ten spo sób po -
wiat po raz ko lej ny
włą czy się w ogól -
no pol skie sprzą ta -
nie świa ta. 

Ak cja jest skie ro -
wa na do po wia to -
wych szkół po nad -
gim na zjal nych oraz
spe cjal nych, a tak że
do mów po mo cy
spo łecz nej. Jak co
ro ku we zmą w niej
udział: Ze spół Szkół
im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie,
Ze spół Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu -
ro wie, Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Knu -
ro wie, Ze spół Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach, Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach, Dom Po mo cy Spo -
łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach,
Dom Po mo cy Spo łecz nej „Za me -
czek” w Kuź ni Nie bo row skiej,
a po raz pierw szy włą czy się Dom
Po mo cy Spo łecz nej dla Dzie ci
i Mło dzie ży w Pil cho wi cach. 

Głów ny mi ce la mi ak cji są: edu -
ka cja eko lo gicz na spo łe czeń stwa,
po pra wa sta nu śro do wi ska, po zna -
nie i pro mo cja gmin oraz pod mio -
tów go spo dar czych. Po wiat, or ga ni -
za tor ak cji, za pew ni środ ki ko niecz -
ne do jej prze pro wa dze nia, tj. wor ki

na od pa dy, rę kawi ce i od biór ze bra -
nych od pa dów, a tak że opra wę me -
dial ną w for mie pla ka tów. Po nad to
dla uczest ni ków ak cji zo sta ną przy -
go to wa ne na gro dy. 

– Co ro ku uczest ni cy ak cji wspa -
nia le sprzą ta ją oko li ce swych pla có -
wek. Jed nak bar dzo waż ne jest, aby
każ dy miesz ka niec na sze go po wia tu
dbał o po rzą dek i przy ro dę, a tym
sa mym nie wy rzu cał śmie ci na dzi -
kie wy sy pi ska czy do przy droż nych
ro wów. Ca ła spo łecz ność lo kal na
po win na włą czyć się w ak cję sprzą -
ta nia, nie mniej o czy ste oto cze nie
mu si my dbać na co dzień – mó wi
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek.

Oprócz zor ga ni zo wa nia ak cji 14
wrze śnia w te re nie, w ra mach
„Sprzą ta nia Po wia tu Gli wic kie -
go 2012” zo sta nie prze pro wa dzo ny
kon kurs na pra cę pla stycz ną. Jest on
skie ro wa ny do mło dzie ży szkół po -
nad gim na zjal nych, uczniów szkół
spe cjal nych oraz miesz kań ców do -
mów po mo cy spo łecz nej. Uczest nik
mo że zgło sić na kon kurs jed ną pra -
cę pla stycz ną, do pusz cza się pra ce
spo rzą dzo ne przez po je dyn cze oso -
by jak i gru py osób. Pra ce te po win -
ny na wią zy wać do ha sła te go rocz -
nej ogól no pol skiej ak cji „Sprzą ta nie
Świa ta – Pol ska”, któ re brzmi: „Ko -

cham, Lu bię, Sza nu ję, Nie śmie cę”.
Pra ce na le ży zło żyć do 28 wrze śnia. 

Prze bieg ak cji ko or dy nu je Wy -
dział Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic -
twa i Le śnic twa w Sta ro stwie 
Po  wia  to  wym w Gl i  w i  cach ,
tel. 332 66 46 i 238 93 00. (SoG)

www.powiatgliwicki.pl
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KO CHAM, LU BIĘ, 
SZA NU JĘ, NIE ŚMIE CĘ

Pod czas te go rocz nych ob cho -
dów do żyn ko wych rol ni cy otrzy -
mu ją bez płat nie pod ręcz nik no -
wo cze sne go eko lo gicz ne go go spo -
da ro wa nia. Jest to pu bli ka cja wy -
da na przez Ślą ski Ośro dek Do -
radz twa Rol ni cze go w Czę sto cho -
wie, po świę co na do brym prak ty -
kom w go spo dar stwie rol nym
w świe tle wy mo gów ochro ny śro -
do wi ska. Wy da nie ta kiej pu bli ka -
cji po raz ko lej ny wsparł swą do -
ta cją  Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ka to wi cach. 

– Ce lem te go wy daw nic twa jest
sze ro kie upo wszech nie nie wśród
rol ni ków, przed się bior ców rol nych
oraz prze twór ców, a tak że osób ak -
tyw nie dzia ła ją cych w śro do wi sku
wiej skim, wie dzy i umie jęt no ści
w za kre sie tech ni k mi ni ma li zu ją -
cych za gro że nie dla śro do wi ska
spo wo do wa ne dzia łal no ścią rol ni -
czą. Oka zu je się bo wiem, że sto so -
wa na obec nie szcze gól nie in ten -
syw na pro duk cja rol na, wy ma ga ją -
ca sto so wa nia du żej ilo ści na wo zów
oraz in nych środ ków prze my sło -
wych, po wo du je czę sto istot ne za -
gro że nie dla śro do wi ska na tu ral ne -
go – in for mu je Piotr Bier nat,
rzecz nik pra so wy WFO ŚiGW
w Ka to wi cach.

Au to rzy tej pu bli ka cji szcze gól -
ny na cisk po ło ży li na za gad nie nia
zwią za ne m.in. z utrzy ma niem ży -

zno ści gleb, za po bie ga niem ero zji,
nisz cze niem sie dlisk na tu ral nych,
za bez pie cze niem wód grun to wych
przed środ ka mi ochro ny ro ślin czy

też rol ni czym wy ko -
rzy sta niem ście ków
i osa dów ście ko -
wych. Du żo uwa gi po świę ci li też
za sa dom na wo że nia, a tak że ochro -
ny wód przed za nie czysz cze nia mi
azo ta na mi po cho dze nia rol ni cze go.
Wy daw nic two to wy dru ko wa ne zo -

sta ło w na kła dzie 20 tys. eg zem pla -
rzy. Książ ki tra fią nie tyl ko do rol ni -
ków już pro wa dzą cych swe go spo -
dar stwa, ale rów nież do uczniów

i na  uczy  c ie  l i  szkół  ro l  n i  -
czych w woj. ślą skim, a tak że
do uczest ni ków szko leń w za kre sie
do radz twa rol ni cze go.

(RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

W zgo dzie z na tu rą

29 wrze śnia w godz. od 9.00
do 18.00 w Ha li Ośrod ka Spor tu
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach
(ul. Ka szub ska 28) od bę dzie

się XVII edy cja Gli wic kie go Kier -
ma szu Żyw no ści Eko lo gicz nej
i Tra dy cyj nej – Na tu ra, zdro wie,
kul tu ra.

Na kier ma szu bę dzie moż na za -
opa trzyć się w prze róż ne pro duk ty
eko lo gicz ne bez po śred nio od rol ni -
ków, do wie dzieć się o ko rzy ściach
spo ży wa nia pro duk tów wy two rzo -
nych w spo sób zrów no wa żo ny,

skosz to wać po tra wy przy go to wa ne
z ta kich pro duk tów oraz wziąć udział
w warsz ta tach. W pro gra mie prze wi -
dzia no m.in. po kaz sztu ki ku li nar nej

ba zu ją cej na pro duk -
tach eko lo gicz nych
– po tra wy roz grze -
wa ją ce i ener ge ty zu -
ją ce, zna cze nie przy -
praw w kuch ni;
warsz ta ty edu ka cyj -
ne dla dzie ci po łą -
czo ne z przy go to wa -
niem pro stych po sił -
ków – Aka de mia
ma łe go ku cha rza; fe -
sti wal fil mo wy – po -
ka zy fil mów i dys ku -
sje o te ma ty ce zwią -

za nej w pro duk cją żyw no ści; Zdro -
wie na star cie – jak wspie rać roz wój
nie mow la ka i ma łe go dziec ka od po -
wied nim od ży wia niem; mio dy i pro -
duk ty pszcze le w za cho wa niu wi tal -
no ści or ga ni zmu. 

– Wstęp na warsz ta ty i kier masz
jest bez płat ny. Licz ba miejsc
na warsz ta tach jest ogra ni czo na,
dla te go pro si my o zgła sza nie chę ci
udzia łu do 15 wrze śnia na ad res:

biu ro@pke gli wi ce.pl lub te le fo -
nicz nie – 32/231 85 91. Oso by, któ -
re zgło szą swój udział, bę dą mia ły
pierw szeń stwo uczest nic twa
w warsz ta tach – in for mu je Alek -
san dra Jó ze wicz, ko or dy na tor ka
kier ma szu. 

Kier masz zo stał ob ję ty ho no ro -
wym pa tro na tem mi ni stra rol nic twa
i roz wo ju wsi Sta ni sła wa Ka lem -
by, mar szał ka Wo je wódz twa Ślą -
skie go Ada ma Ma tu sie wi cza oraz
sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie -
szpor ka. Jest do fi nan so wa ny ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach III Sche ma tu Po mo cy Tech -
nicz nej Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2007-2013
(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), Pro gra mu Eu ro pe Aid oraz
Pro gra mu Re gio nu Mo rza Bał tyc -
kie go 2007-2013.

Or ga ni za to rem im pre zy jest Pol -
ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło Miej -
skie w Gli wi cach. Szcze gó ło wy
pro gram do stęp ny jest na stro nie in -
ter ne to wej: http://www.pke gli wi -
ce.pl/. (SoG)

Eko lo gicz na żyw ność i nie tyl ko

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW WOJEWÓdZkiEGO

FUNdUSZU OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki WOdNEj
W KATOWiCACh

To tyl ko jed no z miejsc, gdzie eko lo gicz ni wan da le utwo rzy li dzi kie wy sy pi -
sko śmie ci.
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Upra wy mu szą być
nie tyl ko zdro we,
ale i tak pro wa dzo -
ne, by nie szko dzi ły
śro do wi sku na tu -
ral ne mu.
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Plakat promujący tegoroczną akcję sprzątania
powiatu.

Na kiermaszu można też kupić ciekawe wyroby
rękodzieła ludowego. 
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Ko lej ne kra jo we suk ce sy od -
no si Pau li na Woj tu lek, re pre zen -
tu ją ca Sto wa rzy sze nie Spor to we
Ran cho u Mar ka w Bar głów ce
ko ło So śni co wic. Mło da za wod -
nicz ka jest nie zrów na na w jeź dzie
kon nej we stern i ro deo.

Pau li na bar dzo do brze wy pa dła
na za wo dach kwa li fi ka cyj nych
do Mi strzostw Pol ski Pol skiej Li gi
We stern i Ro deo, roz gry wa nych 1-3
sierp nia w Ścię gnach ko ło Kar -
pa cza na te re nie mia stecz ka We -
stern Ci ty. Star to wa ła w swo jej
ka te go rii wie ko wej (ju nior)
na dwóch ko niach czy stej krwi
arab skiej – El pe no rze oraz Ar go -
na sie. Na ko niu El pe nor za ję ła
pierw sze miej sce w kon ku ren cji
We stern Ple asu re oraz We stern
Hor se man ship oraz pią te w kon -
ku ren cji Trawl, na to miast na Ar -
go na sie dru gie miej sce w kon ku -
ren cji Po le Ben ding oraz trze cie
w kon ku ren cji Bar rel Ra ci ne. 

Z ko lei 25 i 26 sierp nia na te re -
nie ośrod ka jeź dziec kie go Gol den
Hor se w Ko ry tach ko ło War sza wy
od by ły się za wo dy kwa li fi ka cyj ne
do Mi strzostw Pol ski Pol skiej Li gi
We stern i Ro deo. Pau li na star to -
wa ła w ka te go rii wie ko wej ju nior
w pię ciu kon ku ren cjach: na ko niu
El pe nor w We stern Ple asu re, We -
stern Hor se man ship oraz Trawl,
a na ko niu Ar go nas w Bar rel Ra cing
oraz Po le Ben dig. Efek tem tych star -
tów by ło pięć zło tych me da li! Po nad -
to w dwóch kon ku ren cjach, tj. We -
stern Ple asu re oraz Tra il Extri me wy -
star to wa ła w ka te go rii OPEN – ry wa -
li zu jąc z do ro sły mi (se nio ra mi), zdo -
by wa jąc w każ dej z tych kon ku ren cji
srebr ny me dal.

Dzię ki tak uda ne mu star to wi
Pau li na za pew ni ła so bie kwa li fi ka -
cje na wrze śnio we Mi strzo stwa Pol -
ski aż w sze ściu kon ku ren cjach.
Start i osią gnię te wy ni ki na tych
Mi strzo stwach, któ re od bę dą się
w 21-23 wrze śnia we Wro cła wiu,
bę dą de cy do wać o po wo ła niu
do ka dry Pol ski na od by wa ją cy się
w paź dzier ni ku na Sło wa cji Pu char
Eu ro py Cen tral nej. Ty dzień

przed Mi strzo stwa mi Pol ski bę dzie
moż na zo ba czyć Pau li nę Woj tu lek
oraz wie lu in nych jeźdź ców na na -
szym te re nie. 15 wrze śnia w ośrod -
ku jeź dziec kim Ran cho u Mar ka
w Bar głów ce od bę dzie się Fi nał Pu -
cha ru Ślą ska w kon ku ren cjach We -
stern i Ro deo. Po czą tek za wo dów
o godz. 10.00, wstęp wol ny.

(RG)

MI STRZY NI WE STERN I RO DEO

Pau li na Woj tu lek od no si w tym se zo nie
suk ces za suk ce sem.

Ko lej ne suk ce sy, tym ra zem
w mi strzo stwach eu ro pej skich
i świa to wych, od nie śli te ni si ści
sto ło wi ULKS „Taj fun” Li go ta
Ła będz ka.

Piotr Ze mła za jął dwa pierw sze
miej sca – in dy wi du al ne i dru ży no -
we – w Mi strzo stwach Eu ro py Na -
uczy cie li, któ re ro ze gra ne zo sta ły
pod ko niec czerw ca w buł gar skiej
Al be nie. Spo rym osią gnię ciem za -
koń czył też udział w Mi strzo stwach
Świa ta We te ra nów, któ re trwa ły
od 2 do 6 lip ca w Szwe cji. W grze
po dwój nej za jął 16. miej sce
na świe cie, zaś je go klu bo wy ko le -
ga z „Taj fu na” – Ma rian Strzał ka
upla so wał się w tym ran kin gu
na 30. po zy cji.

Z ko lei Da riusz Steu er przy je -
chał z dwo ma me da la mi – zło tym
i srebr nym – z Eu ro pej skich Igrzysk
Służb Mun du ro wych, któ re roz gry -
wa ne by ły od 7 do 15 lip ca na hisz -
pań skiej Te ne ry fie. Zło ty me dal wy -
wal czył w grze po dwój nej, gra jąc
w pa rze z Se ba stia nem Lu ba siem
z Rze szo wa, na to miast srebr ny
w kon ku ren cji in dy wi du al nej. Obo je
są stra ża ka mi, by li nie po ko na ni
wśród te ni si stów sto ło wych re pre -
zen tu ją cych za wod ni ków służb mun -
du ro wych z 22 państw eu ro pej skich.

– Dzię ku ję spon so rom, dzię ki
któ rym mój wy jazd na te igrzy ska
był moż li wy – mó wi Da riusz Steu -
er. – Są to fir my KAZ Ze non Ro że -
nek, MAR POL, Ba cha Sport, Szko -
ła Na uki Jaz dy Kę dzier ski, AN N -
SWE AR, Ze spół Mu zycz ny SE -
PI&HE PI oraz Nad le śnic two Ru -
dzi niec, Urząd Miej ski w Gli wi cach
i Ko men da Miej ska PSP w Gli wi -
cach. My ślę o udzia le w Mi strzo -
stwach Świa ta Stra ży, któ re od bę dą
się w paź dzier ni ku w Syd ney, ale
udział w nich uza leż nio ny jest m.in.
od te go, czy uda mi się uzy skać pie -
nią dze na ten wy jazd. (RG)

Zło to na Te ne ry fie

Da riusz Steu er z me da la mi zdo by -
ty mi na Te ne ry fie.
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Zna ko mi te wy ni ki na świa to -
wych za wo dach osią ga ją pol scy
pi lo ci la ta ją cy na szy bow cach.
Wśród mi strzów nie bra ku je szy -
bow ni ków, zwią za nych z Ae ro klu -
bem Gli wic kim. 

Na Szy bow co wych Mi strzo -
stwach Świa ta, roz gry wa nych
w Uval de (Tek sas, USA) na prze ło -
mie lip ca i sierp nia pol scy za wod ni -
cy zdo by li trzy me da le, a na sza re -
pre zen ta cja za ję ła pierw sze miej sce
w kwa li fi ka cji dru ży no wej. Był to
naj więk szy suk ces pol skich szy -
bow ni ków w hi sto rii te go spor tu.
Se ba stian Ka wa z Biel ska -Bia łej
zo stał mi strzem świa ta w kla sie 15-
me tro wej, a w kla sie 18-me tro wej
na naj wyż szym po dium sta nął Zbi -
gniew Nie rad ka (Ae ro klub Czę sto -

chow ski), zaś ty tuł wi ce mi strza
świa ta „wy la tał” Łu kasz Wój cik
z Wło cław ka. Do sko na łe wy ni ki
osią gnę li rów nież pi lo ci zwią za ni
z Ae ro klu bem Gli wic kim: To masz
Ru baj i Chri stoph Mat kow ski.
To masz za koń czył mi strzo stwa
na siód mym miej scu, a Mat kow ski
w kla sy fi ka cji koń co wej uzy skał je -
de na stą lo ka tę w świe cie. 

Na to miast na Mi strzo stwach
Świa ta w Akro ba cji Szy bow co wej,
któ re od by ły się w sierp niu w Dub -
ni cy n/Va hom (Sło wa cja) mi strzem
świa ta zo stał nasz re pre zen tant Ma -
ciej Po spie szyń ski z Ae ro klu bu
War szaw skie go, zdo by wa jąc trzy
zło te me da le. Co cie ka we, wszy scy
za wod ni cy bio rą cy udział w tych

za wo dach wy ko ny wa li lo ty akro ba -
cyj ne na szy bow cach pol skiej kon -
struk cji o na zwie SWIFT, któ re ma -
ją opi nię naj lep szych na świe cie
do te go ty pu szy bow nic twa. 

– To suk ce sy war te od no to wa -
nia, gdyż na praw dę ma my się czym
po chwa lić – mó wi Sła wo mir
Adam czyk, pi lot i in struk tor szy -
bow nic twa w Ae ro klu bie Gli wic -
kim. – Po olim pia dzie w Lon dy nie
Po la cy bar dzo ubo le wa ją nad sta -
nem spor tu w kra ju, a nie do strze ga
się osią gnięć w tych dys cy pli nach,
w któ rych ma my wy ni ki na świa to -
wym po zio mie. Co cie ka we, za -
wod ni cy zdo by wa ją cy mi strzow -
skie ty tu ły ży ją wśród nas, a zaj mu -
ją się szy bow nic twem wy ko nu jąc
rów no cze śnie in ne za wo dy – są le -
ka rza mi, praw ni ka mi, a część z nich
to pi lo ci sa mo lo tów pa sa żer skich.
Z Gli wic kie go Ae ro klu bu wy wo dzi
się spo ra część szy bow ni ków ma ją -

cych osią gnię cia na ska lę świa to wą. 
Sła wo mir Adam czyk za wo do wo
jest człon kiem Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go. Szy bow nic twem zaj -
mu je się od po nad 40 lat, gdy ja ko

uczeń gli wic kie go Tech ni kum Ko -
le jo we go tra fił do tu tej sze go ae ro -
klu bu. Bę dąc uczniem szko ły śred -
niej prze szedł szko le nie, po czym
za siadł za ste ra mi szy bow ca i od tej
po ry w po wie trzu po ko nał dzie siąt -
ki ty się cy km. Ma ty tuł mi strza Ślą -
ska, na le ży do eli tar ne go gro na po -
sia da czy Zło tej Od zna ki z Trze ma
Dia men ta mi, nada wa nej za szcze -
gól ne osią gnię cia w szy bow nic twie.
Od lat szko li mło dych pi lo tów la ta -
ją cych na szy bow cach. 

– To wspa nia ły sport – za pew -
nia. – Za chę cam do je go upra wia -
nia. Je sie nią Ae ro klub Gli wic ki roz -
po czy na no we szko le nia, moż na
przyjść i po sma ko wać szy bow nic -
twa. (RG) 

Szy bow co we wy so kie lo ty

� Uval de – do me ty do la tu je po łu dnio wo afry -
kań ski IS1 -B. Rzad ko oglą dać moż na tak moc no
ugię te skrzy dła na sku tek prze cią żeń.

� Pol ska re pre zen ta cja z pu cha rem za zwy cię -
stwo ze spo ło we w Szy bow co wych Mi strzo stwach
Świa ta. Od le wej: Zbi gniew Nie rad ka, Łu kasz
Wój cik, To masz Ru baj, tre ner Ja cek Dom kow ski,
Se ba stian Ka wa.

Za na mi ro ze gra ny pod czas
wa ka cji Po wia to wy Tur niej Pił ki
Noż nej Szkół Pod sta wo wych Po -
wia tu Gli wic kie go. 

W Tur nie ju, któ ry od był się 21
lip ca w Ru dziń cu, wzię ło udział sie -
dem dru żyn. W ka te go rii szko ły
pod sta wo we – kla sy I -III zwy cię ży -
ła dru ży na LKS Tę cza Wie lo wieś,
dru gie miej sce za jął LKS Ama tor
Ru dzi niec I, trze cie – LKS Ama tor
Ru dzi niec II. W ka te go rii szko ły
pod sta wo we – kla sy IV -VI rów nież
pierw sze miej sce uzy ska ła dru ży na
LKS Tę cza Wie lo wieś, dru gie wy -
wal czył LKS Ama tor Ru dzi niec II,
trze cie – LKS Ama tor Ru dzi niec I.
Wszyst kie dru ży ny otrzy ma ły pu -
cha ry, dy plo my i pił ki, któ re wrę -
czy li prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok,
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek, wójt gmi ny Ru dzi niec

Krzysz tof Ob rzut i rad ny Po wia tu
Gli wic kie go An drzej Frej no. Dru -
ży nom ki bi co wa li tak że m.in. rad ny
po wia to wy Ma riusz Pod broż ny
i głów ny fun da tor kom plek su spor -
to we go „Bie lik” w Ru dziń cu Jan

Fo er ster. Na za koń cze nie dla
uczest ni ków Tur nie ju przy go to wa -
no grill. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li
Gmi na Ru dzi niec oraz Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach. (SoG)

Zmie rzy li się mło dzi pił ka rze 

Zwy cię skie re pre zen ta cje Wie low si – młod sza i star sza.
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Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
oraz Urząd Gmi ny Pil cho wi ce za pra -
sza ją na II Bieg Ulicz ny im. Księ dza
Kon stan te go Dam ro ta.

Te go rocz na edy cja im pre zy od bę dzie
się 29 wrze śnia, roz po czę cie za wo dów
prze wi dzia no na godz. 10.00 na sta dio nie
LZS „Vic to ria” w Pil cho wi cach, ul.
Świer czew skie go 3. 

Spor to wa ry wa li za cja bę dzie się to -
czyć w na stę pu ją cych ka te go riach wie -
ko wych: do 13 lat (rocz nik 1998
i młod si) –dziew cząt, do 13 lat (rocz -
nik 1998 i młod si) – chłop ców, 14-30
lat ko biet, 14-30 lat męż czyzn, 30 lat
i star si –ko biet, 30 lat i star si – męż -
czyzn. 

Za pi sy przyj mo wa ne bę dą w Urzę -
dzie Gmi ny w Pil cho wi cach do 19

wrze śnia w godz. 8.00-14.00 i w dniu
za wo dów na sta dio nie „Vic to ria” Pil -
cho wi ce. 

Ce lem im pre zy jest po pu la ry za -
cja zdro we go try bu ży cia, upo -
wszech nia nia bie ga nia ja ko naj -
prost szej i naj tań szej for my re kre -
acji fi zycz nej oraz roz wi ja nie czyn -
ne go wy po czyn ku oraz ak tyw no ści
ru cho wej wśród dzie ci, mło dzie ży
i do ro słych.

(SoG)

www.powiatgliwicki.pl
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Co raz więk sze suk ce sy od no si
Agniesz ka Du biel z Knu ro wa.
Mło da za wod nicz ka zdo by ła
srebr ny me dal na Ogól no pol skiej
Olim pia dzie Mło dzie ży, a na Że -
glar skich Mło dzie żo wych Mi -
strzo stwach Eu ro py w kla sie La -
ser ro ze gra nych w sierp niu w Au -
strii za ję ła wy so kie szó ste miej sce
w kla sy fi ka cji dziew cząt do lat 16.

Agniesz ka jest uczen ni cą Miej -
skie go Gim na zjum nr 3 w Knu ro -
wie. Że glar stwo tre nu je w Klu bie
TS Kuź nia Ryb nik pod okiem tre ne -
rów Mi ro sła wa Mał ka i Jac ka
Błasz czy ka. Że glu je od dziec ka,
po cząt ko wo pły wa ła na łód ce ty pu

Opti mist, a w tym se zo nie po raz
pierw szy star to wa ła na więk szym

La se rze. Ża glów ka ta ma ża giel
o po wierzch ni 4,7 m2 i jest za li cza -
na do kla sy olim pij skiej. Mi mo iż
Agniesz ka zmie ni ła kla sę, w tym
se zo nie wy pa da świet nie. 

Jej naj więk sze te go rocz ne osią -
gnię cia to m.in. I miej sce w Ryb nic -
kich Re ga tach Że glar skich, zwy cię -
stwo w Pu cha rze Pol ski Cen tral -
nej, II lo ka ta w Pu cha rze Gdy ni
i III miej sce w XXXII Pu cha rze Ar -
ki. Srebr ny me dal na Ogól no pol -
skiej Olim pia dzie Mło dzie ży spra -
wił jej ogrom ną ra dość. Nie ina czej
by ło w Au strii, gdzie na je zio rze
Neu sie dler See w Bre iten brunn
od 11 do 18 sierp nia roz gry wa no
Eu ro pe an La ser 4.7 Youth Cham -
pion ship & Tro phy 2012. 

– Star to wa ły śmy wspól nie
z rocz ni ka mi star szy mi, łącz nie 117
za wod ni czek – opo wia da. – By ło
cia sno i osta tecz nie za ję łam szó ste
miej sce w swej ka te go rii, w któ rej
skla sy fi ko wa no 42 za wod nicz ki
z 15 kra jów. Do trze cie go miej sca
bra ko wa ło mi za le d wie 6 punk tów
przy 126 zdo by tych. Moż na po wie -
dzieć, że o włos otar łam się o po -
dium, tym bar dziej, że pro wa dzi łam
w dwóch wy ści gach, któ re zo sta ły
prze rwa ne z po wo du bra ku wia tru. 

To i tak jed nak ogrom ny suk ces,
zwa żyw szy że Agniesz ka po raz
pierw szy star to wa ła w tej im pre zie.
Ży czy my jej sto py wo dy pod ki lem
i przede wszyst kim wie lu dal szych
me da li! (RG)

Że glar ka na me dal

Agniesz ka (pierw sza z pra wej), w to wa rzy stwie ko le gów z klu bu oraz tre ne -
rów Mir ka Mał ka (pierw szy z le wej) i Jac ka Błasz czy ka (w środ ku).
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Po ję cie „Pu char Świa ta” prze -
cięt ne mu ki bi co wi ko ja rzy się
zwy kle z nar ciar ski mi sko ka mi
i lo ta mi Ada ma Ma ły sza. Po ca łej
Eu ro pie jeź dzi li za nim pol scy ki -
bi ce, aby go do pin go wać. Oka zu je
się, że nie trze ba da le ko jeź dzić,
bo nie ba wem w po bli skim Tosz ku
od bę dą się aż trzy Pu cha ry Świa -
ta – z tym, że nie w sko kach,
a w lo tach mo de li la ta ją cych. 

W dniach 13-16 wrze śnia na te -
re nie gmi ny To szek ro ze gra ne zo -
sta ną trzy wy so kiej ran gi mię dzy na -
ro do we im pre zy mo de li la ta ją cych
w ka te go rii F1E za li cza ne do Pu -
cha ru Świa ta. 

Co ozna cza ta jem ni czy skrót
F1E? Otóż jed ną z kil ku na stu dzie -
dzin spor tu lot ni cze go jest mo de lar -
stwo lot ni cze i ko smicz ne. Na le ży
do niej ka te go ria mo de li swo bod nie

la ta ją cych ozna ko wa na sym bo lem
„F1”. Ka te go ria F1E – to mo de le
szy bow ców do lo tów na zbo czu, ste -
ro wa nych me cha nicz nie prę tem ma -
gne tycz nym. Wła śnie za wod ni ków
z ta ki mi mo de la mi bę dzie moż na
po dzi wiać na im pre zie w Tosz ku. 

Za wo dy or ga ni zo wa ne są na za -
sa dach okre ślo nych przez FAI –
Mię dzy na ro do wą Fe de ra cję Spor tów
Ae ro nau tycz nych. Zrze sza ono ae ro -
klu by na ro do we i jest or ga ni za to rem
współ za wod nic twa ze spo ło we go
oraz in dy wi du al ne go w spor tach lot -
ni czych. Wszyst kie za wo dy roz gry -
wa ne są w opar ciu o Spor to wy Ko -
deks FAI, pre cy zu ją cy za sa dy ich or -
ga ni za cji i spor to wej ry wa li za cji.
Dla re pre zen ta cji na ro do wych FAI
or ga ni zu je na prze mian co dwa la ta
Mi strzo stwa Świa ta i Mi strzo stwa
Eu ro py. Z ko lei dla za wod ni ków in -

dy wi du al nych pro -
wa dzo ne jest współ -
za wod nic two o Pu -
char Świa ta (PŚ),
a zdo by wa go za -
wod nik, któ ry w da -
nym ro ku zgro ma dzi
naj wię cej punk tów
na za wo dach PŚ or -
ga ni zo wa nych przez
p o  s z c z e  g ó l  n y c h
człon ków sto wa rzy -
szo nych w FAI. Każ -
de pań stwo ma pra -
wo do or ga ni za cji
tyl ko dwóch „swo -
ich” Pu cha rów.
W Pol sce oby dwa
or ga ni zu je od 2001 r.
Gli wic kie Sto wa rzy -
sze nie Mo de la rzy
Lot ni czych (GSML). 

W tym ro ku Ukra ina, po raz
pierw szy w hi sto rii im prez tej ka te -
go rii, zde cy do wa ła się zor ga ni zo -
wać swój pierw szy Pu char Świa ta
FAI w ka te go rii F1E. Pol scy mo de -
la rze od wie lu lat przy jaź nią się
i współ pra cu ją z mo de la rza mi ukra -
iń ski mi. GSML dys po nu jąc wy kwa -
li fi ko wa ną ka drą sę dziów i od po -
wied ni mi te re na mi star to wy mi oraz
do świad cze niem or ga ni za cyj nym,
za pro po no wa ło ko le gom z Ukra iń -
skiej Fe de ra cji Ae ro mo del lin gu po -
moc w or ga ni za cji ich ukra iń skie go
Pu cha ru Świa ta F1E, do łą cza jąc go
do dwóch pol skich PŚ. Tym spo so -
bem w jed nym miej scu i cza sie ro -
ze gra ne zo sta ną trzy im pre zy naj -
wyż szej, świa to wej ran gi. – Ta ki

układ or ga ni za cyj ny jest wy jąt ko wo
ko rzyst ny, bo zmniej sza kosz ty do -
jaz du za wod ni ków, zwięk sza jąc
jed no cze śnie moż li wość zdo by cia
punk tów do Pu cha ru Świa ta – wy ja -
śnia Jan Woj tak, or ga ni za tor Pu -
cha ru Przy jaź ni Ukra iny, do da jąc że
w tej trzy dnio wej im pre zie spo dzie -
wa ny jest udział od 40 do 60 za -
wod ni ków za gra nicz nych, głów nie
z kra jów eu ro pej skich. 

Or ga ni za to rem To szek Cup 2012
jest Sta ni sław Ku bit z GSML, ak -
tu al ny in dy wi du al ny I Wi ce mistrz
Świa ta i czło nek pol skiej re pre zen -
ta cji, któ ra w ubie głym ro ku zdo by -
ła ty tuł Mi strza Świa ta w ka te go rii
F1E. 

(RG, JW)

ŚWIA TO WE PU CHA RY W TOSZ KU 

Tak wy glą da dy na micz ny start mo de lu F1E w wy ko na niu re pre zen tant ki
Pol ski Ka ta rzy ny Szy mań skiej (GSML Gli wi ce).
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PRO GRAM MIĘ DZY NA RO DO WYCH
ZA WO DÓW W SPOR TACH 

LOT NI CZYCH FAI 
I PU CHA RÓW POL SKI F1E 

ROZ GRY WA NYCH W DNIACH
13-16 WRZE ŚNIA W TOSZ KU

�PU CHAR  PRZY JAŹ NI UKRA INY 2012 – PU CHAR ŚWIA TA FAI: 13-15 wrze śnia.
Po la star to we – w za leż no ści od kie run ku wia tru: Sar nów ko ło Tosz ka (po le re zer wo we: Po grze bień – pow. ra ci -
bor ski) lub Ko tli szo wi ce ko ło Tosz ka (po le re zer wo we: Dzier ży sław – pow. głub czyc ki). Rów no le gle dla za wod -
ni ków pol skich 14 wrze śnia ro ze gra ny zo sta nie PU CHAR POL SKI F1E „O Pu char  Sta ro sty Gli wic kie go”. Te go
dnia o godz. 12.30 na po lu star to wym otwar cie za wo dów, w godz. 13.00-18.00 – 5 ko le jek star tów, do godz. 18.30
– do gryw ki.
�TO SZEK CUP 2012 – PU CHAR ŚWIA TA FAI: 15 wrze śnia. Rów no le gle dla za wod ni ków pol skich – PU CHAR
POL SKI F1E „O Pu char Bur mi strza Tosz ka”. W godz. 9.00-16.00 – 5 ko le jek lo tów, godz. 18.00: Ofi cjal ne za koń -
cze nie za wo dów PU CHAR PRZY JAŹ NI UKRA INY 2012 i TO SZEK CUP 2012 i otwar cie za wo dów GO VER -
NOR'S CUP – na Zam ku w Tosz ku.
� PU CHAR ŚWIA TA FAI: 16 wrze śnia. Rów no le gle dla za wod ni ków pol skich – Pu char Pol ski F1E „O Pu char
Sta ro sty Ra ci bor skie go”. Godz. 9.00-16.00 – 5 ko le jek lo tów. (Te za wo dy w za leż no ści od kie run ku wia tru mo gą
być ro ze gra ne na te re nie po wia tu ra ci bor skie go.) 

W ub. roku bieg zgromadził wielu miłośników tego sportu. 
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Już wkrót ce Bieg Dam ro ta



NNRR  99  ((6666))  WWRRZZEESSIIEEŃŃ  22001122 WWYYDDAARRZZYYŁŁOO  SSIIĘĘ,,   WWYYDDAARRZZYY  SSIIĘĘ

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 1144

Idea na ro dzi ła się w po cząt ku
lat 80. ubie głe go stu le cia w Pa ry -
żu i w cią gu 30 lat pod bi ła świat.
W tym jed nym dniu mu zy ka dla
ni ko go nie jest za wo dem, pro fe -
sjo na li ści i ama to rzy wy stę pu ją
na tych sa mych sce nach.

21 czerw ca każ de go ro ku mu -
zy ka i mu zy cy wy ru sza ją na uli ce
i pla ce miast, tam gdzie to czy się
co dzien ne ży cie. Od 2011 r. do Pa -
ry ża, Lon dy nu, Ber li na i kil ku set
in nych du żych i ma łych miast
wszyst kich kon ty nen tów do łą czył
To szek. Ini cja to rem by ło To wa -
rzy stwo Przy ja ciół Zie mi To szec -
kiej, ale tre ścią ideę wy peł ni li ci,

któ rzy śpie wa ją, gra ją, tań czą.
Po wo dze nie pierw szej edy cji

spra wi ło, że i w tym ro ku 21 czerw -
ca – mi mo kon ku ren cji ze stro ny
Mi strzostw Eu ro py – mu zy ka wy -
peł ni ła to szec ki ry nek. Wspar cie fi -
nan so we or ga ni za to rzy uzy ska li
od Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach.

Ra no sce nę we wła da nie prze ję -
ły dzie ci ze wszyst kich pię ciu szkół
gmi ny To szek. Do godz. 13.00 pu -
blicz no ści za pre zen to wa ła się po -
nad set ka wy ko naw ców upra wia ją -
cych naj róż niej sze ga tun ki mu zy ki.
Po tem roz po czął się blok po po łu -
dnio wy. Za gra ła or kie stra dę ta

z Tosz ka, a po niej by ło dla każ de go
coś mi łe go – Ze spół Mu zy ki Daw -
nej „Ti bia rum Scho la res”, gim na -
zja li ści tań czą cy (!) „Czer wo ne go
Kap tur ka”, mło dzież z Sek cji Wo -
kal nej, chór „Tryl” czy roc ko wy
„Go kArt”. I wresz cie – gwiaz dy
wie czo ru – so li ści Ope ry Ślą skiej
z to szan ką Sa bi ną Ol brich -Sza fra -
niec na cze le.

Kto nie był, niech ża łu je i za pi -
sze so bie w ka len da rzu: „21 czerw -
ca 2013 ro ku na to szec kim ryn ku
ko lej na edy cja Fe te de la Mu si que”.

MI CHAŁ MA THE JA – czło -
nek za rzą du To wa rzy stwa Przy ja -

ciół Zie mi To szec kiej

Fe te de la Mu si que w Tosz ku

Je den z licz nych wy stę pów na sce nie w ryn ku.
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Za na mi IX edy cja Pa ła co we go
La ta Mu zycz ne go. Tra dy cyj nie
już na Dzie dziń cu Ma ryj nym 
Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko we go
w Pław nio wi cach by ło na stro jo -
wo, róż no rod nie i cie ka wie.

Te go rocz ną edy cję im pre zy roz -
po czął kon cert ze spo łu „Pro skau er
Echo”, a pod czas ko lej nych od słon
im pre zy na pław nio wic kiej sce nie
mo gli śmy po dzi wiać ta kich wy ko -
naw ców i ta kie ze spo ły jak: Jo an na
Woj now ska i Mie czy sław Błasz -
czyk z ze spo łem in stru men tal nym
pod kie run kiem Ada ma Ma zo nia,
Ma riusz Ka la ga & „Part ners” oraz
ze spół mu zycz ny pod kie run kiem
dy ry gen ta Cze sła wa Płacz ka.
Na za koń cze nie, 2 wrze śnia wy stą -
pił Chór Ka te dral ny z Gli wic (dy ry -

gent Kry sty na Krzy ża now ska -Ło -
bo da) wraz z ze spo łem in stru men -
tal nym i so li sta mi. 

Świet ne kon cer ty w pa ła co wym
kli ma cie po raz ko lej ny umi li ły let -
nie wa ka cyj ne wie czo ry każ de mu,
kto udał się do Pław nio wic. 

Przy po mnij my, iż Pa ła co we La to
Mu zycz ne to cykl kon cer tów ple ne -
ro wych or ga ni zo wa nych przez Ze -
spół Pa ła co wo -Par ko wy w Pław nio -
wi cach. Pa tro nat ho no ro wy nad te -
go rocz ną im pre zą spra wo wa li: bi -
skup gli wic ki Jan Ko piec, sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz
wójt gmi ny Ru dzi niec Krzysz tof
Ob rzut. Pro jekt był do fi nan so wa ny
ze środ ków bu dże tu Po wia tu Gli -
wic kie go oraz Gmi ny Ru dzi niec.

(SoG)

Uda ne Mu zycz ne La to

Koncerty na Dziedzińcu Maryjnym pałacu w Pławniowicach cieszą się
niesłabnącym uznaniem publiczności.
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Za kończył się szó sty cykl wy -
cie czek „La ta z Me ta mor fo za mi”.
Jak co ro ku im pre za by ła wspa -
nia łą oka zją do po zna nia Zie mi
Gli wic kiej.

Cykl wa ka cyj nych wy cie czek
po mie ście i po wie cie or ga ni zu je
Sto wa rzy sze nie „Gli wic kie Me ta -
mor fo zy”. W każ dą nie dzie lę lip ca
i sierp nia pro po no wa ło chęt nym
dwie tra sy, na któ rych po zna wać
moż na by ło za byt ki i hi sto rię na szej
zie mi. Jed na z nich mia ła cha rak ter
pie sze go spa ce ru po mie ście, dru ga
– dzię ki po mo cy człon ków Tu ry -
stycz ne go Klu bu Ko lar skie go im.
płk Wł. Hu zy – wio dła po dro gach
(i bez dro żach) po wia tu, a prze zna -
czo na by ła dla ro we rzy stów. 

Uczest ni cy te go rocz ne go „La ta”
po zna li mia sto, za li cza jąc sie dem
tras o na zwach opi su ją cych ich te -
ma ty kę. By ły to: Gli wic ka se ce sja,
Róż ne ob li cza ra dio sta cji, Śla dy
wo jen, Szla kiem ho te li, Mia sto -
-ogród, W sta rym ki nie oraz Ewan -
ge li cy i ich gli wic kie dzie ło. Z ko lei
ro we ro we tra sy po wia to we mia ły
na stę pu ją ce te ma ty prze wod nie:
Brze giem Ka na łu Gli wic kie go, For -

ty fi ka cje i umoc nie nia, Re zer wa ty
i par ki pod wor skie, Pa ła ce i dwo ry
zie mi gli wic kiej, Spu ści zna za ko nu
cy ster sów, Szla kiem le śni czó wek
oraz Św. Flo rian pa tron stra ża ków. 

– W tym ro ku zde cy do wa nie
wzro sła ilość osób za in te re so wa -
nych na szy mi pro po zy cja mi – mó wi
Mał go rza ta Ma la no wicz, pre zes
Sto wa rzy sze nia „Gli wic kie Me ta -
mor fo zy”. 

Ca łość im pre zy za koń czył pik nik
na te re nie ogród ków dział ko wych
przy uli cy Ko ziel skiej w Gli wi cach,

po łą czo ny z wrę cza niem od znak
„Wę drow ca Gli wic kie go” ich zdo -
byw com. War to wie dzieć, że od zna -
kę tę moż na rów nież zdo by wać in dy -
wi du al nie po za raj dem. Bliż sze in for -
ma cje na stro nie Me ta mor foz:
www.gli wi cza nie.pl. Tam rów nież
w dzia le „Tu ry sty ka” moż na zna leźć
fo to gra ficz ne re la cje z tras wszyst -
kich edy cji „La ta z Me ta mor fo za mi”.

Cykl współ fi nan so wa ny był
z fun du szy Sa mo rzą du Mia sta Gli -
wi ce oraz Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. (RG)

WĘ DRÓW KI Z ME TA MOR FO ZA MI

Wy pra wy ro we ro we by ły nie za po mnia ne.
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Czwar ty już raz w go spo dar -
stwie Ire ne usza Wa si lew skie go
„Ba zy lia” w Pil cho wi cach, spe cja -
li zu ją cym się w ho dow li ko ni ra sy
Ko nik Pol ski, od by ło się 4 i 5
sierp nia spo tka nie ho dow ców tej
wła śnie, wy wo dzą cej się od dzi -
kich tar pa nów, ra sy ko ni. 

Po raz pierw szy w or ga ni za cję
im pre zy zwa nej „Ba zy lia dą” włą -

czył się miej sco wy Urząd Gmi ny,
do strze ga jąc szan sę pro mo cji gmi ny
w ra mach pro gra mu „Pil cho wi ce –
tu war to za miesz kać”.

Pierw szy dzień IV Ba zy lia dy
„za go spo da ro wa li” eks per ci, pod -
da jąc za pre zen to wa ne przez pol skie
ośrod ki ho dow la ne ko nie spe cja li -
stycz nym te stom. W dru gim dniu
ko nie tej rzad kiej ra sy po dzi wiać

mo gli licz nie zgro ma dze ni wi dzo -
wie. By ły po ka zy i kon kur sy ujeż -
dża nia oraz kon kur sy za przę gów.
Pu cha ry dla zwy cięz ców po szcze -
gól nych kon ku ren cji ufun do wa li
wójt Gmi ny Pil cho wi ce Jo an na
Ko ło czek -Wy bie rek, wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go Szy mon Ko ściarz oraz
przed sta wi cie le Związ ku Ho dow -
ców Ko ni ków Pol skich. Oka zję
do pre zen ta cji mie li rów nież w tym
dniu lo kal ni ho dow cy ko ni in nych
ras. Do dat ko wą atrak cją by ły po ka -
zy jaz dy qu adów i sa mo cho dów te -
re no wych. 

W ka len da rzu im prez Gmi ny
Pil cho wi ce „Ba zy lia da” zaj mie już
sta łe miej sce ja ko cy klicz na im pre -
za ple ne ro wa pod ha słem „Gmi na
Pil cho wi ce naj lep szym miej scem
tu ry sty ki kon nej”.

Fo to re la cję z Ba zy lia dy zo ba-
czyć moż na na stro nie http://
www.gok.pil cho wi ce.pl/.

Tekst i fo to: 
AN DRZEJ KNA PIK

Ko nik pol ski w ro li głów nej

Ko ni ki tej ra sy speł niać mu szą ści śle okre ślo ne kry te ria.

II Pik nik Ro dzin ny, zor ga ni zo -
wa ny 5 sierp nia w Le bo szo wi cach
przez Gmin ną Ko mi sję ds. Roz -
wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho -
lo wych w Pil cho wi cach, we współ -
pra cy z Gmin nym Ośrod kiem
Kul tu ry oraz lo kal ną Ra da So łec -
ką, wbrew scep ty kom, zgro ma dził
bar dzo wie lu miesz kań ców gmi ny
Pil cho wi ce i oko licz nych miej sco -
wo ści. 

Owe scep tycz ne uwa gi bra ły się
z nie do wie rza nia, że fe styn lu do wy,
na któ rym nie ser wu je się al ko ho lu,
mo że cie szyć się tak du żym po wo -
dze niem. Je dy ny mi bo wiem drin ka -
mi, ser wo wa ny mi na Pik ni ku, by ły

drin ki bez al ko ho lo we. I to wła śnie
kon kurs na ta ko wy na pój był
„gwoź dziem” pro gra mu. Ju ry
w skła dzie: Kry sty na Krę giel –
kie row nik Pla ców ki Te re no wej
KRUS w Gli wi cach, po seł Jan
Kaź mier czak oraz Ta de usz Woj ty -
szyn – pre zes Klu bu Abs ty nen tów
z Gie rał to wic, pierw sze miej sce
przy zna ło drin ko wi „Mi raż”, któ re -
go re cep tu rę opra co wa ła Ka ta rzy -
na Ko niecz ny ze Sta ni cy.

Jak na pik nik ro dzin ny przy sta ło,
był też sze reg in nych atrak cji. Fo to -
re la cję z im pre zy zo ba czyć moż na
na stro nie http://www.gok.pil cho wi -
ce.pl/. (AK)

Pik nik… bez al ko ho lo wy
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Wrze sień to czas, kie dy grzy -
bo bra nie trwa w naj lep sze. W na -
szym po wie cie nie bra ku je mi ło -
śni ków te go za ję cia. Jed nym
z nich jest Wal de mar Pło cha
z Wil cze go Gar dła, któ ry co ty -
dzień w po szu ki wa niu tych le -
śnych przy sma ków uda je się
do la sów po mię dzy Smol ni cą
a Le bo szo wi ca mi. 

Pan Wal de mar grzy by zbie rał
od dziec ka wspól nie z ro dzi ca mi, to
ta ta na uczył go roz róż niać
ich ro dza je. Dziś, jak mó wi,
grzy bo bra nie to je go ulu bio -
ne hob by i spo sób na spę dza -
nie wol ne go cza su. 

- Se zon na grzy by trwa
mniej wię cej od po ło wy
czerw ca do koń ca lip ca, póź -
niej zaś roz po czy na się
pod ko niec sierp nia i trwa
do wrze śnia, a cza sem i paź -
dzier ni ka – mó wi pan Wal de -
mar. 

Gli wi cza nin naj czę ściej
zbie ra praw dziw ki, ko za ki
i pod grzyb ki. Jak twier dzi,
w ostat nich la tach jest ich za -
trzę sie nie w la sach po mię dzy
Smol ni cą a Le bo szo wi ca mi.
Naj więk szym z nich, ja kie go
uda ło mu się ze brać, był
praw dzi wek wa żą cy 1,20 kg.
Je śli tra fi się do bry se zon,
grzy biarz jest w sta nie uzbie -
rać ok. 10 kg praw dziw ków.

Dla pa na Wal de ma ra co ty go -
dnio we wy pra wy do la su, oto cze nie
zwie rząt, spo kój i ci sza to naj lep szy
spo sób na wy po czy nek. Nie ste ty co

se zon po ja wia ją się in for ma cje o za -
tru ciach grzy ba mi, dla te go tak waż -
na jest umie jęt ność ich roz róż nia -
nia. Dla wszyst kich, któ rzy jesz cze
w tym ro ku wy bie ra ją się po grzy by
do la su, pan Wal de mar ma jed ną ra -
dę:

- Nie zbie raj my grzy bów, co
do któ rych nie je ste śmy pew ni, to
nie jest do bry czas na eks pe ry men -
ty. To czy grzyb jest tru ją cy, czy ja -
dal ny naj ła twiej spraw dzić za glą da -

jąc pod je go ka pe lusz, ale i to nie
za wsze jest gwa ran tem – do da je pan
Wal de mar.

Tekst i fo to: SO NIA GU ZIK

Se zon na grzy by

Ru sza dru ga edy cja kon kur su
fo to gra ficz ne go „Z pierw szej rę -
ki”. 

Kon kurs ma na ce lu pro mo wa nie
twór czo ści ar ty stycz nej osób nie -
peł no spraw nych, a tak że pro mo wa -
nie im prez o ta kim cha rak te rze, or -
ga ni zo wa nych na te re nie zie mi gli -
wic kiej. Prze zna czo ny jest dla fo to -
g ra  fów n ie  p ro  f e  s jo  na l  nych .
Do kon kur su za kwa li fi ko wa ne mo -
gą być tyl ko zdję cia zro bio ne co
naj mniej pod czas jed nej z im prez
ar ty stycz nych, w któ rych bio rą
udział oso by nie peł no spraw ne tj:
Mię dzy na ro do we Spo tka nia Te -
atral ne Ar ty stów Ślą skie go Nie prze -
tar te go Szla ku (23 mar ca br., MDK

Gli wi ce – fi lia w Boj ko wie), Mię -
dzy na ro do we Spo tka nia z Pio sen ką
Ar ty stów Ślą skie go Nie prze tar te go
Szla ku (11 paź dzier ni ka br., Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz -
ku”), VI Gli wic kie Spo tka nia Tę -
czo we (25 paź dzier ni ka br., sa la
Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry
w Gli wi cach fi lia w Boj ko wie). 

Or ga ni za to ra mi kon kur su są:
Ślą ski Nie prze tar ty Szlak, Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”, Mło -
dzie żo wy Dom Kul tu ry w Gli wi -
cach, WTZ TĘ CZA Gli wi ce, IKA
Skrzy dła. 

Wię cej in for ma cji o kon kur sie
na: www.sla ski nie prze tar tysz -
lak.com. (SoG) 

Z pierw szej rę ki

Wy ciecz ki PTTK
PTTK Od dział Zie mi Gli wic -

kiej za pra sza w naj bliż szych mie -
sią cach na kil ka in te re su ją cych
wy cie czek tu ry stycz no -kra jo -
znaw czych.

W dniach od 27 do 30  wrze śnia
zwie dzić bę dzie moż na Mo na chium
i zam ki Lu dwi ka Sza lo ne go (za pi sy
do 7 wrze śnia). Od 29 do 30 trwać
bę dzie wy ciecz ka do Boch ni i Zie -
mi Bo cheń skiej (za pi sy do 8 wrze -
śnia). Na to miast od 25 do 28 paź -
dzier ni ka pla no wa na jest wy ciecz ka

do Trój mia sta: Gdańsk -Gdy nia -So -
pot  – za pi sy na nią przyj mo wa ne są
do 8 wrze śnia. Od 1 do 2 grud nia
trwać bę dzie wy pra wa Au ster litz –
Sla vkov u Bra na, na któ rą za pi sać
się moż na do 22 paź dzier ni ka.
8 grud nia moż na się wy brać na Jar -
mark Bo żo na ro dze nio wy „Dre zno”
(za pi sy do 5 grud 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, http://gli wi -
ce.pttk.pl, e -ma il gli wi -
cepttk@pocz ta.onet.pl.

(RG)

Pan Wal de mar z du mą pre zen tu je efek ty
swo jej ostat niej wy pra wy do la su – praw -
dziw ka wa żą ce go ok. 850 gra mów. 

☺☺ 12 wrze śnia na bo isku KS
Zam ko wiec w Tosz ku zor ga -

ni zo wa na zo sta nie IV In te gra im.
dr. L. Gut t ma na.

☺☺ 22 wrze śnia w Py sko wi cach
od bę dą się uro czy sto ści 73.

rocz ni cy po wsta nia Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go. 

☺☺ 23 wrze śnia w Knu ro wie –
XX Mię dzy na ro do wy Bieg

Ulicz ny o Pu char Pre zy den ta
Mia sta Knu rów na 10 km
oraz XVII Mi strzo stwa Pol ski
Gór ni ków. 

☺☺ 29 wrze śnia ze sta dio nu LKS
„Vic to ria” Pil cho wi ce wy -

star tu je Bieg ulicz ny im. Ks. Kon -
stan te go Dam ro ta. 

☺☺ 29 wrze śnia od bę dą się Ob -
cho dy Pa trio tycz no -Ko -

ściel ne w Le sie Hu ber tus – Dą -
brów ka (gm. Wie lo wieś). 

☺☺ Fun da cja „Za mek Chu dów”
za pra sza na ko lej ne im pre -

zy w ra mach cy klu XVII Spo -
tkań na Zam ku w Chu do wie.
9 wrze śnia – im pre za po świę co na
świę te mu na po jo wi Ma jów i Az -
te ków pt. „Hi sto ria cze ko la dy”.
W pro gra mie: de gu sta cja sło dy -
czy, fon tan ny cze ko la do we, kon -
kur sy dla dzie ci. 16 wrze śnia zor -
ga ni zo wa na zo sta nie im pre za pn.
„Hi sto ria wi na”: przy po mnie nie
hi sto rii wi na, opo wie ści o je go
ga tun kach, de gu sta cja i sprze daż
win z róż nych kra jów. 23 wrze -
śnia – im pre za spor to wa –
„I Gim na sti kon w Chu do wie”.
W pro gra mie m.in. po ka zy sztuk
wal ki i fit ness, po ra dy die te ty ka.
Za koń cze nie Spo tkań na Zam ku
prze wi dzia no na 30 wrze śnia,
wte dy od bę dzie się „Kar to fla da
i Win ne tou” – fe sti wal ziem nia -
ka, hi sto ria spro wa dze nia ziem -
nia ka z Ame ry ki, wy stę py In dian,
mu zy ka i ta niec, za ba wy i kon -

kur sy dla pu blicz no ści. Po czą tek
im prez o godz. 15.00. Wię cej in -
for ma cji na: www.za mek chu -
dow.pl. 

☺☺ 29 wrze śnia w godz.
od 9.00 do 18.00 w Ha li

Ośrod ka Spor tu Po li tech ni ki Ślą -
skiej w Gli wi cach (ul. Ka szub -
ska 28) od by wać się bę -
dzie XVII Gli wic ki Kier masz
Żyw no ści Eko lo gicz nej i Tra dy -
cyj nej – Na tu ra, zdro wie, kul tu -
ra. 

☺☺ 6 paź dzier ni ka na Zam ku
w Tosz ku od bę dzie

się VIII Okto ber fest. 

☺☺ Za mek w Tosz ku 11 paź -
dzier ni ka go ścić bę dzie Mię -

dzy na ro do we Spo tka nia z Pio -
sen ką Nie prze tar te go Szla ku
na Ślą sku. Im pre za od by wa się
w ra mach XXIII edy cji te go cy klu
i no si na zwę „Świat la lek”.

(Opr. SG)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA

Pysz ne i bar dzo róż no rod ne
po tra wy skosz to wać moż na by ło
pod czas XI Pik ni ku Ogór ko we go,
zor ga ni zo wa ne go 15 sierp nia
w Wil czy (Gmi na Pil cho wi ce).

Za ba wa, od by wa ją ca się na bo -
isku spor to wym LKS „Wil ki”
w Wil czy, zgro ma dzi ła praw dzi we
tłu my. De gu sto wa no wie le po traw,
przy go to wa nych przez Ko ła Go spo -
dyń Wiej skich z na sze go re gio nu,
po dzi wia no wy ro by rę ko dziel ni cze,
ba wio no się przy mu zy ce ze spo łu
Gol den MIX, wie le atrak cji przy go -
to wa nych też zo sta ło dla dzie ci.

Funk cje kró lów ba lu peł ni li
Agniesz ka Roz pę dow ska – któ ra
wraz z mę żem pro wa dzi go spo dar -
stwo, bę dą ce naj więk szym pro du -
cen tem ogór ków w Wil czy oraz An -
drzej Ogó rek – prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce, któ ry
przed la ty za ini cjo wał or ga ni zo wa -
nie co rocz nych wil czań skich pik ni -
ków.

Du że za in te re so wa nie wy wo łał
kon kurs „Ogór ko we sma ki”. Bio rą -
ce w nim udział Ko ła Go spo dyń
Wiej skich przy go to wa ły bar dzo
smacz ne i róż no rod ne po tra wy, któ -
re zo sta ły oce nio ne przez ju ro rów.
Z bo gac twa tych dań nie spo sób

wy mie nić wszyst kich. Do mi no wa ła
zu pa ogór ko wa przy rzą dza na
na wie le spo so bów (w tym m.in.
chłod nik), ale nie za bra kło też ta -
kich spe cja łów jak np. pi kle ogór -
ko we z cur ry, sa łat ka ma ka ro no wa
ze świe żym ogór kiem, ogór ki fa sze -
ro wa ne sa łat ką ry żo wą z tuń czy -
kiem i ogór kiem ki szo nym, ogór ki
za pie ka ne z mię sem i ry żem, gniaz -
da ogór ko we czy ogór ki kon ser wo -
wa ne na słod ko z mio dem. I miej sce
w ka te go rii „Zu pa ogór ko wa” za ję -
ło KGW z Beł ku, II – KGW ze Sta -
ni cy, a III – KGW ze Świer klan
Dol nych. W ka te go rii „Ogó rek
pod każ dą po sta cią” I miej sce przy -

pa dło KGW z Czu cho wa, II zdo by -
ło KGW z Książ nic, a III – KGW ze
Świer klan Gór nych. Ju ry przy zna ło
rów nież dwa wy róż nie nia do dat ko -
we. Otrzymał je KGW ze Świer klan
Dol nych za ogó rek z cur ry oraz
KGW z Czu cho wa za ogó rek
na mio dzie. Zwy cięz cy kon kur su
ode bra li atrak cyj ne na gro dy, m.in.
ze sta wy garn ków. 

Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
w Pil cho wi cach oraz Sa mo rząd
Gmi ny Pil cho wi ce. XI Pik nik Ogór -
ko wy od by wał się pod pa tro na tem
ho no ro wym sta ro sty gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka i wój ta Gmi -
ny Pil cho wi ce Jo an ny Ko ło czek -
-Wy bie rek.

Tekst i fo to: 
RO MA NA GOZ DEK

Moc ogór ko wych atrak cji

� Pod czas pik ni ku moż na by ło
skosz to wać pysz nych dań przy rzą -
dza nych z ogór ków.

� Zwy cięż czy nie kon kur su
na naj smacz niej szą po tra wę ode -
bra ły na gro dy z rąk wój ta Jo an ny
Ko ło czek -Wy bie rek oraz kró lew -
skiej pa ry: Agniesz ki Roz pę dow -
skiej i An drze ja Ogór ka.



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

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach wy da ło ko lej ny cie ka wy al -
bum pn. „Drew nia ne ko ścio ły
na spi chle rzo wych szla kach po -
wia tu gli wic kie go”. Wię cej na je -
go te mat pi sze my na str. 9 te go
wy da nia WPG, a po ni żej pro po -
nu je my Czy tel ni kom ma ły kon -
kurs z na gro da mi.

Przez dzie sięć ko lej nych nu me -
rów WPG bę dzie my pre zen to wać

jed ną ze świą tyń, któ ra zo sta ła
przed sta wio na w tym al bu mie, za -
chę ca jąc tym sa mym do ich zwie -
dza nia. Za mie ści my fo to gra fię da -
ne go ko ściół ka i je go opis, ale nie
po da my je go na zwy. Wa szym za da -
niem bę dzie od gad nię cie na pod sta -
wie zdję cia i krót kie go tek stu, o ja -
ki ko ściół cho dzi.
Obok opis pierw sze go z pre zen to -
wa nych obiek tów.

Z eks per ty zy, któ ra znaj du je się
w po sia da niu pa ra fii, wy ni ka, iż
obec ny ko ściół wznie sio no w 1506
r., je go za kry stię do bu do wa no
w 1509 r., a wie żę w 1545 r. 

Ko ściół ma kon struk cję zrę bo -
wą, po sa do wio ną na ce gla nej pod -
mu rów ce. Jest to bu dow la jed no na -
wo wa, orien to wa na. Do jej trój kąt -
nie za mknię te go pre zbi te rium
od pół no cy przy le ga za kry stia.
W 1545 r. świą ty nię po więk szo no
o wie żę kon struk cji słu po wej,
z kruch tą w przy zie miu. Ścia ny
trzy kon dy gna cyj nej wie ży sil nie
zwę ża ją się ku gó rze. Ma ona też
pod wie sza ną izbi cę oraz ośmio -
bocz ny hełm pi ra mi do wy. Dach na -
wy zdo bi wie życz ka z sy gna tur ką,
zaś pre zbi te rium i na wę świą ty ni
ota cza ją so bo ty. W 1947 r. do jej po -
łu dnio wo -za chod niej ścia ny do sta -
wio no przy bu dów kę, ze scho da mi
i chó rem mu zycz nym.

Wnę trze
ś w i ą  t y  n i
pre zen tu je
g ł ó w  n i e
styl ba ro ko -
wy, choć
znaj du ją się
w nim tak że
e l e  m e n  t y
p ó ź  n o  g o  -
tyc kie, tj.
t r ó j  l i s t  n e
łu ki por ta li
czy dę bo wa
kro piel ni ca
z XVI w.
Szcze  gól  -
nie cen ny
jest trój skrzy dło wy oł tarz głów ny
z ok. 1700 r. Zdo bią go m.in. ob ra -
zy Ze sła nia Du cha Świę te go, św.
Pio tra, św. An drze ja i św. Mar ci na.
W oł ta rzach bocz nych wid nie ją ob -
ra zy Chry stu sa Bo le ją ce go i św. Jó -

ze fa. Wy po sa że nie ko ścio ła sta no -
w i  t e ż  b a  r o  k o  w a  a m  b o  n a
z II poł. XVII w. 

Ko ściół z cmen ta rzem i sta ro -
drze wiem ota cza drew nia ny par kan.

(Opr. SoG)

Dzię ku je my za wszyst kie na de -
sła ne od po wie dzi. Po praw ne roz -
wią za nia z po przed nie go wy da nia
WPG wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło
krzy żów ki Wa ka cje, a zdję cie
przed sta wia ło Je zio ro w Pław nio -
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:
Mał go rza ta Bąk, Ma rio la Sta -
war czyk oraz Re gi na Wie czo rek.
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. 

Po ni żej za miesz cza my ko lej ną
krzy żów kę. Roz wią za nie (ha sło
krzy żów ki) pro si my prze sy łać
do 24 wrze śnia 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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ZU PA OGÓR KO WA 

Skład ni ki: 5 li trów wody, 1 kg mię sa wo ło we -
go, 1 kg mię sa dro bio we go (mo gą być pier si z kur cza -
ka), 1 kg mar chew ki, 0,5 kg pie trusz ki, 1 por, se ler, na -
tka pie trusz ki do de ko ra cji, 2 kg ogór ków ki szo nych
wraz z za le wą, śmie ta na 18 proc.– 2 szt. po 350 ml, 2 kg
ziem nia ków, przy pra wy: ku cha rek, mag gi, sól, pieprz,
zie le an giel skie, liść lau ro wy

Spo sób przy rzą dze nia: Mię so ugo to wać, do wy wa -
ru wło żyć ob ra ne ja rzy ny po kro jo ne w kost kę lub star te
na tar ce o du żych oczkach i ziem nia ki po kro jo ne w kost -
kę, tro chę pod go to wać. Póź niej do dać ogór ki ki szo ne
star te na tar ce o gru bych oczkach, wszyst ko ra zem go to -
wać do mięk ko ści wa rzyw. Na koń cu za gę ścić śmie ta ną
z 3 łyż ka mi mą ki, po pra wić do sma ku.

SA ŁAT KA W TRZECH 
KO LO RACH

Skład ni ki: 4 po mi do ry, 2 świe że ogór ki, 1 pę czek
dym ki z du ży mi ce bul ka mi, 1 pę czek ko per ku, 1 pusz ka
ku ku ry dzy.

Sos: 4 łyż ki octu jabł ko we go, 1/2 ły żecz ki mio -
du, 1/4 szklan ki oli wy, 1 ły żecz ka musz tar dy, pieprz
i sól.

Wykonanie: Wa rzy wa my je my. Po mi do ry kro imy
w ósem ki, a ogór ki i ce bul kę w pla stry. Szczy pior sie ka -
my, ko per rwie my na drob ne ga łąz ki. Wa rzy wa ukła da -
my war stwa mi w sa la ter ce, po sy pu je my ku ku ry dzą.

Do sło icz ka wle wa my skład ni ki so su. Za krę ca my
sło iczek i gwał tow nie po trzą sa my nim, by sos do brze się
wy mie szał. Po le wa my nim wa rzy wa.

Mie sza my ca łość do pie ro tuż przed po da niem. Sa łat -
kę po da je my z pie czy wem lub ja ko do da tek do obia du.

GNIAZD KA OGÓR KO WE

Skład ni ki: 2 świe że ogór ki (30 dag), 1 ogór ko wa Ra -
ma Cre me Bon jo ur lub twa róg tłu sty (na le ży go zmik so -
wać), 1 pę czek szczy pior ku, 1 jabł ko, 6 rzod kie wek, sól,
pieprz.

Jak przy rzą dzić? Ogór ki umyć, obrać, po kro ić
na ka wał ki (4 cm), wy drą żyć.

Szczy pio rek umyć i drob no po sie kać (kil ka ło dy żek
zo sta wić do przy bra nia).

Jabł ko obrać i ze trzeć na tar ce do ja rzyn. Rzod kiew -
ki umyć i rów nież ze trzeć (2-3 zo sta wić do przy bra nia).
Przy go to wa ne skład ni ki wy mie szać z Ra mą Cre me Bon -
jo ur lub twa ro giem i przy pra wa mi. Ka wał ki ogór ków
wy peł nić ma są se ro wo -wa rzyw ną i przy brać pla ster ka mi
rzod kie wek oraz szczy pior kiem.

OGÓRKI W MIODZIE

Składniki: 4 kg ogórków, liść laurowy, ziele
angielskie, czosnek, koper, natka pietruszki. Zalewa: 
3 szk. wody; 2 szk. cukru; 3 łyżki miodu, 3/4 szk. octu –
wszystko razem zagotować.

Sposób przygotowania: Ogórki obrać, pokroić 
w słupki, posolić 2 łyżkami soli,  odstawić na 4 godz., po
tym czasie odcedzić sok. Dodać koper i posiekaną
pietruszkę, wymieszać i układać w słoikach. Na górę do
każdego słoika dać ząbek czosnku, ziele angielskie, liść
laurowy. Zalać gorącą zalewą i pasteryzować słoiki 
7 min.

(Opr. RG)

Nasz kon kurs: ZGAD NIJ…

… JA KI TO KO ŚCIÓ ŁEK?

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK A A ZZ HH AA SS ŁŁ EE MM
Fun da tor na gród – Mał go rza ta Handz lik, po seł

do Par la men tu Eu ro pej skie go

Po przez prze sła nie roz wią za nia czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie 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. 

Ogórkowe smaki
Oto prze pi sy na po tra wy za pre zen to wa ne pod czas XI Wil czań skie go Pik ni ku Ogór ko we go (wię cej o nim pi -

sze my na str. 15 te go wy da nia WPG). Zo sta ły przy go to wa ne przez Ko ło Go spo dyń Czu chów, któ re zdo by -
ło I miej sce w ka te go rii „Ogó rek po każ dą po sta cią” i otrzy ma ło wy róż nie nie za ogór ki na mio dzie. 

NNRR  99  ((6666))  WWRRZZEESSIIEEŃŃ  22001122 OOSSTTAATTNNIIAA  SSTTRROONNAA

W tym ro ku to wa rzy wo wy jąt ko wo ob ro dzi ło.

Ozdobne de ko ra cje sto łu z ogór kiem w ro li głów nej.
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Gdzie mie ści się ta drew nia na sta ra świą ty nia i ja ka jest jej
na zwa?
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Wśród Czy tel ni ków, któ rzy pra wi dło wo roz po zna ją ko ściół, ja ki zo stał
po wy żej opi sa ny i przed sta wio ny na zdję ciu obok, roz lo su je my eg zem -
plarz al bu mu „Drew nia ne ko ścio ły na spi chle rzo wych szla kach po wia tu
gli wic kie go”. Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 24 wrze śnia 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”. 

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Zło ty po nad trze ma wie ża mi
w her bie Po wia tu Gli wic kie go. 
2. Na zwa ka plicz ki le żą cej w gmi -
nie So śni co wi ce, któ ra oca la ła pod -
czas po ża rów la sów ra ci bor skich
w 1992 r. 
3. Świę to plo nów. 
4. „Gli wic kie…” – na zwa sto wa -
rzy sze nia, or ga ni zu ją ce go cykl
wy cie czek po Gli wi cach i po wie -
cie gli wic kim w okre sie wa ka cji. 
5. W któ rej gmi nie na sze go po wia tu
znaj du je się drew nia ny ko ściół
z 1755 r. pw. św. Mi ko ła ja? 
6. Dys cy pli na spor tu upra wia na

przez za wod ni ków ULKS „Taj fun”
Li go ta Ła będz ka.
7. Fio le to we krze win ki, któ re kwit -
ną je sie nią.
8. Jak na zy wa się Ko mi sja Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, któ ra opi niu je
wy ko na nie bu dże tu po wia tu i wy -
stę pu je z wnio skiem do Ra dy
w spra wie udzie le nia bądź nie udzie -
le nia ab so lu to rium dla Za rzą du?
9. Bieg, któ ry od by wa się co ro ku
w Pil cho wi cach. 
10. Ilu rad nych li czy Ra da Po wia tu
Gli wic kie go?
11. W któ rej gmi nie po wia tu znaj -
du je się Ki no Sce na Kul tu ra?


