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– str. 9

– Pa mię tam – bo by łam
uczen ni cą tej szko ły – jak bar -
dzo chcie li śmy mieć ha lę spor to -
wą z praw dzi we go zda rze nia.
Gra tu lu ję wam, że te raz to na sze
ży cze nie się speł ni ło – mó wi ła
zwra ca jąc się do uczniów mi ni -
ster edu ka cji na ro do wej Kry sty -
na Szu mi las pod czas otwar cia
no wo cze snej ha li w Ze spo le
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie. 

Jak przy po mnia ła wcze śniej dy -
rek tor tej pla ców ki, Do ro ta Gu -
mien ny, przy miar ki do bu do wy
ha li trwa ły po nad 50 lat. O ko -
niecz no ści jej wy bu do wa nia mó wi -
ło się już w la tach 60. i 70. ub. wie -
ku, ale nie by ło na to pie nię dzy. 
– W la tach 80. po wstał na wet pro -
jekt tech nicz ny, lecz okazał się
zbyteczny – przywołał histo- 
rię starosta gliwicki Michał
Nieszporek. To co by ło nie moż li -
we przez la ta, uda ło się zre ali zo -
wać Po wia to wi Gli wic kie mu, któ ry
od 1999 r. jest or ga nem za ło ży ciel -
skim Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go. Po wiat naj pierw re -
mon to wał bu dyn ki szkol ne wszyst -
kich swych pla có wek oświa to -
wych, a na stęp nie za czął sta ra nia
o po pra wę ich ba zy spor to wej.
Roz ło żo ny na la ta pro gram wła śnie
do bie ga koń ca, cze go przy kła dem
no wa ha la przy „Pa der ku”.

Uro czy ste otwar cie ha li od by ło
się 8 paź dzier ni ka. Wzię li w nim
udział przed sta wi cie le sa mo rzą du
Po wia tu Gli wic kie go, Mia sta Knu -
rów, gmin wcho dzą cych w skład
powiatu, in sty tu cji współ pra cu ją -

cych z oświa tą, Ślą skie go Ku ra to -
rium Oświa ty, wy ko naw ców obiek -
tu, me dia. Ucznio wie przy go to wa li
in te re su ją cy pro gram ar ty stycz ny,
któ ry uzu peł nił wy stęp ma żo re tek.
Bo isko zo sta ło też wy pró bo wa ne –

strza ły kar ne „wko py wa li”
do bram ki m.in. mi ni ster Kry sty na
Szu mi las, wi ce sta ro sta Wal de mar
Do mbek i rad ny po wia to wy Win -
fryd Fi coń. 

Wię cej czy taj na str. 7

Mi ni ster Szu mi las ży czy ła knu row skim
uczniom, by – ci, któ rzy o tym ma rzą – od nie -
śli suk ces na mia rę Je rze go Dud ka, ale
przede wszyst kim, aby czer pa li ra dość z upra -
wia nia spor tu.

Defilada sportowa młodzieży podczas
uroczystego otwarcia hali.

Hala służy uczniom
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ZA PRA SZA MY 
NA TRA SY 

RO WE RO WE!
20 paź dzier ni ka pod wia tą ro -
we ro wą na Zam ku w Chu do wie
uro czy ście otwar te zo sta ną tra -
sy ro we ro we, ozna ko wa ne
i zmo der ni zo wa ne w ra mach
pro jek tu „Za ple cze ak tyw nej tu -
ry sty ki ro we ro wej dla miesz -
kań ców za chod niej czę ści Sub -
re gio nu Cen tral ne go”, zre ali zo -
wa ne go przez Po wiat Gli wic ki
i wszyst kie je go gmi ny. Za pra -
sza my na start, a w na stęp nym
nu me rze WPG znaj dzie cie
pierw szą z kil ku czę ści ma py
tras ro we ro wych po wia tu gli -
wic kie go.

Patrz str. 12

– Nie ma lep szej na gro dy dla
dzia ła cza spor to we go niż do ce nie -
nie je go pra cy spo łecz nej. Bar dzo
dzię ku ję za to wy róż nie nie
w imie niu ca łe go na sze go klu bu –
mó wił Ra in hard Mo ra wiec, pre -
zes LKS Przy szłość Cio cho wi ce
po ode bra niu na gro dy Be ne Me ri -
tus 2012.

Be ne Me ri tus (z łac. Do brze Za -
słu żo ny) to na gro da przy zna wa -
na przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go
za szcze gól ne osią gnię cia w pra cy
na rzecz po wia tu i je go miesz kań -
ców. W tym ro ku jej lau re atem zo -
stał LKS Przy szłość Cio cho wi ce.
Wrę cze nie na gro dy od by ło się pod -
czas ostat niej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. Pa miąt ko wą sta tu et kę
na gro dy Be ne Me ri tus pre zes klu bu
(peł nią cy tę funk cję już od 1985 ro -
ku!) Ra in hard Mo ra wiec ode brał
z rąk prze wod ni czą ce go Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go Ta de usza Ma -
mo ka. Gra tu la cje na je go rę ce zło -

ży li tak że m.in. sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek, bur mistrz Mia -
sta i Gmi ny To szek Grze gorz Kup -
czyk oraz To masz Kul czyc ki i Her -
bert Jat ta re pre zen tu ją cy Ślą ski
Zwią zek Pił ki Noż nej. Po dzię ko wa -
nia za dzia łal ność na rzecz klu bu
ode bra li rów nież Wer ner Wie czo -
rek – go spo darz Do mu Spor tow ca
w Cio cho wi cach oraz Ma rek Maj -
ka – tre ner LKS -u Przy szłość.

Klub po wstał w 1948 ro ku. Jest
przy kła dem do sko na łej współ pra cy
spo łecz no ści lo kal nej, czy li so łec -
twa, ze spor tow ca mi i sa mo rzą dem.
Po ka zu je, iż w ma łej miej sco wo ści
moż na roz gry wać du żą pił kę. Wy -
cho wał wie lu spor tow ców zie mi
gli wic kiej. Przez dłu gie la ta ist nie -
nia klu bu dzia ła ły w nim sek cje te -
ni sa sto ło we go, siat ków ki i łucz nic -
twa, a obec nie funk cjo nu je w nim
dru ży na pił ki noż nej gra ją ca
w IV Li dze, któ ra zaj mu je dru gie
miej sce w kla sie roz gryw ko wej. 

Klub, dzię ki swym sta ra niom,
ma do sko na łe za ple cze spor to we
i so cjal ne. W li sto pa dzie 1998 r.
z ini cja ty wy Spo łecz ne go Ko mi te tu
Bu do wy Do mu Spor tow ca po wstał
no wo cze sny obiekt, miesz czą cy
m.in. szat nie i du żą sa lę wy ko rzy -
sty wa ną do or ga ni za cji sze re gu im -
prez. Ko lej ną in we sty cją prze pro -
wa dzo ną przez klub był roz po czę ty
w 1999 r. re mont bo iska, któ ry za -

koń czył się w 2001 r. Po dwóch la -
tach po wsta ło bo isko tre nin go we,
na któ rym za in sta lo wa no oświe tle -
nie. Na mu ra wie w Cio cho wi cach
gra ły tak zna ne klu by jak Gór nik
Za brze, GKS Beł cha tów, Ba nik
Ostra wa, Ruch Cho rzów, Wi dzew
Łódź, Po lo nia By tom, a tak że
Szcza ko wian ka Ja worz no oraz Lech
Po znań. 

Dokończenie na str. 10

Tadeusz Mamok wręcza Rainhardowi Morawcowi statuetkę Bene Meritus.
Pierwszy z prawej w tle – gospodarz klubu Werner Wieczorek, obok starosta
Michał Nieszporek.
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Przyszłość dobrze zasłużona



Wrze śnio we po sie dze nie Ko mi -
sji Edu ka cji Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go mia ło cha rak ter wy jaz do wy
– od by ło się w Miej skim Ogni sku
Pra cy Po zasz kol nej w Knu ro wie. 

Rad ni za po zna li się z funk cjo no -
wa niem tej pla ców ki, któ rej dzia łal -
ność przed sta wi ła dy rek tor Jo lan ta
Le śniow ska. Knu row ski MOPP
mie ści się przy Alei Ma jo wej 12,
w bu dyn ku zaj mo wa nym przez Miej -
ską Szko łę Pod sta wo wą nr 9 oraz
Miej skie Gim na zjum nr 3 w Knu ro -
wie. Ja ko jed nost ka or ga ni za cyj na

pod le ga Mia stu Knu rów, na to miast
Po wiat Gli wic ki co ro ku prze ka zu je
na je go dzia łal ność kwo tę okre ślo ną
uchwa łą. Przed mio tem dzia ła nia
MOPP jest kształ to wa nie i roz wi ja nie
za in te re so wań oraz uzdol nień mło -
dzie ży, zdo by wa nie umie jęt no ści
w za kre sie tu ry sty ki, sztu ki, te atru
a tak że spor tu. Wy cho wan ko wie
uczęsz cza ją na za ję cia po zasz kol ne
w ra mach kół za in te re so wań, któ re
pro wa dzą wy so ko wy kwa li fi ko wa ni
na uczy cie le. Po nad to or ga ni zu je się
dla uczniów sze reg wy cie czek kra jo -
znaw czo -tu ry stycz nych, kon kur sów,

fe sti wa li mu zycz nych i tur nie jów
spor to wych. 

– Prio ry te tem dzia ła nia MOPP
w ostat nim cza sie jest ko rzy sta nie przez
dzie ci i mło dzież knu row skich szkół
w cza sie fe rii i wa ka cji z róż nych form
wy po czyn ku or ga ni zo wa ne go w miej -
scu za miesz ka nia, a tak że z im prez wy -
jaz do wych – pod kre śla Jo lan ta Le -
śniow ska. – Tak że w cią gu ro ku szkol -
ne go or ga ni zu je my wie le im prez oraz
pro wa dzi my sze reg kół za in te re so wań.

Na za ję ciach or ga ni zo wa nych przez
pla ców kę dzie ci i mło dzież mo gą np.
do sko na lić zna jo mość ję zy ka an giel -

skie go, roz wi jać ta len ty i za in te re so wa -
nia mu zycz ne oraz pla stycz ne. Bar dzo
ak tyw nie dzia ła ją ko ła tu ry stycz no -kra -
jo znaw cze, pro wa dzo ne w szko łach
przez in struk to rów MOPP. Pod czas wa -
ka cji i fe rii moż na wy jeż dżać na cie ka -
we wy ciecz ki, ko lo nie i zi mo wi ska or -
ga ni zo wa ne przez tę pla ców kę. Chęt -
nych jest za wsze wię cej niż miejsc. 

Rad ni, któ rym w wy jaz do wym
po sie dze niu to wa rzy szył czło nek Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła wo -
mir Adam czyk, pod kre śla li, iż
MOPP, dys po nu jąc sto sun ko wo nie -
wiel kim bu dże tem, wy ko nu je ogrom
pra cy na rzecz dzie ci i mło dzie ży. 

– Pla ców ka ma bar dzo cie ka wą
ofer tę roz wi ja nia za in te re so wań i ak -
tyw ne go wy po czyn ku dla uczniów –
mó wi prze wod ni czą cy Ko mi sji Edu ka -
cji Ma riusz Pod broż ny. – Są to nie tyl -
ko za ję cia or ga ni zo wa ne w szko łach,
ale też atrak cyj ne im pre zy wy jaz do we.
Bę dzie my na dal wspie rać dzia łal ność
MOPP, bo do brze słu ży dzie ciom i mło -
dzie ży. Na sze wąt pli wo ści bu dzi je dy -
nie spo sób fi nan so wa nia tej pla ców ki.
Jej bu dżet w jed nej trze ciej two rzą środ -
ki miej skie, a w dwóch trze cich po wia -
to we. Uwa ża my, iż to dziw ne pro por cje
i być mo że w przy szło ści po win ny się
zmie nić. (RG)

Wrze śnio wa se sja Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go mia ła uro czy sty prze bieg –
wrę czo na na niej zo sta ła na gro da Be -

ne Me ri tus. By ła to już 25. se sja w tej
ka den cji, a od by ła się 27 wrze śnia.

O te go rocz nej na gro dzie Be ne
Me ri tus nie pi szę tu wię cej, bo wiem,
że po świę co no jej du żo uwa gi w spe -
cjal nym tek ście umiesz czo nym
w tym wy da niu WPG. Wspo mnę tyl -
ko, że by ło dla mnie wiel ką przy jem -
no ścią wrę cze nie sta tu et ki Be ne Me -
ri tus pre ze so wi klu bu LKS Przy -
szłość Cio cho wi ce Ra in har do wi
Mo raw co wi.

Po tej ma łej uro czy sto ści w jed -
nym z ko lej nych punk tów po rząd ku
se sji omówio na zo sta ła współ pra ca
Po wia tu Gli wic kie go z Za rzą dem
Wo je wódz twa Ślą skie go i Za rzą dem
Dróg Wo je wódz kich w Ka to wi cach.
W za gad nie nie to wpro wa dził rad -
nych wi ce sta ro sta Wal de mar Do -
mbek, a szcze gó ły omó wił Jan
Osman – dy rek tor Za rzą du Dróg Po -
wia to wych w Gli wi cach. W dys ku sji
na ten te mat wzię ły udział rad ne Sej -
mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go Mał -
go rza ta Tkacz -Ja nik i Bar ba ra
Dziuk, któ re za de kla ro wa ły chęć
wspie ra nia po wia tu w dzia ła niach
na rzecz po pra wy ja ko ści dróg wo je -
wódz kich na na szym te re nie. 

Na stęp nie rad ni – w du żej czę ści
jed no gło śnie – przy ję li uchwa ły,
któ rych pro jek ty zo sta ły przy go to -
wa ne na tę se sję. Pierw sza to uchwa -
ła w spra wie wy ra że nia wo li prze -
kształ ce nia Sa mo dziel ne go Pu blicz -
ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej
Szpi ta la Po wia to we go z sie dzi bą
w Py sko wi cach w spół kę pra wa
han dlo we go. Ko lej ne uchwa ły do ty -
czy ły wy ra że nia zgo dy na nie od płat -
ne na by cie przez Po wiat Gli wic ki
pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści po -
ło żo nej w Gmi nie Pil cho wi ce oraz
nie ru cho mo ści po ło żo nych w Gmi -
nie Ru dzi niec. Na stęp na z uchwał
prze ka za ła Gmi nie Knu rów za da nie
pu blicz ne w za kre sie za rzą dza nia
dro gą po wia to wą Nr 2980S. Przy ję -
to tak że trzy uchwa ły w spra wie
udzie le nia po mo cy fi nan so wej:
Gmi nie Knu rów na re ali za cję w ro -
ku 2013 za da nia pn. „Prze bu do wa
ul. Ale ja Pia stów w Knu ro wie”,
Gmi nie Pil cho wi ce na re ali za cję
w ro ku 2013 za da nia pn. „Prze bu do -
wa dro gi gmin nej ul. Ci cha -Za le sie
w Nie bo ro wi cach” i Gmi nie Pil cho -
wi ce na re ali za cję w ro ku 2013 za -
da nia pn. „Prze bu do wa dro gi gmin -
nej ul. Krót ka -Sta wo wa w Wil czy”.
Rad ni do ko na li rów nież zmian
w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej

Po wia tu Gli wic kie go na la ta 2012-
2015 i w uchwa le bu dże to wej Po -
wia tu Gli wic kie go na 2012 rok. 

Treść wszyst kich tych uchwał
wraz z uza sad nie nia mi za miesz czo na
jest na stro nie in ter ne to wej po wia tu –
ad res www.po wiat gli wic ki.pl w za -
kład ce Po wiat Gli wic ki/In for ma tor
Ra dy Po wia tu. Uchwa ły znaj du ją się
tak że w Biu le ty nie In for ma cji Pu -
blicz nej – www. bip. po wiat gli wic ki.
finn.pl. w za kład ce Pra wo lo kal -
ne/Uchwa ły Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go. Na stro nie BIP zna leźć moż na
rów nież in ter pe la cje, za py ta nia
i wnio ski rad nych zło żo ne na se sji.
Umiesz czo ne są w za kład ce In for ma -
tor Ra dy Po wia tu/In ter pe la cje, za py -
ta nia i wnio ski rad nych.

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go od bę dzie się 25 paź -
dzier ni ka. Prze wod ni czą cy Ra dy 

Po wia tu Gli wic kie go 
TA DE USZ MA MOK
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WIE ŚCI Z SE SJI

Na ostat niej se sji Ra da Po -
wia tu Gli wic kie go przy ję ła
uchwa łę w spra wie wy ra że nia
wo li prze kształ ce nia Sa mo -
dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej Szpi ta la Po -
wia to we go z sie dzi bą w Py sko -
wi cach w spół kę pra wa han dlo -
we go. To waż na uchwa ła, któ ra
okre śli ła kie ru nek zmian, ja kim
pod da ny zo sta nie w naj bliż -
szym cza sie szpi tal w Py sko wi -
cach.

Uchwa ła przy go to wa na zo sta ła
na wnio sek Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go. Kie ro wa li śmy się
przy tym za pi sa mi usta wy
z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia -
łal no ści lecz ni czej, któ ra re gu lu je
m.in. kwe stie ta kich prze kształ ceń.
Po przez przy ję cie uchwa ły Ra da
wy ra zi ła wo lę prze kształ ce nia
szpi ta la w spół kę z ogra ni czo ną
od po wie dzial no ścią ze 100-pro -
cen to wym udzia łem Po wia tu Gli -
wic kie go.

Do tej po ry py sko wic ki szpi tal
dzia ła ja ko SP ZOZ, jest jed nost ką
or ga ni za cyj ną po wia tu. Prze kształ -
ce nie go w spół kę ma pro wa dzić
do efek tyw niej sze go za rzą dza nia,
otwar cia no wych moż li wo ści uzy -
ski wa nia przy cho dów i ra cjo na li -
zo wa nia go spo da ro wa nia. Po win -
no też stwo rzyć moż li wość ela -
stycz niej szej re ak cji na zmie nia ją -
ce się oto cze nie ryn ko we. Chcę tu
uspo ko ić wszyst kich, któ rzy oba -
wia ją się tych zmian. Zgod nie
z usta wą o dzia łal no ści lecz ni czej
po wsta ła z prze kształ ce nia spół ka
wstę pu je we wszyst kie pra wa
i obo wiąz ki, któ rych pod mio tem
był SP ZOZ, a je go pra cow ni cy
sta ją się z mo cy pra wa pra cow ni -
ka mi spół ki. 

W uza sad nie niu przy ję tej
uchwa ły szcze gó ło wo, krok
po kro ku, za pi sa li śmy, w ja ki spo -
sób bę dzie prze bie ga ła re struk tu -
ry za cja. W za łącz ni ku do nie go
wy li czo ny też zo stał wskaź nik za -
dłu że nia – istot ny pa ra metr
przy okre śla niu obo wiąz ku prze ję -
cia zo bo wią zań prze kształ ca ne go
SP ZOZ -u. Po nie waż w przy pad ku
szpi ta la w Py sko wi cach jest on ni -

ski, pod miot two rzą cy, czy li Po -
wiat Gli wic ki nie ma obo wiąz ku
prze ję cia tych zo bo wią zań. Po nad -
to usta wo daw ca prze wi dział po -
moc fi nan so wą dla tych pod mio -
tów two rzą cych, któ re do koń -
ca 2013 r. do ko na ją prze kształ ce -
nia SP ZOZ -ów w spół ki pra wa
han dlo we go.

Te raz przed na mi in ten syw na
pra ca, by wpro wa dzić w ży cie za -
pi sy przy ję tej uchwa ły. Do po ło wy
paź dzier ni ka dy rek tor SP ZOZ -
-u ma przed sta wić Za rzą do wi Po -
wia tu Gli wic kie go plan mo der ni -
za cji szpi ta la. Trze ba bo wiem pa -
mię tać, że do stycz nia 2017 r. pla -
ców ka ta mu si speł niać sze reg wy -
mo gów, okre ślo nych w roz po rzą -
dze niu mi ni stra zdro wia, a to wy -
ma ga cza su i pie nię dzy. In we sty -
cje te z za kre su fi nan so we go trze -
ba wpi sać do Wie lo let niej Pro gno -
zy Fi nan so wej Po wia tu Gli wic kie -
go, a wy ma ga to zgo dy Ra dy Po -
wia tu, przy ję tej dro gą uchwa ły.
Jed ną z istot nych de cy zji bę dzie
też okre śle nie, w ja ki spo sób po -
wiat po stą pi z nie ru cho mo ścia mi
nie zbęd ny mi do funk cjo no wa nia
spół ki i udzie la nia przez nią
świad czeń zdro wot nych. Jed ną
z moż li wo ści jest prze ka za nie ich
po wsta ją cej spół ce w for mie apor -
tu. To tak że wy ma ga przy ję cia sto -
sow nej uchwa ły Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. Pro jekt uchwa ły do -
ty czą cej prze kształ ce nia kon sul to -
wa ny bę dzie ze związ ka mi za wo -
do wy mi i opi nio wa ny przez Ra dę
Spo łecz ną Szpi ta la. Pla nu je my, że
prze kształ ce nie za koń czo ne zo sta -
nie w II kwar ta le 2013 r.

Prze wod ni czą cy Za rzą du 
Po wia tu Gli wic kie go 

MI CHAŁ NIE SZPO REK

Rad ni Ko mi sji Edu ka cji pod czas gło so wa nia…

… i po obej rze niu prac uczest ni ków kon kur su pla stycz ne go i fo to gra ficz ne -
go, wy sta wio nych w sie dzi bie MOPP.

Rad ni w knu row skim MOPP
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Szpital Powiatowy w Pyskowicach nie będzie już SP ZOZ-em, ale pacjenci
nie muszą obawiać się przekształcenia go w spółkę. 
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Mi nę ło 66 lat od zbrod ni do ko -
na nej na po la nie w Ba ru cie ko ło
Dą brów ki, na zy wa nej Ślą skim
Ka ty niem. W rocz ni cę tra gicz -
nych zda rzeń od da no hołd bo ha -
te rom, za mor do wa nym tu we
wrze śniu 1946 r. 

W ostat nią so bo tę wrze śnia br.
od by ła się w tym miej scu co rocz na
uro czy stość upa mięt nia ją ca zbrod -
nię. 26 wrze śnia 1946 r. zgi nę ło
tu 200 par ty zan tów Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go z Pod ha la, a tak -
że żoł nie rzy wra ca ją cych z Za cho du,
któ rych zwa bi li agen ci UB i NKWD.
– Umiesz czo no ich w ba ra ku, któ ry
zo stał wy sa dzo ny w po wie trze i spa -
lo ny – przy po mniał Sta ni sław Mar -
ko wicz, pre zes od dzia łu ka to wic kie -
go Sto wa rzy sze nia Pa mię ci Ar mii
Kra jo wej. Przez la ta mord ten oto -
czo ny był mil cze niem, do pie ro
po 1989 r. moż na by ło uczcić pa mięć
po mor do wa nych. Za bie gał o to
Świa to wy Zwią zek Żoł nie rzy AK
Od dział w Gli wi cach. Na le śnej po -
la nie stoi po sta wio ny przez miej sco -
wą lud ność krzyż, pod któ rym co ro -
ku od pra wia na jest msza św. i od by -
wa się Apel Po le głych. 

Przy by łych na uro czy stość
przy wi tał wójt Gmi ny Wie lo wieś
Gin ter Skow ro nek. Uczest ni czy li
w niej m.in. przed sta wi cie le władz
wo je wództw opol skie go i ślą skie -
go oraz po wia tów strze lec kie go
i gli wic kie go, re pre zen tan ci In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej, żoł nie rze,
kom ba tan ci, har ce rze, le śni cy, ro -
dzi ny po mor do wa nych oraz miesz -
kań cy oko licz nych miej sco wo ści.
De le ga cje zło ży ły pod krzy żem

upa mięt nia ją cym zbrod nię wień ce
i wią zan ki kwia tów. Hołd po mor -
do wa nym od da li tak że gó ra le ze
Związ ku Pod ha lan Zie mi Ży wiec -
kiej i Gru py Re kon struk cyj nej
„Bar tek”. To wła śnie z oko lic Ci ś -
ca na Ży wiec czyź nie po cho dzi ła
więk szość za mor do wa nych żoł nie -
rzy. 

Uro czy stość zor ga ni zo wa na zo -
sta ła przez Gmi nę Wie lo wieś.

(RG)

ŚLĄ SKI KA TYŃ

O zbrod ni przy po mi na krzyż sto ją cy na le śnej po la nie.
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Za mek w Tosz ku mo że po -
szczy cić się ko lej ną atrak cją tu ry -
stycz ną – jest nią wy re mon to wa -
na za byt ko wa stud nia. Jej uro czy -
ste otwar cie od by ło się 28 wrze -
śnia.

Stud nia zo sta ła od no wio na w ra -
mach pro jek tu „Re mont i uro czy ste
otwar cie stud ni to szec kie go zam -
ku”. Uro czy stość roz po czął wy stęp
chó ru Tryl pod dyr. Ma rii Gar bal,
na stęp nie prze cię cia wstę gi no wo
otwar tej stud ni do ko na li bur mistrz
Tosz ka Grze gorz Kup czyk oraz
dy rek tor Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku” Ar tur Czok. Dal sza
część im pre zy z zam ko we go dzie -
dziń ca prze nio sła się do Sa li Pe ter -

swaldz kiej, gdzie pre lek cję o za opa -
try wa niu zam ków śre dnio wiecz -
nych w wo dę pit ną wy gło si ła dr Bo -
że na Czwoj drak. Pu blicz ność zo -
ba czy ła rów nież efek ty pra cy
uczest ni ków warsz ta tów te atral -

nych re ali zo wa nych w ra mach pro -
jek tu, któ rzy przed sta wi li spek takl
pn. „Le gen da o zło tej kacz ce”. Le -

gen dar na kacz ka po wró ci ła na za -
mek nie tyl ko za spra wą przed sta -
wie nia – jej fi gur ka zo sta ła za mon -
to wa na na stud ni. Im pre zę za koń -
czył kon cert ze spo łu Scan di cus. 

W uro czy sto ści otwar cia uczest -
ni czy li licz ni go ście,
wśród któ rych by li m.in.
rad ni Po wia tu Gli wic kie -
go An drzej Ku rek i Ma -
riusz Pod broż ny. 

Pro jekt „Re mont i uro -
czy ste otwar cie stud ni to -
szec kie go zam ku” re ali zo -
wa ny jest w ra mach dzia -
ła nia 413 „Wdra ża nie lo -
kal nych stra te gii roz wo ju”
PROW na la ta 2007-2013
i 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.

(SoG)

Stud nia ozdo bi ła zam ko wy dzie dzi niec

Spektakl
przygotowa-

ny w ramach
projektu

przypomniał
legendę 
o złotej
kaczce.

Wy stęp chó ru Tryl pod czas uro czy ste go otwar cia
stud ni.

Po raz siód my bie ga cze
z Knu ro wa zor ga ni zo wa li piel -
grzym kę bie go wą do gro bu błog.
ks. Je rze go Po pie łusz ki. Jej
uczest ni cy wy ru szy li spod Po -
mni ka Po le głych Gór ni ków
KWK „Wu jek” w Ka to wi cach,
by wziąć udział w mszy św.
w ko ście le pw. św. Sta ni sła wa
Kost ki na war szaw skim Żo li bo -
rzu, gdzie po cho wa ny jest ks. Je -
rzy. 

Po my sło daw cą bie gu jest Ma -
rian Grusz ka, któ ry pod kre śla, że
idea zro dzi ła się w Knu ro wie
na spo tka niach pa ra fial ne go od -
dzia łu Ak cji Ka to lic kiej. Nie -
zmien nie od lat w przy go to wa niu
bie gu Ak cję Ka to lic ką wspie ra ją
NSZZ So li dar ność, pa ra fia św.
Cy ry la i Me to de go w Knu ro wie,
Spo łecz ny Ko mi tet Pa mię ci Po le -
głych 16 grud nia 1981 oraz Urząd
Mia sta Knu rów, a w tym ro ku do -
łą czył ka to wic ki od dział In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej oraz Ka to wic -
ki  Hol ding Wę glo wy.

W bie gu bra li udział m.in.
człon ko wie i sym pa ty cy Ak cji Ka -
to lic kiej, pra cow ni cy ka to wic kie -
go od dzia łu IPN, pod opiecz ni Ca -
ri tas w Knu ro wie, Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni
Nie bo row skiej oraz gór ni cy
dwóch ko pal ni – KWK „Wu jek”
i KWK „Knu rów -Szczy gło wi ce”.
Bie ga cze wy star to wa li 13 wrze -
śnia, po po ran nej mszy od pra wio -
nej w ko ście le pw. Pod wyż sze nia
Krzy ża Świę te go w Ka to wi cach -
-Bry no wie oraz zło że niu kwia tów
pod Po mni kiem Po le głych Gór ni -
ków. Przed wy ru sze niem w tra sę
po że gna li ich m.in. sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek i pre zy -
dent Knu ro wa Adam Rams. Na -
stęp ne go dnia piel grzym ka do tar ła
do War sza wy, gdzie wzię ła udział
w mszy św. od pra wio nej w in ten -
cji błog. ks. Je rze go Po pie łusz ki
oraz wszyst kich mę czen ni ków sta -
nu wo jen ne go. Bieg za koń czył się
pod gro bem ks. Je rze go. 

(RG)

Piel grzy mo wa li bie gnąc

Zanim uczestnicy pielgrzymki wyruszyli na trasę biegu, złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Poległych Górników.
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17 li sto pa da w War sza wie od -
bę dzie się XI Kon gres Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go. Po prze -
dza ją go wy bo ry władz i de le ga -
tów w te re nie.

In for mo wa li śmy już wcze śniej
o Zjeź dzie De le ga tów PSL Po wia tu
Gli wic kie go, któ ry ob ra do wał
w lip cu w Pro bosz czo wi cach. Na to -
miast 26 sierp nia miał miej sce
Zjazd Wo je wódz ki PSL w Ka to wi -
cach. Wy bra no na nim no we go pre -
ze sa Za rzą du Wo je wódz kie go PSL
w Ka to wi cach – zo stał nim Sta ni -
sław Dą bro wa. W wy ni ku wy bo -
rów po wo ła no 64-oso bo wy Za rząd

Wo je wódz ki, w któ re go skład we -
szło trzech przed sta wi cie li z te re nu
po wia tu gli wic kie go: Wal de mar
Do mbek, An drzej Frej no i An -
drzej Ogó rek. Na pierw szym po -
sie dze niu Za rzą du Wo je wódz kie go
PSL, zwo ła nym na 10 wrze śnia,
wy ło nio ne zo sta ło je go Pre zy dium.
W skład Pre zy dium Za rzą du Wo je -
wódz kie go wszedł Wal de mar Do -
mbek, któ ry peł ni funk cję skarb ni ka
wo je wódz kich struk tur par tii. Wy ło -
nio no rów nież de le ga tów
na XI Kon gres PSL. Nasz okręg re -
pre zen to wać bę dą na nim Wal de mar
Do mbek i An drzej Frej no. (RG) 

Przed Kon gre sem PSL

Dłuż szy pią tek
W pią tek 19 paź dzier ni ka Sta -

ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
bę dzie czyn ne dłu żej. 

Dla przy po mnie nia in for mu je -
my, że zwy kle sta ro stwo jest czyn -
ne od po nie dział ku do śro dy w go -

dzi nach 7.30-15.30, w czwar tek
od godz. 7.30 do 17.30, a w pią tek
od godz. 7.30 do godz. 13.30. Jed -
nak 19 paź dzier ni ka urząd bę dzie
pra co wał dwie go dzi ny dłu żej,
czy li od godz. 7.30. do godz.
15.30.

(SoG)
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Już po raz czwar ty To szek go ścił uczest ni ków In -
te gry, czy li In te gra cyj nej Spar ta kia dy im. dr. Lu dwi -
ga Gut t man na. 12 wrze śnia na bo isku KS „Zam ko -
wiec” to czy ły się spor to we zma ga nia dzie ci i mło dzie -
ży. 

– Dr Lu dwig Gut t mann to uro dzo ny w 1899 ro ku
w Tosz ku zna ny w świe cie neu ro chi rurg, uwa ża ny za oj -
ca igrzysk pa ra olim pij skich – przy po mnia ła na wstę pie
Ma ria Bu kow ska, jed na z or ga ni za to rów im pre zy. 

Pierw sze let nie igrzy ska pa ra olim pij skie roz po czę -
ły się 12 wrze śnia 1960 r. w Rzy mie. Do tej idei na -
wią zu je In te gra. W spar ta kia dzie udział wzię li ucznio -
wie ze szkół w Tosz ku, Ko tu li nie, Pa czy nie, Pnio wie,

Py sko wic, Wie low si, Ru dziń cu i uczest ni cy Warsz ta -
tów Te ra pii Za ję cio wej w Py sko wi cach. Ry wa li zo wa li
w wie lu kon ku ren cjach spor to wych. Roz gryw kom to -
wa rzy szył ple ner pla stycz ny, po kaz umie jęt no ści da li
tak że to szec cy stra ża cy. Każ dy z uczest ni ków spar ta -
kia dy otrzy mał pa miąt ko wy me dal, a naj lep si zdo by li
pu cha ry, dy plo my i drob ne upo min ki. Za udział w im -
pre zie i jej or ga ni za cję dzię ko wał bur mistrz Tosz ka,
Grze gorz Kup czyk. Uczest ni kom spar ta kia dy ki bi co -
wał tak że rad ny Po wia tu Gli wic kie go Ma riusz Pod -
broż ny. 

Głów ny mi or ga ni za to ra mi im pre zy by li Klub Spor to wy
„Zam ko wiec” w Tosz ku oraz Sto wa rzy sze nie „Mo ja Gmi na

Nasz Po wiat”
Ko ło Te re no -
we w Tosz ku,
k t ó  r y c h
wspar ło wie le
to szec kich in -
sty tu cji i sto -
wa  r zy  s zeń .
Na im pre zę
zo sta ły udzie -
lo ne do ta cje
przez Sta ro -
stwo Po wia to -
we w Gli wi -
cach i sa mo -
rząd Tosz ka.

(SoG)
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Po wiat Gli wic ki po raz ko lej ny
włą czył się w ogól no pol skie
Sprzą ta nie Świa ta, któ re w tym
ro ku prze bie ga ło pod ha słem
„Ko cham, Lu bię, Sza nu ję, Nie
śmie cę”. 14 wrze śnia od by ła się
ak cja „Sprzą ta my Po wiat Gli wic -
ki 2012”. Ze bra no bli sko 5,5 to ny
od pa dów.

W ak cji tra dy cyj nie  udział wzię -
li 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 i Dom Po mo cy
Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni
Nie bo row skiej. Uczest ni cy ak cji
sprzą ta li wy zna czo ne miej sca na te -
re nie miej sco wo ści, gdzie miesz czą
się te pla ców ki. Po wiat Gli wic ki za -
pew nił za ku pie nie dla uczest ni ków
ak cji rę ka wic i wor ków, a tak że za -

dbał o zde po no wa nie ze bra nych od -
pa dów na skła do wi skach oraz ich
prze wóz i za ła du nek. Prze bieg ak cji
ko or dy no wał Wy dział Ochro ny
Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. W ra mach „Sprzą ta nia Po wia -
tu Gli wic kie go 2012” zo stał też
prze pro wa dzo ny kon kurs na pra cę

pla stycz ną. Wzię li w nim udział
ucznio wie szkół po nad gim na zjal -
nych i szkół spe cjal nych oraz
miesz kań cy DPS -ów. Ich pra ce na -
wią zy wa ły do ha sła te go rocz nej
ogól no pol skiej ak cji „Sprzą ta nie
Świa ta – Pol ska” – „Ko cham, Lu -
bię, Sza nu ję, Nie śmie cę”. 

(SoG)

Wy sprzą ta li po wiat

Mło dzież z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go sprzą ta ła… z uśmie chem
na twa rzy!
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Sma ko wi te za pa chy wi ta ły
od wej ścia go ści XVII 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, któ ry od był się 29
wrze śnia w Ha li Ośrod ka Spor tu
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.

Im pre zę otwo rzy li sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek i pre zes
Ko ła Miej skie go w Gli wi cach Pol -
skie go Klu bu Eko lo gicz ne go Ewa
Haj duk. 60 wy staw ców z ca łe go
kra ju przy go to wa ło bo ga tą ofer tę,
na któ rą skła da ły się głów nie prze -
róż ne pro duk ty eko lo gicz ne bez po -
śred nio od rol ni ków. Moż na by ło
za opa trzyć się m.in. w pysz ne owo -
ce i wa rzy wa, se ry, wę dli ny, pie czy -
wo, mio dy, zio ła, ja ja, ole je, ry by,
ka sze i prze two ry, ale by ły też sto -
iska z na tu ral ną bi żu te rią, wy ro ba -
mi rę ko dzie ła ar ty stycz ne go i ko -
sme ty ka mi. Na warsz ta tach i wy -
kła dach war to by ło 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 oraz skosz to wać po traw
przy go to wa nych z ta kich pro duk -
tów. Były m.in. po kaz sztu ki ku li -
nar nej ba zu ją cej na pro duk tach eko -

lo gicz nych, wy kła dy na te mat od -
żyw czych i smacz nych śnia dań oraz
te go, jak wspie rać roz wój nie mow -
la ka i ma łe go dziec ka od po wied nim
od ży wia niem, a tak że 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.

Kier masz był 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.
Zo stał do fi nan so wa ny ze środ ków
U n i i  E u  r o  p e j  s k i e j  w r a  -
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, któ ra z ro ku na rok cie szy
się co raz więk szym za in te re so wa -
niem, jest Pol ski Klub Eko lo gicz ny
Ko ło Miej skie w Gli wi cach. 

(RG)

Pod zna kiem eko lo gii

Od sa me go ra na ha la by ła peł na zwie dza ją cych.
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Wzo rem pa ra olim piad

Pod czas otwar cia im pre zy suk ce sów oraz do brej za ba wy ży czył uczest ni kom Sła wo mir Adam czyk,
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go (pierw szy z pra wej).
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Ak tyw ne la to 
Bar dzo cie ka wie spę dzi ły te go -

rocz ne la to miesz kan ki Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So -
śni co wi cach. Mia ły wie le róż no -
rod nych wy cie czek i wy praw, któ -
re na dłu go po zo sta ną im w pa -
mię ci.

Se zon tu ry stycz ny roz po czę ły
wy ciecz ką do Pszczy ny. W czerw cu
by ła wy ciecz ka do ZOO w Opo lu,
w lip cu po je cha ły do Ko nia ko -
wa. 11 sierp nia wzię ły udział
w piel grzym ce na Gó rę św. An -
ny. 14 sierp nia by ła wy ciecz ka
do Wa li mia, gdzie miesz kan ki po -
dzi wia ły kra jo bra zy Su de tów.

W sierp niu wy bra ły się też w pol -
skie Ta try, do Bu ko wi ny Ta trzań -
skiej. 8 wrze śnia wzię ły udział
w XI Raj dzie „Ra zem Raź niej”

w Ra dzie cho wach ko ło Żyw ca,
a u schył ku la ta wy bra ły się na pie -
szą wę drów kę w oko li ce Rud Ra ci -
bor skich. (RG)

W Pszczy nie miesz kan ki „Ostoi” zwie dzi ły m.in. pa łac i ota cza ją cy go park.
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60-le cie ob cho dzi w tym ro ku
LKS „Orzeł” Sta ni ca. 

Ob cho dy roz po czę ły się 15
wrze śnia me czem pił ki noż nej kla -
sy A, ro ze gra nym przez „Or ła”
z KS Za brze Za bo rze. Na stęp nie
w ko ście le pw. św. Mar ci na w Sta -
ni cy od pra wio na zo sta ła msza
w imie niu spor tow ców. Część ofi -
cjal na uro czy sto ści od by ła się
w Do mu Kul tu ry w Żer ni -
cy. Otwo rzył ją re fe rat pt.
„Dzie je Sta nic kie go Klu -
bu”, wy gło szo ny przez
pre ze sa LKS „Orzeł”,
Hen ry ka Czem pie la.
Pod czas uro czy sto ści od -
zna cze nia ode bra li lu dzie
spor tu szcze gól nie za słu -
że ni dla klu bu. Im pre zę
za koń czył wy stęp dzie ci
z Ze spo łu Szkół w Sta ni cy
i za ba wa ta necz na. Na to -
miast w nie dzie lę 23
wrze śnia „Or ły” i przy ja -
cie le klu bu za pro si li ki bi -
ców na bo isko w Sta ni cy,
gdzie przy go to wa no licz -
ne kon kur sy, za ba wy
i wy stę py.

Klub za ło żo ny zo stał w 1952 ro -
ku. Je go wy cho wan ka mi są tak zna -
ni spor tow cy, jak Wal de mar Ma ty -
sik – pił karz, by ły re pre zen tant Pol -
ski, któ ry w 1982 r. na Mi strzo -
stwach Świa ta w Hisz pa nii wy wal -
czył trze cie miej sce oraz Ste fan
Dry szel – przez 12 lat tre ner re pre -
zen ta cji Pol ski w te ni sie sto ło wym.

(RG)

Wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek wrę -
cza Hen ry ko wi Czem pie lo wi oko licz no ścio wy
dy plom i pa te rę.

„Orzeł” świę to wał
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Ru sza ko lej na edy cja kon kur su „Soł tys – do rad ca
rol ni ków”. Zgło sze nia przyj mo wa ne są do 16 li sto pa -
da, fi nał od bę dzie się 25 li sto pa da.

Kon kurs ma na ce lu pro pa go wa nie za sad bez piecz nej
pra cy w go spo dar stwie rol nym, upo wszech nie nie zna jo -
mo ści za gad nień zwią za nych z funk cjo no wa niem pol -
skie go rol nic twa w Unii Eu ro pej skiej oraz za dań re ali zo -
wa nych przez Ślą ską Izbę Rol ni czą. Mo gą w nim uczest -
ni czyć soł ty si z te re nu po wia tu gli wic kie go, któ rzy zgło -
szą swój ak ces (pi sem nie lub te le fo nicz nie) na ad res PT
KRUS, ul. Wy szyń skie go 11, 44-100 Gli wi ce,
tel. 32 230 83 41, 32 302 90 10, 32 302 90 12,

faks 32 302 90 29. Uczest ni cy bę dą mie li za za da nie roz -
wią za nie te stu zwią za ne go z te ma ty ką kon kur su. Głów -
ną na gro dą jest wy jazd stu dyj ny do Bruk se li, or ga ni za -
to rzy przy go to wa li też sze reg cen nych na gród rze czo -
wych.

Kon kur s or ga ni zuje KRUS Pla ców ka Te re no wa
w Gli wi cach i Ślą ska Izba Rol ni cza przy współpracy 
z Samorządem Gmi ny Pil cho wi ce. Pa tro nat ho no ro wy
spra wu ją nad nim Mał go rza ta Handz lik – po seł do Par -
la men tu Eu ro pej skie go (któ ra ufun do wa ła na gro dę
głów ną), Ta de usz Ma mok – prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go i Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta gli -
wic ki. (RG)
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Mi mo iż sklep le ży na ubo czu –
nie tyl ko Pnio wa, ale i głów nych
tras ko mu ni ka cyj nych po wia tu –
za wsze za glą da ją tu klien ci. Po -
dob nie jest w skle pach fir mo wych
zlo ka li zo wa nych w wie lu miej sco -
wo ściach na sze go re gio nu, któ re
z ko lei mu szą kon ku ro wać tam
z licz ny mi in ny mi pla ców ka mi
han dlo wy mi. W czym tkwi si ła
fir my? 

Oczy wi ście w sma kach, któ re
ofe ru je! Ta de usz Mar ci ni szyn, bo
o je go za kła dzie tu mo wa, dba
o zdro wie i do bro klien tów po przez
ja kość swo ich wy ro bów. – Wy bie ra -
jąc asor ty ment z Pnio wa, klient ma
pew ność, że znaj du je się w nim je -
dy nie wy so ko ga tun ko we mię so bez
do dat ku MOM -u, sztucz nych barw -
ni ków i po lep sza czy, któ re na chwi -
lę obec ną sta no wią in wa zję i pla gę
na pol skim ryn ku. U nas kon tro la
pro ce su wy ro bu za czy na się już
od mo men tu za ku pu tucz ni ków.
Sta wia my na ja kość i wy bie ra my
sta ran nie je dy nie te, któ re po cho dzą
z za ufa nych i sta łych ho dow li – mó -
wi szef fir my. 

Wy ja śnia, iż pro duk ty z Pnio wa
za wie ra ją tyl ko nie zbęd ne ilo ści do -
dat ków, słu żą cych do kon ser wa cji

żyw no ści – pe klo sól. Po zba wio ne
są na to miast wszel kich szko dli wych
skład ni ków, tak po wszech nie sto so -
wa nych przy pro duk cji wy ro bów
wę dli niar skich. W ofe ro wa nych
przez fir mę Mar ci ni szyn wy ro bach
nie ma sztucz nych barw ni ków i wy -
peł nia czy, re gu la to rów kwa so wo ści,
czy – tak po wszech nie uży wa ne go
przy pro duk cji wę dlin – glu ta mi nia -
nu so du. Pod czas pro duk cji ar ty ku -

łów nie ko rzy sta się w Pnio wie
z żad nych do dat ków ma ją cych po -
lep szyć ich smak, za pach, czy też
wy gląd. Do dat ko wo wszyst kie te
pro duk ty są pod da wa ne je dy nie tra -
dy cyj nym pro ce som utrwa la ją cym,
a ich wy so kie wa lo ry sma ko we
i ide al ną kon sy sten cję osią ga się
dzię ki za sto so wa niu do sko na łej ja -
ko ści su row ców, spe cjal nie wy se -
lek cjo no wa nych przy praw oraz do -
dat ków.

Ta de usz Mar ci ni szyn, se nior ro -
du swe za mi ło wa nie do rze mio sła
ma sar skie go od krył we wcze snej

mło do ści, gdy ja ko na sto let ni chło -
pak to wa rzy szył dziad kom i oj cu
w do mo wych świ nio bi ciach. Uczył
się kil ku dzie się cio let niej tra dy cji
ro bie nia wspa nia łych wę dlin, kieł -
bas, pasz te tów i szy nek. Głę bo ko
za ko rze nio ne za mi ło wa nie i wspo -
mnie nia spra wi ły, iż ukoń czył szko -
ły w tym że kie run ku i roz po czął na -
ukę od stro ny prak tycz nej. Uczci -
wość, cięż ka i kon se kwent na pra ca
oraz pa sja two rze nia tra dy cyj nych
wę dlin spra wi ły, iż w ma low ni czej
wio sce Pniów pod Gli wi ca mi po -
wsta ła je go fir ma. Za ło żył ją 20 lat
te mu. Ten ma ły po cząt ko wo za kład,
roz bu do wa ny na te re nach ku pio -
nych ja ko nie użyt ki, był na stęp nie
pod da wa ny grun tow nej mo der ni za -
cji, któ ra do sto so wa ła go do wy mo -
gów Unii Eu ro pej skiej. Wy bu do wa -
no uboj nię, wy po sa ża jąc ją w no -
wo cze sną li nię zgod ną z wy mo ga mi
eu ro pej ski mi.

– Aby spro stać wy ma ga niom
sta wia nym w za kre sie ochro ny śro -
do wi ska, wy stą pi li śmy z wnio skiem
o współ fi nan so wa nie ze środ ków
UE bu do wy oczysz czal ni ście ków –
do da je Ta de usz Mar ci ni szyn.

Pe reł ką za kła du jest sklep
w Pnio wie, któ ry – jak mó wią wła -
ści cie le – po wstał z po trze by ser ca.
Jest to miej sce, gdzie moż na ku pić
praw dzi wie na tu ral ne pro duk ty ro -
bio ne do mo wym spo so bem i gdzie
za wsze roz cho dzi się za pach tra dy -
cyj nych wy ro bów.

Pan Ta de usz wy ja śnia, iż od sa -
me go po cząt ku tra dy cja by ła dla
nie go źró dłem je dy nej in spi ra cji
i mo to rem do two rze nia żyw no ści
bez nad mia ru wo dy – i to w cza -
sach, gdy azo tyn i kon ser wan ty nie
by ły jesz cze tak zna ne i po wszech -
nie sto so wa ne, jak dziś. – Stwo rzy -
li śmy od po wied nie wa run ki sa ni tar -
no -or ga ni za cyj ne, by na sze mię so
i wy ro by by ły pro duk ta mi naj wyż -
szej ja ko ści, bez piecz ne i zdro we. 

Pod kre śla, iż si łę na pę do wą fir -
my sta no wi za ło ga, na któ rą skła da -
ją się wszy scy pra cow ni cy – po -
cząw szy od fa chow ców pro duk cyj -
nych po sia da ją cych wie lo let nie do -
świad cze nie, a skoń czyw szy na mi -
łej i do świad czo nej ob słu dze
w skle pach. To oni, ja ko ca łość sta -
no wią ze spół, któ rym on z ser cem
kie ru je. (RG)

Ukłon w stro nę tra dy cji

Za chę ca ją ca do wej ścia ele wa cja skle pu…

…a w środ ku ape tycz ne wy ro by
o tra dy cyj nych re cep tu rach i sma -
ko wi te za pa chy. 

PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Któ ry soł tys naj le piej do ra dza?

Roz po czy na my cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. Przed sta wiać
w nim bę dzie my przed się bior ców z na sze go te re nu i ich fir my. Pi sać
bę dzie my o tym, jak po wsta ły ich przed się bior stwa, jak się roz wi ja ją,
jak so bie ra dzą w obec nych re aliach go spo dar czych, ja ka jest ich re -
cep ta na suk ces. Po ni żej pierw szy ar ty kuł z te go cy klu. 

UCHY LA MY RĄB KA 
TA JEM NI CY

Choć zwy kle sze fo wie kuch ni
nie chęt nie zdra dza ją swe za wo -
do we ta jem ni ce, nam uda ło się
zdo być prze pis na pasz tet, któ ry
jest spe cjal no ścią fir my Ta de -
usza Mar ci ni szy na. Przed sta -
wia my go na str. 11. 
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Sa mo rząd Po wia tu Gli wic kie -
go zo stał lau re atem ogól no pol -
skie go kon kur su Sa mo rząd Rów -
nych Szans 2012 na naj lep sze
dzia ła nia na rzecz osób nie peł no -
spraw nych.

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez
Fun da cję In sty tut Roz wo ju Re gio -
nal ne go w Kra ko wie i od by wa się
pod ho no ro wym pa tro na tem Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich, Peł no -
moc ni ka Rzą du ds. Osób Nie peł no -
spraw nych, Mi ni ster stwa Ad mi ni -
stra cji i Cy fry za cji oraz Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go. Spo śród 125
zgło szo nych sa mo rzą dów Ka pi tu ła
Na gro dy pod prze wod nic twem mi ni -
stra Ja ro sła wa Du dy – Peł no moc ni -
ka Rzą du ds. Osób Nie peł no spraw -

nych wy bra ła 15 zwy cięz ców i przy -
zna ła 25 wy róż nień. Po wiat Gli wic ki
wy róż nio ny zo stał za pro jekt „Do bry
start w sa mo dziel ność”. Jest on
od 2008 r. re ali zo wa ny przez Po wia -
to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach. Ma na ce lu prze ciw -
dzia ła nie bez ro bo ciu i wy klu cze niu
spo łecz ne mu osób nie peł no spraw -
nych i wy cho wan ków ro dzin za stęp -
czych lub pla có wek opie kuń czych. 

Nagrody i wyróżnienia wręczone
zostały na konferencji poświęconej
problemom osób niepełno-
sprawnych, która odbywała się 
w dniach 4-5 października w Karpa-
czu. Powiat Gliwicki reprezentował
na niej starosta Michał Nieszporek.

(RG)

Przedstawiciele nagrodzonych samorządów w towarzystwie posła Marka Plury.

Ta de usz Ma mok, nad le śni czy
Nad le śnic twa Ru dzi niec (a za ra -
zem prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go), od zna czo ny zo -
stał Kor de la sem Le śni ka Pol skie -
go. Jest to naj wyż sze od zna cze nie
kor po ra cyj ne w bran ży le śni ków.

Wrę cze nie od zna czeń od by ło
się 22 wrze śnia pod czas Kra jo wej
Na ra dy Le śni ków z oka -
zji XVI Ogól no pol skiej Piel grzym -
ki Le śni ków na Ja sną Gó rę. Kor de -
la sy Le śni ka Pol skie go ode bra ło
na niej pięć osób z ca łe go kra ju. Od -
zna cze nie to jest nada wa ne le śni -
kom, któ rzy swo ją wie lo let nią pra cą
od da li szcze gól ne za słu gi dla roz -
wo ju pol skich la sów. Mo gą go
otrzy mać rów nież oso by spo za  śro -

do wi ska le śni ków, któ re w szcze -
gól ny spo sób za słu ży ły się dla roz -
wo ju La sów Pań stwo wych. Przy -
zna je je Ge ne ral ny Dy rek tor La sów
Pań stwo wych. 

– Otrzy ma nie ta kie go od zna cze -
nia to wiel ki za szczyt i ma rze nie

każ de go le śni ka – mó wi Ta de usz
Ma mok. – Kor de las Le śni ka Pol -
skie go jest bar dzo rzad kim, pre sti -
żo wym wy róż nie niem, bar dzo ce -
nio nym w na szym śro do wi sku.
Choć mam już wie le in nych od zna -
czeń, to jest naj bliż sze me mu ser cu.
Mó wi łem o tym po uro czy stym
wrę cze niu Kor de la sów, dzię ku jąc
w imie niu wszyst kich od zna czo -
nych.

(RG)

Le śni cze lau ry

Ta de usz Ma mok (pierw szy z pra wej) w gro nie od zna czo nych na Ja snej Gó -
rze. Pierw szy z le wej dy rek tor ge ne ral ny la sów pań stwo wych Adam Wa siak. 
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TRION za pra sza
Za rząd Ko ła PTTK TRION

za pra sza na ob cho dy Mię dzy na -
ro do we go Świę ta Nie wi do mych –
„Bia łej La ski”, któ re od bę dą
się 15 paź dzier ni ka w Knu ro wie.

Ob cho dy roz pocz ną się mszą św.
o go dzi nie 8.00 w ko ście le pa ra fial -
nym św. Cy ry la i Me to de go. Na -
stęp nie o godz. 9.00 w sa li Ki na
Sce na KUL TU RA przy uli cy Nie -
pod le gło ści  od bę dzie się uro czy ste
spo tka nie. 

Wię cej in for ma cji o TRION -ie
znaj du je się na stro nie in ter ne to wej:
http://trion nie pel no spraw ni.pl,
szcze gó ło wych in for ma cji udzie la
rów nież pre zes ko ła, pod nu me rem
te le fo nu 605 822 561.

(SoG)

Prze pu kli na jest to stan nie pra -
wi dło we go uwy pu kle nia za war to ści
ja my cia ła, przez otwór w po wło -
kach po wsta ją cy w miej scu o ob ni -
żo nej opor no ści. Du żą gru pę prze -
pu klin sta no wią tzw. prze pu kli ny
brzusz ne, czy li te, któ re do ty czą ja -
my brzusz nej.
Spo śród wszyst -
kich prze pu klin
brzusz nych mo -
że my wy od ręb -
nić prze pu kli ny
p a  c h w i  n o  w e ,
udo we, pęp ko -
we i oko ło pęp -
ko we, kre sy bia -
łej i prze pu kli ny
w y  s t ę  p u  j ą  c e
w bli znach po -
ope ra cyj nych.

Je że li za war -
tość wor ka prze pu kli no we go moż na
bez więk sze go pro ble mu od pro wa -
dzić do ja my brzusz nej, to ta ka prze -
pu kli na na zy wa na jest od pro wa dzal -
ną i ja ko ta ka nie sta no wi za gro że -
nia, choć czę sto da je do le gli wo ści
pod po sta cią np. bó lów oko li cy prze -
pu kli ny. Za gro że nie po ja wia się wte -
dy, gdy nie moż na od pro wa dzić za -
war to ści prze pu kli ny. Ta ki stan na -
zy wa my uwięź nię ciem prze pu kli ny
i jest to bar dzo czę sto stan za gro że -
nia ży cia, wy ma ga ją cy ope ra cji
w try bie pil nym. W związ ku z tym,
je że li tyl ko stan pa cjen ta po zwa la
na pod ję cie le cze nia prze pu kli ny, nie
na le ży z tym zwle kać. War to zgło sić
się do le ka rza wcze śniej i po uzy ska -
niu skie ro wa nia do chi rur ga pod dać
się le cze niu jak naj szyb ciej, po nie -
waż le cze nie prze pu kli ny we wcze -
snym okre sie jest ła twiej sze i ob cią -
żo ne znacz nie mniej szym ry zy kiem
wy stą pie nia wszel kie go ro dza ju po -
wi kłań.

Prze pu kli nę moż na wy le czyć wy -
łącz nie ope ra cyj nie. Wszel kie go ro dza -
ju pa sy prze pu kli no we nie le czą prze -
pu klin, a tyl ko spo wal nia ją ich wzrost,
jed no cze śnie zwięk sza jąc ry zy ko
uwięź nię cia prze pu kli ny. W Od dzia le
Chi rur gii Ogól nej Szpi ta la Po wia to we -
go w Py sko wi cach, zaj mu je my się
m.in. le cze niem ope ra cyj nym wszel -

kie go ro dza ju prze pu klin brzusz nych.
Chi rur dzy pra cu ją cy w szpi ta lu po tra fią
wy ko nać kil ka róż nych ro dza jów ope -
ra cji, sto so wa nych w le cze niu prze pu -
klin brzusz nych. Nie któ re z tych me tod
po le ga ją na wszy ciu pa cjen to wi spe -
cjal nej siat ki, wzmac nia ją cej po wło ki

brzu cha, in ne wy ko rzy stu ją wy łącz nie
tkan ki wła sne cho re go.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
la pa ro sko po wa me to da le cze nia
prze pu klin pa chwi no wych (któ rą
sto su je my ja ko je dy ny szpi tal
w oko li cy), szcze gól nie wska za na
u osób cięż ko fi zycz nie pra cu ją -
cych, spor tow ców, pa cjen tów
chcą cych szyb ko po wró cić do ak -
tyw ne go try bu ży cia, oraz w na -
wro tach prze pu klin, a tak że w obu -
stron nych prze pu kli nach pa chwi -
no wych.  Prze pu kli nę w la pa ro sko -
pie za opa tru je my z uży ciem spe -
cjal nej  siat ki po li pro py le no wej,
któ rą mo cu je my od we wnątrz,
do ścia ny ja my brzusz nej, za po -
mo cą spe cjal ne go kle ju tkan ko we -
go. Pra wi dło wo umo co wa na siat ka
prak tycz nie w 100 pro cen tach za -
bez pie cza cho re go przed na wro tem
prze pu kli ny.

Na le ży szcze gól nie pod kre ślić,
że – po nie waż je dy ną me to dą le cze -
nia prze pu klin po zo sta je me to da
ope ra cyj na oraz iż prze pu kli nę tym
ła twiej le czyć, im jest ona mniej sza
– ze zgło sze niem się do chi rur ga nie
na le ży zwle kać.

Lek. med. LECH MU CHA –
spe cja li sta chi rurg, kie row nik Trak -
tu Ope ra cyj ne go SP ZOZ Szpi ta la
Po wia to we go w Py sko wi cach

W Szpi ta lu Po wia to wym w Py sko wi cach

No wo cze sne le cze nie
prze pu klin

Na prze pu kli nę nie ma in nej sku tecz nej me to dy niż ope -
ra cja. 
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Szpi tal w Knu ro wie Sp.
z o.o. za pra sza ko bie ty w cią ży
na bez płat ne ba da nia pre na -
tal ne w ra mach pro gra mu pro -
fi lak tycz ne go. Pro gram skie ro -
wa ny jest do ko biet w cią ży po -
wy żej 35 ro ku ży cia lub ob cią -
żo nych wy stę po wa niem cho rób
ge ne tycz nych w ro dzi nie.
W związ ku z du żym za in te re -
so wa niem pa cjen tek przy po -
mi na my, ja kie kon kret nie ba -
da nia pro po nu je im się w Knu -
ro wie.

USG GE NE TYCZ NE
Na pierw szy rzut oka prze bie ga

po dob nie jak zwy kłe ba da nie ul -
tra so no gra ficz ne cię żar nej. Jed -
nak, aby je prze pro wa dzić wy ma -
ga ny jest do brej ja ko ści sprzęt
USG (w Knu ro wie to apa rat Vo lu -
son 730 Expert) oraz do świad cze ni
spe cja li ści po sia da ją cy cer ty fi ka ty
wy da ne przez Fun da cję Me dy cy ny
Pło do wej z sie dzi bą w Lon dy nie.
Ba da niem tym oce nia się prze zier -
ność kar ko wą (NT) oraz kość no -
so wą (NB). Z re gu ły ba da nia te są

k r ó t  k o  -
trwa łe, ale
by wa iż
mo gą trwać
dłu żej ze
w z g l ę  d u
na nie ko -
rzyst ne po -
ł o  ż e  n i e
pło du. 

USG ge -
n e  t y c z  n e
wy ko ny wa -
ne jest mię -
dzy 11 a 13
ty go dniem
cią ży oraz
mię dzy 20
a 22 ty go -
dniem cią ży.

Umoż li wia to wy klu cze nie lub po -
twier dze nie wro dzo nych wad pło du.
BA DA NIA BIO CHE MICZ NE

Na le żą do nich: test po dwój ny
wy ko ny wa ny w pierw szym try me -
strze (10-12 ty dzień cią ży) oraz test
po trój ny w dru gim try me strze (18-
20 ty dzień cią ży). Pierw szy po le ga
na ozna cze niu we krwi cię żar nej
PAPP -A (oso czo we go biał ka A wy -
stę pu ją ce go w cią ży) oraz wol ne go
ß-hCG (wol nej pod jed nost ki ß
ludz kiej go na do tro pi ny ko smów ko -
wej). Pod czas dru gie go okre śla się
stę że nie we krwi mat ki AFP (al fa -
fe to pro te iny pło do wej), ß-hCG
(pod jed nost ka ß ludz kiej go na do -
tro pi ny ko smów ko wej) oraz es trio -
lu (hor mo nu, któ re go głów nym
źró dłem w cią ży jest ło ży sko). Oba
te sty w po łą cze niu z NT i NB po -
zwa la ją na oce nę ry zy ka wy stą pie -
nia wad roz wo jo wych pło du. 

AM NIO PUNK CJA
Po le ga na na kłu ciu ma ci cy po -

przez po wło kę brzusz ną w znie czu -
le niu miej sco wym pod kon tro lą
USG i po bra niu pły nu owo dnio we -
go do ba dań ge ne tycz nych. Wy ni ki
am nio punk cji po zwa la ją jed no -
znacz nie po twier dzić lub wy klu -
czyć wa dę wro dzo ną pło du. Do dat -
ko we in for ma cje pod nu me rem te le -
fo nu 32 331 92 85.

W Szpi ta lu w Knu ro wie

Bez płat ne ba da nia pre na tal ne…

Dr Piotr Sza fra niec pod czas wy ko ny wa nia ba dań pre na tal -
nych. 
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W Par ku Cho pi na w Gli wi -
cach po wsta ła ko lej na Sło necz na
Po la na Na dziei. Sa dzi li śmy ce bu le
żon ki li, któ re za kwit ną na wio snę.
Są sym bo lem idei ho spi cyj nej, so -
li dar no ści z cho ry mi na no wo two -
ry oraz pro pa go wa nia ba dań pro -
fi lak tycz nych.

Ak cję, któ ra od by ła się 1 paź -
dzier ni ka, za ini cjo wa ła przed ro -
kiem i te raz prze pro wa dzi ła po raz
dru gi red. Mar le na Po lok -Kin
z „Dzien ni ka Za chod nie go”. Za chę -
ci ła do jej wspar cia sze reg osób i in -
sty tu cji. Ce bu le sa dzi li m.in. Bo rys
Bud ka – po seł na Sejm RP, Mi chał
Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki,
Adam Neu mann – wi ce pre zy dent

Gli wic, Jan Paw luch – wi ce pre zy -
dent Za brza i Mag da le na Bud ny –
se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go.
Spon ta nicz nie włą czy li się dzien ni -
ka rze z „No win Gli wic kich”, „Ga -
ze ty Miej skiej”, ITV Gli wi ce, Ra dia
Ka to wi ce, Ra dia Plus Śląsk, Te le -
wi zji Za brze i na sze go mie sięcz ni -
ka. By li z na mi ucznio wie III LO,
Gim na zjum nr 3 i ze szkół „Ani ma -
tor” w Gli wi cach. 

Sło necz ną Po la nę Na dziei,
na któ rej po sa dzo no po nad 200 żon -
ki li, w peł nej kra sie bę dzie moż na
po dzi wiać wio sną, kie dy za kwit ną
kwia ty. Już dziś jed nak każ dy mo że
wy brać się do Par ku Cho pi na i rzu -
cić okiem na ta blicz kę sto ją cą

przy grząd ce. Jest na niej bar dzo
waż ne py ta nie. Przyjdź cie, prze czy -
taj cie i sa mi przed so bą na nie od po -

wiedz cie – za chę ca red. Mar le na
Po lok -Kin.

(RG) 

Sym bo licz ne żon ki le

Żon ki le sa dzi li sa mo rzą dow cy, dzi en ni ka rze, spo łecz ni cy, przed sta wi cie le wie -
lu in sty tu cji, mło dzież. Na zdję ciu do bry przy kład da je po seł Bo rys Bud ka.
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…oraz la bo ra to ryj ne
Szpi tal w Knu ro wie za pra sza

rów nież do wy ko ny wa nia ba dań la -
bo ra to ryj nych. Wy ko nu je peł ny
pro fil ba dań la bo ra to ryj nych,
a w szcze gól no ści:
���� TSH – hor mon sty mu lu ją cy pra -

cę tar czy cy. Ozna cze nie te go pa -
ra me tru jest wstęp nym te stem
w roz po zna niu cho rób tar czy cy.

���� Ca 19 -9 – ozna cza ny pa ra metr
wy ko rzy sty wa ny jest w dia gno -
sty ce róż ni co wej i mo ni to ro wa -
niu pa cjen tów z no wo two ra mi
trzust ki.

���� CA 125 – eks pre sja an ty ge nu
znacz nie na si lo na w ra ku jaj ni ka
roz wi ja ją ce go się z ko mó rek nie -
wy twa rza ją cych ślu zu.

��  ��  PSA – an ty gen gru czo łu kro ko -
we go, wspo ma ga wy kry cie no -
wo two ru gru czo łu kro ko we go
u męż czyzn po wy żej 50 ro ku ży -

cia oraz mo ni to ro wa nie prze bie -
gu cho ro by.

���� A - HCV – pa ra metr słu ży do wy -
kry wa nia prze ciw ciał prze ciw ko
wi ru so wi za pa le nia wą tro by ty -
pu C.

��  ��  FER RY TY NA – ozna cza nie fer -
ry ty ny jest przy dat ne do oce ny me -
ta bo li zmu że la za w ustro ju. Ozna -
cze nie wy ko na ne na po cząt ku le -
cze nia jest mia ro daj nym wskaź ni -
kiem za pa sów że la za w ustro ju.

���� WI TA MI NA B12 – wy ko rzy sty -
wa na w dia gno sty ce nie do krwi -
sto ści ma kro cy to wej.

���� HCG – ozna cze nie stę że nia hcg
po zwa la na roz po zna nie cią ży
już na ty dzień od mo men tu po -
czę cia.

���� BO RE LIO ZA – ba da nie prze -
ciw ciał IgG / IgM 
Po wyż sze ba da nia mo gą być

wy ko na ne w tym sa mym dniu, je dy -
nie w przy pad ku bo re lio zy czas
ocze ki wa nia na wy nik wy no si 2 ty -
go dnie. 

Szcze gó ło we in for ma cje ca ło do -
bo wo pod nu me rem te le fo -
nu: 32 331 93 70. (MN)

RE ZO NANS TY PU OTWAR TE GO DLA OSÓB Z KLAU -
STRO FO BIĄ – JE DY NY TA KI NA ŚLĄ SKU!

Szpi tal w Knu ro wie za pra sza na ba da nia re zo nan su ma gne tycz ne go.
Szcze gó ło we in for ma cje pod nu me ra mi tel.: 32 331 93 22, 32 331 92 21
oraz na stro nie in ter ne to wej www.szpi talk nu row.pl. 



Z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro -
do wej w Ze spo le Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie od -
by ła się po wia to wa uro czy stość,
pod czas któ rej na uczy cie le ode -
bra li wyż sze stop nie awan su za -
wo do we go oraz na gro dy sta ro sty
gli wic kie go.

Za szcze gól ne za słu gi w pra cy
na uczy ciel skiej Na gro dy Sta ro sty
Gli wic kie go ode bra li: Ja cek Czap -
kie wicz – Ze spół Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie, An na Sie -
dlec ka – Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie, Mał go rza ta Ślą zak –
Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go -

gicz na w Knu ro wie, Syl wia Le nek
– Ze spół Szkół im. Ma rii Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach, Bry gi da Stolz
– Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz na w Py sko wi cach, Jo lan ta
Olej nik – Po rad nia Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz na w Knu ro wie.

W Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie awan so wa -
ne zo sta ły: na sto pień na uczy cie la
mia no wa ne go – dr Mar ta Cu ber
i Ane ta Ko wal ska, a dy plo mo wa -
ne go – dr Ka ro li na Ho rak i Jo an -
na Ro żek -Ra dek. W Ze spo le Szkół
nr 2 w Knu ro wie awan so wa ły: Li -
dia Bre dziń ska i An na Ki jek –
na sto pień na uczy cie la kon trak to -
we go, a Wan da Woj ta now ska

i Alek san dra Chmie low ska zo sta -
ły na uczy cie la mi mia no wa ny mi.
W Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie Agniesz ka Bu czek
i Agniesz ka Ko wa lik do łą czy ły
do gro na na uczy cie li mia no wa nych.
Spo śród ka dry Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach sto pień na -
uczy cie la kon trak to we go otrzy ma -
ły: Ka ta rzy na Pa ciep nik, Do mi ni -
ka Ce bu lak, Agniesz ka Kul pa,
Ma rio la Ochmań ska, Mag da le na
Fi szer - Rę bisz, Jo an na Kah ner
i Mo ni ka Grusz ka. Ty tuł na uczy -
cie la mia no wa ne go ode bra ła Han -
na Wierz bic ka, zaś dy plo mo wa ne -
go – Elż bie ta Ro dak. Awan so wa ły
tak że Mar ta Le wan dow ska i Na -

ta lia Ka nia (na sto pień na uczy cie la
kon trak to we go) oraz Do ro ta Li ver
(na sto pień na uczy cie la dy plo mo -

wa ne go) z Po rad ni Pe da go gicz no -
-Psy cho lo gicz nej w Knu ro wie.

(RG)

www.powiatgliwicki.pl
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Jest no wo cze sna, wie lo funk -
cyj na i po pro stu – pięk na. Ha la
spor to wa przy Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie już słu ży mło dzie ży. Moż na tu
grać w pił kę noż ną i ręcz ną, ko -
szy ków kę, siat ków kę, a tak że
w te ni sa i bad min to na. Na pię trze
cze ka ją sal ka do fit ness oraz si -
łow nia. 

– Jest su per – mó wią ćwi czą cy
tu ucznio wie. Od wrze śnia znacz nie
po pra wi ły im się wa run ki, w ja kich
od by wa ją lek cje wy cho wa nia fi -
zycz ne go. I do ty czy to nie tyl ko sa -
mych za jęć spor to wych, bo ha la ma
kom for to we za ple cze so cjal ne,
na któ re skła da ją się m.in. wy god ne

szat nie wy po sa żo ne w prysz ni ce
i to a le ty. Ha la ma osob ne wej ście,
ale też łącz nik z bu dyn kiem szko ły.

Bu do wa trwa ła nie ca łe dwa la ta.
Ka mień wę giel ny wmu ro wa ny zo -
stał 14 paź dzier ni ka 2010 r., sześć
dni póź niej roz po czę ły się ro bo ty,
któ re ukoń czo no 2 sierp nia 2012 r.
A od 1 wrze śnia br. roz po cząć się tu
mo gły za ję cia wy cho wa nia fi zycz -
ne go.

In we sto rem jest Po wiat Gli wic -
ki. Koszt bu do wy ha li wy niósł 3,7
mln zł, przy czym po wiat uzy skał
na ten cel bez zwrot ne do fi nan so wa -
nie z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry
Fi zycz nej w wy so ko ści 1,14 mln zł. 

Ha la o wy mia rach ze wnętrz -
nych 40 x 19 m jest wie lo funk cyj na

– mie ści bo iska do gier ze spo ło -
wych: ko szy ków ki (bo isko głów ne
o wy mia rach 28 x 15m oraz do dat -
ko wo nie wy mia ro we
bo isko po przecz ne,
do bre np. do tre no wa -
nia rzu tów do ko sza),
siat ków ki (bo isko
głów ne o wy mia rach
18 x 9 m oraz też nie -
wy mia ro we, tre nin go -
we), pił ki noż nej ha lo -
wej, a tak że do te ni sa
i bad min to na. Na -
wierzch nia ha li to naj -
wyż szej ja ko ści drew -
nia na sys te mo wa pod ło ga spor to wa.
Na ścia nach szczy to wych umiesz -

czo ne są
p i ł  k o  -
c h w y  t y .
Spe cjal na
prze su wa -
na ko ta ra
umoż li wia
u m o w  n y
po dział sa -
li na dwie
nie za leż ne
czę ści dla
rów no le  -
gle ko rzy -
s t a  j ą  c e j
z niej grup
uczniów. 

Na pię trze zlo ka li zo wa ne są si -
łow nia i sa la fit ness z lu stra mi. Si -

łow nia jest jesz cze do po sa żo na.
Z obu tych sal roz ta cza się – po -
przez prze szklo ne okna – sze ro ki

wi dok na ha lę głów ną. Za rów no ha -
la na par te rze, jak i sal ka fit ness ma -
ją pro fe sjo na le na gło śnie nie.

Sa la po sia da no wo cze sne za ple -
cze so cjal no -tech nicz ne, na któ re
skła da ją się dwie szat nie z wę zła mi
sa ni tar ny mi, to a le ty, po kój tre ne ra
i pierw szej po mo cy, ma ga zyn
sprzę tu spor to we go oraz po miesz -
cze nia go spo dar cze. Ha la jest do -
sto so wa na do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych. Słu ży nie tyl ko
uczniom „Pa der ka”. Od płat nie ko -
rzy stać z niej mo gą zor ga ni zo wa ne
gru py, a w przy szło ści pla nu je się
też udo stęp nie nie chęt nym si łow ni.

– To nie ko niec in we sty cji w in -
fra struk tu rę spor to wą Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie – mó wi Sła wo mir

Adam czyk, czło nek Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go. – W la -

tach 2013–2014 obok ha li po wsta -
nie kom pleks na świe żym po wie -
trzu, na któ ry zło żą się: wie lo funk -
cyj ne bo isko o na wierzch ni po li ure -
ta no wej o wy mia rach 48 x 27 m
(słu żą ce do gry w pił kę ręcz ną, ko -
szy ków kę i siat ków kę), pro sta bież -

nia do sprin tu o dłu go ści 100 m
wraz ze skocz nią do sko ku w dal
i trój sko ku oraz in fra struk tu ra to wa -
rzy szą ca. Koszt bu do wy tych
otwar tych obiek tów spor to wych
sza cu je się na ok. 1,2 mln zł.

(RG)

Obiekt do brze pre zen tu je się pod wzglę dem ar chi tek to nicz nym. 

Du ża sa la na par te rze mo że słu żyć kil ku gru pom ćwi czą cych rów no cze -
śnie…

…a gdy jest ta ka po trze ba, moż na ją po dzie lić na dwie od ręb -
ne czę ści spe cjal ną ko ta rą. 

Dla na uczy cie li – awan se i na gro dy

Na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej były też kwiaty 
i gratulacje.

Sal ka fit ness ma jed ną ścia nę wy ło żo ną lu stra mi.

Za ple cze hali jest nowoczesne i funkcjonalne.
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„Pa de rek” ma pięk ną ha lę
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Wy sta wa fo to gra ficz na, przy go to wa -
na przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach pt. „Od wień ca ad wen to we go
do do żyn ko we go, czy li tra dy cje, zwy -
cza je i ob rzę dy po wia tu gli wic kie go”
w ter mi nie 27 wrze śnia – 7 li sto pa da go -
ści w Mu zeum Miej skim w Py sko wi -
cach.

Na wy sta wie moż na po dzi wiać i po zna wać
ta kie ob rzę dy jak m.in. bar bór ka i karcz ma
piw na, 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, szu ka nie za jącz ka, pro ce sja kon na, do -
żyn ki, po lte ra bend i ro czek. 

– Mi mo, że wła śnie za koń czy ła się re ali za -
cja 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, w ra mach
któ re go wy sta wa po wsta ła, na dal bę dzie do -
stęp na dla zwie dza ją cych. Cie szy się bo wiem
du żą po pu lar no ścią. Po wer ni sa żu w Gli wi -
cach od wie dzi ła zna czą ce w re gio nie ośrod ki
kul tu ry, a te raz na resz cie mo że my po ka zać ją
miesz kań com po wia tu. Na stęp nie tra fi do Re -

gio nal ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ka to wi cach,
a od 3 grud nia bę dzie ją moż na oglą dać
w knu row skiej Sztu ka te rii – mó wi Jo an na
Pik tas, na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro -
mo cji Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. 

W ra mach pro jek tu zo stał rów nież przy go -
to wa ny film ob rzę do wy oraz wy da no dwa al -
bu my, po świę co ne le gen dom oraz zwy cza jom
po wia tu gli wic kie go. 

(MFR)

Po Ma ro ku przy szedł czas
na Nor we gię i Gru zję. Mło -
dzież z Ze spo łu Szkół w Pil -
cho wi cach po raz ko lej ny
wy bra ła się w po dróż ma -
rzeń, po zna jąc no we kra je. 

Pod czas zi mo wych fe rii by -
li w Ma ro ku. Ta wy pra wa
na ty le im się spodo ba ła, że
pod ko niec ro ku szkol ne go
wy sko czy li na dwa dni
do Nor we gii, a na prze ło mie
lip ca i sierp nia – na dwa ty go -
dnie do Gru zji. Po dró że, od -
by wa ne w ra mach Szkol nych Eks -
pe dy cji, po zo sta ną im w pa mię ci
do koń ca ży cia.

– By ło wspa nia le! – ta kie okrzy -
ki czę sto pa da ły z ust mło dych po -
dróż ni ków na spo tka niu pod su mo -
wu ją cym dwie ostat nie wy pra wy,
zor ga ni zo wa nym 15 wrze śnia w Ze -
spo le Szkół w Pil cho wi cach.

Za pre zen to wa li na nim zdję cia
i fil my, po wsta łe w cza sie po dró ży.
W Nor we gii wy lą do wa li na lot ni -
sku 100 km od Oslo. Ich ce lem by -
ło do tar cie nad mo rze, gdzie spę dzi -
li – jed ną, ale za to bia łą – noc w na -
mio tach. Du żą część tra sy po ko na li
pie szo, dźwi ga jąc 10-ki lo we ple ca -
ki. Mi mo to nikt nie na rze kał na tru -
dy po dró ży. Wa ka cyj na wy pra wa

do Gru zji by ła znacz nie dłuż sza.
Pod czas 14 dni zdą ży li po znać ten
kraj, je go hi sto rię, kul tu rę, zwy cza -
je i dzień dzi siej szy. I tu, choć Gru -
zja jest gó rzy sta, czę sto ko lej ne od -
cin ki po dró ży od by wa li przy po mo -
cy wła snych nóg, noc leg za pew nia -
ły im na mio ty, a po sił ki go to wa li
na bu tli ga zo wej. Za to ile zo ba czy -
li! Je cha li słyn ną Gru ziń ską Dro gą
Wo jen ną, by li w wio sce Ka zbe gi le -
żą cej pod szczy tem Ka zbek
(5047 m n. p. m.), zdo by li czo ło Lo -
dow ca Or dzwe ri (Ger ge ti), wi dzie li
mo na sty ry Cmin da Sa me ba i Da vid
Ga re ja, Skal ne Mia sto Upli scy che,
ką pa li się w go rą cych źró dłach
i bra li błot ne ką pie le. W mie ście
Go ri zwie dzi li dom, w któ rym uro -

dził się Sta lin, w Tbi li si jeź dzi li me -
trem, a nad Mo rzem Czar nym po -
zna li ku rort Ba tu mi.

Du szą tych nie za po mnia nych
wy praw jest na uczy ciel geo gra fii
Adam Zia ja, or ga ni zu je je Ze spół
Szkół w Pil cho wi cach, wspie ra tu -
tej szy Urząd Gmi ny, a tak że po zy -
ska ni spon so rzy i pa tro ni me dial ni.
Na ko niec spo tka nia pod su mo wu ją -
ce go II i III Szkol ną Eks pe dy cję ich
uczest ni cy przy go to wa li ucztę,
na któ rą skła da ły się nor we ska zu pa
z wę dzo nym ło so siem, char czo –
ostra zu pa gru ziń ska, ostri oraz pie -
roż ki chin ka li. Pysz ne! W ku lu arach
moż na by ło usły szeć, że ce lem na -
stęp nej wy pra wy bę dą naj praw do -
po dob niej In die. (RG)

Pil cho wi ce -Nor we gia -Gru zja

Uczest ni cy Szkol nej Eks pe dy cji pod szczy tem Ka zbek w Gó rach Kau kaz.
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W la tach 1922-1939 Gór ny
Śląsk był prze dzie lo ny pol sko -nie -
miec ką gra ni cą. Szla kiem już nie -
ist nie ją ce go po dzia łu 24 wrze śnia
uda li się ucznio wie z Py sko wic.

Wy pra wa zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez Dom Współ pra cy Pol sko -
-Nie miec kiej w ra mach pro jek tu
„Wo kół daw nej pol sko -nie miec kiej
gra ni cy”. Bio rą w nim udział Ze spół
Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach i II LO im. S. Sta -
szi ca w Tar now skich Gó rach. 

W wy ciecz ce oprócz uczniów
„Ko nop nic kiej”, na cze le z dy rek tor
El wi rą Der sie wicz, uczest ni czy ła
gru pa wy cho wan ków dwóch py sko -
wic kich gim na zjów: nr 1 i nr 2 oraz
opie ku no wie. 

Tra sa pro wa dzi ła przez daw ne
nie miec kie (Gli wi ce, Za brze, Za bo -
rze, Bi sku pi ce) i pol skie (Paw łów,
Koń czy ce, Ru da, Rudz ka Kuź ni ca)

miej sco wo ści Gór ne go Ślą ska.
Prze wod nik Da wid Smo lorz pod -
czas po dró ży przy bli żył hi sto rię te -
go re gio nu, lo sy ple bi scy tu na Gór -
nym Ślą sku, opo wie dział o tym, jak
wy ta cza no gra ni ce. Nie za bra kło
tak że cie ka wych aneg dot, m.in.
o tym, jak z Nie miec do Pol ski prze -
my ca no bu dzi ki i ro we ry, zaś z Pol -
ski do Nie miec np. żyw ność. 

Dzie je daw nej gra ni cy to nie tyl -
ko fak ty hi sto rycz ne, ale i lo sy lu dzi
tam miesz ka ją cych, te go jak wy glą -
da ło ich ży cie po po dzia le, jak się
prze miesz cza li. Każ dy z uczest ni -
ków wy ciecz ki otrzy mał kar tę cyr -

ku la cyj ną. Był to do ku ment wy da -
wa ny w okre sie mię dzy woj nia
na Gór nym Ślą sku (za rów no w czę -
ści pol skiej, jak i nie miec kiej), któ -
ry umoż li wiał prze kra cza nie gra ni -
cy miesz kań com te go re gio nu. 

W cza sie po dró ży uczest ni cy
wie lo krot nie prze kra cza li daw ną
gra ni cę. Na jej tra sie zna la zły się
tak że trzy przy stan ki: na dwor cu
w Za brzu Ma ko szo wach (był on
dwor cem gra nicz nym, gdzie je den
pe ron na le żał do Pol ski, zaś dru gi
do Nie miec), w Ru dzie Ślą skiej
(w jed nym z przy do mo wych ogród -
ków znaj du je się ka mień gra nicz ny,
któ ry zo stał tu taj wko pa ny w 1922
r.) i Za brzu Bi sku pi cach (ów cze -
śnie nie miec ka część Gór ne go Ślą -
ska). 

W ra mach te go pro jek tu w „Ko -
nop nic kiej” pre zen to wa na by ła
rów nież wy sta wa pt. „Na gra ni cy.

Rzecz o cza sach, lu dziach i mia -
stach”. W jej otwar ciu uczest ni czył
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go Sła wo mir Adam czyk. Od by -
ły się rów nież warsz ta ty dla
uczniów, któ re pro wa dzi ła tre ner ka,
m.in. pre zes Fun da cji Kształ ce nia
Za wo do we go i Mię dzy kul tu ro we go
we Wro cła wiu Mag da le na Ma zik -
-Go rze lań czyk.

Jak in for mu je An na Nie miec
z Do mu Współ pra cy Pol sko -Nie -
miec kiej, na re ali za cję pro jek tu
wspar cie fi nan so we za pew nił In sty -
tu tu Go ethe go w Kra ko wie. 

(SoG)

Szla kiem daw nej gra ni cy

W Ru dzie Ślą skiej uczest ni cy wy ciecz ki mie li oka zję zo ba czyć sta ry ka mień
gra nicz ny. 
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Tłocz no by ło na tra sach X Gli -
wic kich Dni Dzie dzic twa Kul tu -
ro we go, prze bie ga ją cych pod ha -
słem „Od de ski do de ski – szla -
kiem ko ścio łów drew nia nych zie -
mi gli wic kiej”. Oka za ło się, że
sta re świą ty nie to wiel ka atrak cja
na sze go re gio nu.

– Bar dzo się cie szę, że jest moż -
li wość zwie dze nia tych pięk nych
ko ściół ków – mó wi ła pa ni Ma ria,
któ rą spo tka li śmy w Żer ni cy w ko -
ście le pw. św. Mi cha ła Ar cha nio ła.

– Dziś ja dę tra są, na któ rej są czte ry
drew nia ne cu deń ka, a ju tro wy bie -
ram się do pię ciu ko lej nych. To nie -
za po mnia na wy ciecz ka!

X Gli wic kie Dni Dzie dzic twa
Kul tu ro we go trwa ły od 15 do 16
wrze śnia. Głów ną atrak cją by ła
moż li wość zwie dze nia drew nia -

nych ko ściół ków zie mi gli wic kiej.
W cią gu dwóch dni do znaj du ją -
cych się w Gli wi cach i w po wie cie
gli wic kim pięk nych świą tyń do je -
chać było moż na au to ka rem.

Po otwar tych dla zwie dza ją cych
wnę trzach opro wa dza li prze wod ni -
cy, ale wie le o ich hi sto rii opo wia -
da li rów nież go spo da rze tych
miejsc – pro bosz czo wie pa ra fii,
na te re nie któ rych się one znaj du ją.
Na trzech al ter na tyw nych tra sach
wy cie czek by ło w su mie trzy na ście
obiek tów. Pierw sza tra sa pro wa dzi -
ła przez 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 Szał szy. 

W bo ga tym pro gra mie tej im pre -
zy zna la zły się rów nież m.in. wy -
sta wy, wy kła dy, pro jek cje fil mo we,
po ka zy cie siel skie i rzeź biar skie
oraz kon cer ty. Or ga ni za to -
rem X Gli wic kich Dni Dzie dzic twa
Kul tu ro we go by ło Mu zeum 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” by ły jed nym z pa tro -
nów me dial nych. (RG) 

Ko ściół ki przy cią gnę ły tłu my

Ko ściół św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Żer ni cy – prze wod nik po ka zu je cen ne
po li chro mie o ba ro ko wej sty li sty ce.

Dzię ku je my za od po wie dzi, na -
de sła ne na wrze śnio wą edy cję kon -
kur su WY GRAJ Z NA MI, któ ry or -
ga ni zu je my wspól nie z Pla ców ką
Te re no wą KRUS w Gli wi cach.
Spo śród pra wi dło wych od po wie dzi
wy lo so wa li śmy jed ną, któ rej au tor -
ką jest Te re sa Szy moń ska z So śni -

co wic. Pa nią Te re sę pro si my o kon -
takt te le fo nicz ny – nr
tel. 32 332 66 65 – w ce lu usta le nia
ter mi nu ode bra nia na gro dy. Na stęp -
na edy cja na sze go kon kur su ogło -
szo na zo sta nie w li sto pa do wym wy -
da niu WPG. 

(RG)

WY GRA ŁA Z NA MI
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Na sza wy sta wa w Py sko wi cach



20 wrze śnia Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz -
na w Gli wi cach za in au gu ro wa ła Rok Bi blio te -
kar ski 2012/2013. 

Uro czy stość zor ga ni zo wa na zo sta ła w sa li se -
syj nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.
Uczest ni czy li w niej bi blio te ka rze, na uczy cie le
z po wia tu gli wic kie go, a tak że
ucznio wie szkół pod sta wo wych
i gim na zjów – lau re aci kon kur su Bi -
blio la to 2012.

Spo tka nie roz po czę ło krót kie pod -
su mo wa nie ubie głe go ro ku bi blio te -
kar skie go w PBP. Dy rek tor Kry sty na
Wo łoch przy po mnia ła wy da rze nia
zor ga ni zo wa ne w tym cza sie,
m.in. III Po wia to wą Kon fe ren cję dla
bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li -
stów pn. „Ślą sko -ka szub skie kli ma ty
re gio nal nej kul tu ry i li te ra tu ry”, któ ra
od by ła się we wrze śniu ub. r. w Pław -
nio wi cach. Bi blio te ka świę to wa ła
tak że swój ma ły ju bi le usz – 5-le cie
dzia łal no ści. 

Na stęp nie od by ło się spo tka nie au tor skie
z Ar ka diu szem Nie mir skim – au to rem m.in.
ksią żek de tek ty wi stycz nych, kon ty nu ato rem po -

wie ści o przy go dach Pa na Sa mo cho dzi ka. Pi sarz
cie ka wie opo wia dał o swej twór czo ści, pa sjach
i za in te re so wa niach. Od po wia dał tak że na py ta -
nia pu blicz no ści, któ rej przy bli żył po sta ci zna -
nych de tek ty wów w li te ra tu rze i fil mie oraz ich
twór ców. 

Pod czas uro czy sto ści by ła tak że oka zja
do pod su mo wa nia wa ka cyj nych kon kur sów zor -
ga ni zo wa nych przez bi blio te kę. Uczy ni ła to Gra -
ży na Dit trich, in struk tor PBP w Gli wi cach.

Pierw szy z nich, „Bi blio la to 2012” prze zna czo ny
był dla bi blio tek pu blicz nych i szkol nych. Wy ło -
nił naj cie kaw sze pro jek ty spę dze nia wa ka cji z bi -
blio te ką. I miej sca za ję ły w nim Od dział dla Dzie -
ci Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Py sko wi cach
oraz Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Ru dziń -
cu, II – Fi lia nr 2 w Knu ro wie. Dru gi z kon kur sów
to „Mój kon ty nen tal ny ogród”. Miał cha rak ter
pla stycz ny i prze zna czo ny był dla szkół pod sta -

wo wych. I miej sce zdo by ły: Ka li na
Cho łuj z Miej skiej Szko ły Pod sta wo -
wej nr 6 w Knu ro wie, Ewe li na Kroll
ze Szko ły Pod sta wo wej w Wie low si
oraz Ju lia Woj nic ka z Gmin nej Bi -
blio te ki Pu blicz nej w Ru dziń -
cu. II miej sce przy zna no Zo si Cho łuj
z Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 6
w Knu ro wie, zaś III za ję li Do mi nik
Do bosz z GBP w Ru dziń cu / Fi lia
w Boj szo wie oraz Zo sia Mu szew ska
z MBP w Py sko wi cach. 

Uczest ni cy kon kur su ode bra li dy -
plo my, któ re wrę cza li Kry sty na Wo -
ło ch i Sła wo mir Adam czyk, czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Na -

gro dą głów ną dla lau re atów, wy róż nio nych
uczest ni ków kon kur sów i ich opie ku nów by ła
wy ciecz ka – do Par ku Roz ryw ki i Edu ka cji
w Ocha bach oraz do Mu zeum Zo fii Kos sak -Szat -
kow skiej w Gór kach Wiel kich. (SoG)

www.powiatgliwicki.pl
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Jac ka Fe do ro wi cza ni ko mu
przed sta wiać nie trze ba. Któż nie
sły szał o „Dzien ni ku Te le wi zyj -
nym”, w któ rym w sa ty rycz ny
spo sób pre zen to wał wy da rze nia
po li tycz ne, o Ko le dze Kie row ni ku
z au dy cji ra dio wej „60 mi nut
na go dzi nę” czy po sta ci Ja na Fi li -
kie wi cza z ko me dii „Nie ma ró ży
bez ognia” Sta ni sła wa Ba rei? We
wrze śniu ten zna ny sa ty ryk i ak -
tor go ścił na Zam ku w Tosz ku. 

Fe do ro wicz szer szej pu blicz no -
ści zna ny jest głów nie z ekra nów te -
le wi zji oraz z es tra dy. Wy stą pił
w ta kich fil mach jak: „Le kar stwo
na mi łość”, „Wal ko wer”, „Za wsze
w nie dzie lę”, „Mał żeń stwo z roz -
sąd ku”, „Po szu ki wa ny, po szu ki wa -
na”, współ two rzył pro gra my te le wi -
zyj ne: „Po znaj my się”, „Run da”,
„Mał żeń stwo do sko na łe”, „Ka rie -
ra”. Nie wie le osób wie, że ukoń czył
Wy dział Ma lar stwa w gdań skiej
Pań stwo wej Wyż szej Szko le Sztuk
Pla stycz nych. Jak przy znał pod czas
wi zy ty w Tosz ku 20 wrze śnia,
chciał być dzien ni ka rzem. Skąd za -
tem ma lar stwo?

– Ro bi łem ma tu rę w 1953 ro -
ku, to by ło apo geum sta li ni zmu.

Po sta no wi łem przed tym so cja li -
zmem scho wać się i tak na iw nie
my śla łem, że wła śnie uczel nia ar -
ty stycz na bę dzie ta kim miej scem,
że so cja lizm nie bę dzie mnie do -
ty czył al bo bę dzie do ty czył
w mniej szym stop niu – wspo mi -
nał. 

To nie je dy na aneg do ta zwią za na
ze stu dia mi, ja ką usły sza ła pu blicz -

ność pod czas spo tka nia au tor skie -
go. Na stu diach ar ty sta po znał swo -
ją żo nę.

– To bę dzie wszyst ko brzmia ło
jak dow cip, ale sło wo ho no ru, że
jest to rze tel na praw da – za po wie -
dział. Kie dy był stu den tem trze cie -
go ro ku, po pro sił pa nią z se kre ta -
ria tu o po ka za nie mu po dań dziew -
czyn star tu ją cych na pierw szy rok.

Prze glą da jąc zdję cia za łą -
czo ne do po dań, wy pa -
trzył jed ną dziew czy nę –
An nę. Póź niej zo ba czył ją
na wi dow ni te atru BIM -
-BOM, w któ rym wy stę -
po wał i tak się po zna li.
Fe do ro wicz już od dru -
gie go ro ku stu diów za ra -
biał ry su jąc, czę sto pie -
nią dze po ży czał wła śnie
An nie – swo jej przy szłej
żo nie. Dziś z uśmie chem
na ustach opo wia da, że
gdy jej za dłu że nie do szło
do 1600 zł, nie mia ła in -
ne go wy bo ru jak przy jąć
je go oświad czy ny. 

Wie czór au tor ski z Fe do ro wi -
czem to nie tyl ko hi sto rie z ży cia
za wo do we go i oso bi ste go. Sa ty -
ryk roz ba wił też pu blicz ność od -
czy tu jąc swo je tek sty. Po mi mo ty -
lu lat na sce nie, je go twór czość
nie stra ci ła na war to ści. Pod czas
spo tka nia w Tosz ku opo wie dział
po krót ce tak że o swo ich ry sun -
kach, któ re przez ca ły wrze sień
moż na by ło po dzi wiać w zam ko -
wej ka wiar ni „Col lo na”. Wy sta wa
przed sta wia ła ry sun ki ar ty sty
z lat 1980-1987, m.in. sa ty rycz ne
gra fi ki, ka ry ka tu ry, ale i po waż ne
po sta ci, m.in. Ja na Paw ła II. Eks -
po zy cja zo sta ła uży czo na Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”
przez Oddział Biu ra Edu ka cji Pu -
blicz nej In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej w Ka to wi cach.

Za rów no spo tka nie z ar ty stą, jak
i wy sta wa je go ry sun ków dla tych,
któ rzy pa mię ta ją cza sy PRL -u, ale
i dla młod szej pu blicz no ści by ły
cie ka wą lek cją hi sto rii i kul tu ry
tam te go okre su.

SO NIA GU ZIK

Ko le ga Kie row nik z epo ki PRL -u

Z Jac kiem Fe do ro wi czem moż na się by ło spo tkać na Zam ku w Tosz ku.
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No wy rok bi blio te kar ski 

Pod czas wrę cza nia dy plo mów lau re atom kon kur sów.
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Sa ty ra to spra wa in dy wi du al na
Roz mo wa z JAC KIEM FE DO RO WI CZEM
Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go: Jed nym z po pu lar niej szych Pa na pro gra -
mów był „Dzien nik Te le wi zyj ny”. Za nim po wsta ła wer sja, któ rą mo gli śmy
oglą dać na an te nie TVP, ist nia ła wer sja na gry wa na na ma gne to wi dzie i roz -
pro wa dza na w tzw. „dru gim obie gu”. Jak wy glą da ło jej po wsta wa nie?
Ja cek Fe do ro wicz: Pod ziem na wer sja po le ga ła głów nie na usu wa niu ory gi nal ne -
go dźwię ku z na grań pro gra mu pań stwo we go i za stę po wa niu mo im dźwię kiem.
Pod kła da łem pro mi nen tom syn chro nicz nie róż ne bzdu ry, co da wa ło śmiesz ny
efekt. Na gra nia szły w te ren przy po mo cy ofiar nych kol por te rów, któ rym je stem wdzięcz ny, bo na ra ża li się bar -
dziej niż ja. 
WPG.: Sa ty ra to nie od łącz ny ele ment „Dzien ni ka Te le wi zyj ne go”, ale i ca łej Pań skiej twór czo ści. Czym jest
dla Pa na sa ty ra, cze mu słu ży?
J. F.: Daw niej sa ty ra słu ży ła mi ja ko sub sty tut pu bli cy sty ki. Nie moż na by ło mó wić wprost, więc trze ba by ło owi -
jać w ba weł nę. Dzi siaj, my ślę, słu ży wy ra ża niu po glą dów. 
WPG.: Czy uwa ża Pan, że ist nie je ja kaś gra ni ca dla sa ty ry ka, któ rej nie wol no mu prze kro czyć? Czy ktoś
ma praw do de cy do wać o tym, co jest sa ty rą, a co wy kra cza po za jej ra my? 
J. F.: Oczy wi ście, ist nie ją gra ni ce, ale jest to spra wa in dy wi du al na. Ja mam swo je gra ni ce, cza sem dość ostre, któ -
rych nie prze kra czam, ale ab so lut nie nie na rzu cam i nie bę dę usi ło wał na rzu cać swo ich gra nic in nym. 
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Na uka 
bez ta jem nic

Po cho dzą cy z po wia tu gli wic kie -
go –kon kret nie z Gie rał to wic – dr fi -
zy ki i dzien ni karz na uko wy To masz
Ro żek, re dak tor „Go ścia Nie dziel -
ne go”, po pu la ry zu ją cy też na ukę
w te le wi zji (pro gra mu „Dzień do bry
TVN”) wy dał inte re su ją cą książ kę
pt. „Od ziarn ka pia sku do gwiazd”. 

Red. Ro żek wy ja śnia w niej za -
wi ło ści praw fi zy ki, ale w spo sób
pro sty, przy stęp ny, cie ka wy i za -
baw ny. Na ła mach książ ki od po wia -
da na set ki py tań w sty lu: czy da się
zo ba czyć dźwięk, dla cze go wo da
go rą ca za ma rza szyb ciej niż zim na,
jak sma żyć jaj ka, aby nie przy war ły
do dna pa tel ni itd. Tekst uzu peł nia ją
pro po zy cje eks pe ry men tów, któ re
z ła two ścią
moż na prze -
p r o  w a  d z i ć
w do mo wych
w a  r u n  k a c h
wraz z dzieć mi
i do mow ni ka -
mi.

Książ kę dr Ro żek za de dy ko wał
swo im dzie ciom – sied mio let nim
bliź nia kom Zu zi i Ja sio wi, z proś bą,
aby za wsze przy cho dzi li o wszyst -
ko py tać oj ca… (MFR)

Kul tu ral na 
e -in for ma cja 

Kon fe ren cja pt. „Za sto so wa -
nie no wo cze snych tech no lo gii
w pro mo cji re gio nów” od by ła
się 14 wrze śnia w Ustro niu. Wzię -
li w niej udział rów nież przed sta -
wi cie le Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach, gdyż nasz po wiat
jest part ne rem w pro jek cie pt.
„Przy go to wa nie e -in for ma cji kul -
tu ral nej gmin i po wia tów do in te -
gra cji z re gio nal ny mi por ta la mi
kul tu ry i tu ry sty ki wo je wódz twa
ślą skie go”.

Pod czas kon fe ren cji przy go to wa -
nej przez Fun da cję In for ma ty ki i Za -
rzą dza nia wspól nie ze Ślą skim Cen -
trum Spo łe czeń stwa In for ma cyj ne go
uczest ni cy wy słu cha li wie lu wy stą -
pień, m.in. Be aty Wa nic, dy rek tor
Ślą skie go Cen trum Spo łe czeń stwa In -
for ma cyj ne go, któ ra zda ła re la cję
z dzia ła nia sys te mu SE KAP. In te re su -
ją ce wy stą pie nia mie li rów nież m.in.
przed sta wi cie le Uni wer sy te tu Łódz -
kie go, Fun da cji In for ma ty ki i Za rzą -
dza nia, firm Uni ze to i Ju jit su, gmi ny
Wil ko wi ce. Pre le gen ci oma wia li te -
ma ty do ty czą ce sku tecz nych i spraw -
dzo nych spo so bów pro mo cji re gio nu,
opo wia da li o no wo cze snych tech no lo -
giach wy ko rzy sty wa nych w dzia ła -
niach pro mo cyj nych oraz o sys te mach
in for ma tycz nych do ty czą cych obie gu
do ku men tów w urzę dzie. Omó wio ne
zo sta ły rów nież za le ty Plat for my 
e -Usług Kul tu ral nych PEUK –
www.peuk.fiiz.pl, dzię ki któ rej tu ry ści
mo gą za pla no wać cie ka we tra sy zwie -
dza nia, re kre acji i wy po czyn ku.
Uczest ni cy kon fe ren cji wzię li tak że
udział w wy ciecz ce po Ustro niu
i prze ko na li się, jak przy dat ne mo że
być wy ko rzy sty wa nie map mo bil nych
i pla ne rów in ter ne to wych. (MFR)
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Przyszłość
dobrze
zasłużona
Dokończenie ze str. 1

Przez klub prze wi nę ło się
wie lu zna nych pił ka rzy jak i tre -
ne rów, mię dzy in ny mi An drzej
Orze szek, Ro man Ce gieł ka,
Ma rek Sze moń ski, Piotr Ża ba,
a tak że Grze gorz Ka sprzik,
póź niej szy bram karz Le cha Po -
znań. Klub bie rze ak tyw ny
udział w ży ciu miesz kań ców,
wspól nie z Ra dą So łec ką or ga -
ni zu je licz ne im pre zy, m.in. ma -
jów ki, fe sty ny, do żyn ki i mi ko -
łaj ki dla naj młod szych, a je go
fe styn ro dzin ny w lip cu jest zna -
ny da le ko po za gra ni ca mi gmi -
ny. LKS Przy szłość utrzy mu je
się z do ta cji Mia sta i Gmi ny To -
szek oraz z pro wa dzo nej przez
klub dzia łal no ści go spo dar czej. 

(RG)

Szka cio rze
na start!

28 paź dzier ni ka o godz. 10.00
w Pa wi lo nie Spor to wym – Bo isko
Klu bu Spor to we go So kół w Ła -
nach Wiel kich ko ło So śni co wic
roz pocz nie się Po wia to wy Tur niej
Ska ta Spor to we go o ty tuł Naj lep -
sze go Szka cio rza Po wia tu Gli wic -
kie go. Zgło sze nia przyj mo wa ne
są do 20 paź dzier ni ka. 

Na tur niej za pi sy wać moż na się
u Ta de usza Żo ga ły, tel. 503
926 979 lub Win fry da Fi co nia,
tel. 508 589 262 oraz w Wy dzia le
Edu ka cji, Kul tu ry Spor tu i Spraw
Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach, tel. 332 66 70,
e – ma il: wes@sta ro stwo.gli wi ce.pl

Or ga ni za to ra mi im pre zy są Po -
wiat Gli wic ki oraz Mia sto i Gmi na
So śni co wi ce. Pa tro nat me dial ny
nad przed się wzię ciem spra wu ją
„No wi ny Gli wic kie” i „Wia do mo -
ści Po wia tu Gli wic kie go”. (SoG)

Na na szym te re nie ro ze gra ne
zo sta ły wy so kiej ran gi za wo dy
mo de li la ta ją cych. 

W dniach 14-16 wrze śnia na te -
re nach po wia tów gli wic kie go i ra ci -
bor skie go od by ły się za wo dy mo de -
li la ta ją cych w ka te go rii F1E. Roz -
gry wa ne by ły w ra mach Pu cha ru
Świa ta i Pu cha ru Pol ski. Ka te go ria
F1E to mo de le szy bow ców ste ro wa -
ne me cha nicz nie do lo tów na zbo -
czu. Za wo dy zor ga ni zo wa ne by ły
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.

– W cią gu ca łe go ro ku w ra -
mach Pu cha ru Świa ta od by wa się
kil ka na ście za wo dów: trzy w USA,
a dwa na ście  w Eu ro pie. W Pol sce
roz gry wa ne są dwa z nich, od 2001
ro ku or ga ni zu je je Gli wic kie Sto wa -
rzy sze nie Mo de la rzy Lot ni czych –
wy ja śnia Sta ni sław Ku bit, pre zes
GSML. 

W tym ro ku po raz pierw szy
w or ga ni za cję Pu cha ru Świa ta w ka -
te go rii F1E włą czy ła się Ukra ina,
któ ra przy wspar ciu pol skich ko le -
gów do łą czy ła swo je za wo dy

do dwóch pol skich PŚ. I tak pierw -
sze go dnia, 14 wrze śnia w Sar no wie
ko ło Tosz ka za wod ni cy ry wa li zo -
wa li w ra mach Pu cha ru Przy jaź ni
Ukra iny – Pu char Świa ta FAI i Pu -
cha ru Pol ski F1E „O Pu char Sta ro -
sty Gli wic kie go”. Z ko lei 15 wrze -
śnia od był się To szek Cup 2012 –
Pu char Świa ta FAI oraz Pu char Pol -
ski F1E. 16 wrze śnia za wo dy prze -

nio sły się na te ren po wia tu ra ci bor -
skie go, gdzie ro ze gra no Pu char
Świa ta F1E „Go ver nors Cup” oraz
Pu char Pol ski F1E. 

Pierw sze miej sca w po szcze gól -
nych kon ku ren cjach za ję li: Ma rian
Po pe scu, Kon rad Żu row ski, Ja -
cek Żu row ski, Eu ge niusz Słom ka,
Fran ci szek Kań czok, Sta ni sław
Ku bit i Zo rin Va le anu. (SoG)

„Mo de lo we” za wo dy

Star ty mo de li la ta ją cych ze wzgó rza w Sar no wie.
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29 wrze śnia na sta dio nie LZS
„Vic to ria” w Pil cho wi cach od był
się II Bieg Ulicz ny im. Księ dza
Kon stan te go Dam ro ta. 

Kon stan ty Dam rot był księ dzem,
po etą, pi sa rzem, pe da go giem. Uro -
dził się 3 wrze śnia 1841 r. w Lu bliń -
cu, zmarł 5 mar ca 1895 r. w Pil cho -
wi cach. Już po raz dru gi Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach i Urząd
Gmi ny Pil cho wi ce zor ga ni zo wa li
bieg ulicz ny no szą cy je go imię.

Za wo dy zo sta ły prze pro wa dzo ne
w sze ściu ka te go riach. Miej sca
na po dium za ję li: w ka te go rii do 7 lat
(open) I miej sce – Emil ka Świer -
czew ska, II – Na ta lia Me nik, III –
Alan Woj ta siok; w ka te go rii do 13
lat – dziew czę ta: I – Mar ty na Mu -
siał, II – Ewa Ko niecz ny, III –
Alek san dra Świer kot, – chłop cy: I
- Ka mil Bor do, II – Grze gorz Szoł -
ty sek, III – Ja kub Gron czew ski;
w ka te go rii do 30 lat – ko bie ty: I –
Ewe li na Grze gor czyk, II – Do ro ta
Kor ge, III – Bar ba ra Wia te rek, –
męż czyź ni: I – Bar tło miej Ba -
jon, II – Prze my sław Szram -

ka, III – Mar cel Ba ron; w ka te go rii
+30 lat – ko bie ty: I – Wio let ta
Brych cy, II –Ma ria Chro śnik, III –
Mał go rza ta Pi sko rek, – męż czyź -
ni: I – Krzysz tof Krzy sto sik, II –
Adam Śnie żek, III – Woj ciech Ho -
lo na; w ka te go rii VIP i sa mo rzą dow -
cy (open): I – To masz Le wic ki, II –
Ge rard Gar czorz, III – Be ata Na -
wrat. 

Na gro dy zwy cięz com wrę czy li
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek, wójt gmi ny Pil cho wi ce
Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek, prze -
wod ni czą ca Ko mi sji Kul tu ry,
Oświa ty i Spor tu Ra dy Gmi ny Pil -
cho wi ce Ma ria Ka szek oraz rad ny
Po wia tu Gli wic kie go Win fryd Fi -
coń. 

(SoG)

Po bie gli ku pa mię ci ks. Dam ro ta

Roz po czę ły się roz gryw ki w ra -
mach I Grand Prix Zie mi Gli wic -
kiej w Te ni sie Sto ło wym, or ga ni -
zo wa ne go przez Po wiat Gli wic ki
oraz sek cje te ni sa sto ło we go
ULKS „Taj fun” Li go ta Ła będz ka
i SKS „Spar ta kus” Gli wi ce. 

Za wo dy roz gry wa ne są w trzech
ter mi nach: 22 wrze śnia, 20 paź dzier -
ni ka i 3 li sto pa da. Od by wa ją się
w ZSO nr 13 w Gli wi cach (ul. Go -
muł ki 16A). Ry wa li za cja to czy się
w na stę pu ją cych ka te go riach: I –
DZIE CI do 17 lat (do rocz ni -
ka 1995), II – MŁO DZIE ŻOW CY
od 18 do 30 lat (rocz nik 1994
do 1982), III – SE NIO RZY od 31 lat

do 50 (rocz nik 1981 do 1962), IV –
AMA TO RZY i WE TE RA NI po wy -
żej 51 lat (nie zrze sze ni oraz rocz -
nik 1961 i star si), V – OPEN.

W pro gra mie za wo dów, w każ -
dym z po da nych wy żej ter mi nów:
o godz. 10.00 – roz po czę cie gier ka te -
go rii I, IV, o godz. 11.30 – roz po czę -
cie gier ka te go rii II, III, o godz. 13.00
– roz po czę cie gier ka te go rii V. Za pi sy
do po szcze gól nych ka te go rii trwa ją
do 15 mi nut przed roz po czę ciem gier.
W Grand Prix mo gą brać udział za -
wod ni cy nie zrze sze ni (ama to rzy)
i za wod ni cy z li cen cją PZTS,
przy czym moż na uczest ni czyć tyl ko
w dwóch ka te go riach. Do dat ko we in -

for ma cje moż na uzy skać kon tak tu jąc
się z Da riu szem Steu erem pod nr.
tel. 607 442978, nr gg – 3445272, e -
-ma il: da rio -81@o2.pl oraz na stro nie
in ter ne to wej sek cji –http://www. ulk -
staj fun. prv. pl. 

22 wrze śnia ro ze gra ny zo stał
pierw szy tur niej w ra mach Grand Prix.
Je go wy ni ki li czą się w ogól nej kla sy -
fi ka cji za wo dów. Wy star to wa ło 55 za -
wod ni ków z ca łe go Ślą ska. Peł ne wy -
ni ki tur nie ju po da ne są na stro nie
http://www.ulk staj fun.prv.pl.

Współ or ga ni za to ra mi roz gry wek
są ZSO nr 13 w Gli wi cach i Aka de -
mia Te ni sa Sto ło we go atom
&iwan&da ro. Im pre za otrzy ma ła
do ta cję z bu dże tu Po wia tu Gli wic -
kie go. (SoG, RG)

Trwa Grand Prix

Naj młod si bie ga cze na star cie.
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Szko ła Pod sta wo wa z Ko tu li -
na, któ ra zna la zła się wśród stu
lau re atów pro gra mu Szkół ki Pił -
kar skie Ni vea, otrzy ma ła wy so -
kiej kla sy sprzęt spor to wy.
Do mło dych pił ka rzy tra fi ły m.in.
no we stro je, pił ki i bram ki. 

Ak cja Szkół ki Pił kar skie Ni vea
po le ga ła na od da wa niu gło sów
na po szcze gól ne szko ły za po mo cą
stro ny in ter ne to wej: www.szkol ki -
ni vea.pl. Ko tu liń ska pla ców ka zna -
la zła się w gro nie 100 zwy cię skich
dru żyn, któ re otrzy ma ły naj wyż szej
kla sy pro gram tre nin go wy oraz
sprzęt spor to wy. Pro gra mo wi pa tro -
nu je Aka de mia Pił kar ska Aja xu
Am ster dam. 

– W ra mach pro gra mu na sza pla -
ców ka otrzy ma ła sprzęt war to ści

ok. 30 tys. zł. Są to m. in.: 50 kom -
ple tów stro jów, 50 pi łek tan go, 10
bra mek, te le sko py, pa choł ki, sto pe -
ry, na rzut ki, ze szy ty – in for mu je
Ma rek Paw łow ski, na uczy ciel
w SP w Ko tu li nie.

Uczen ni ce, któ re bio rą udział
w za ję ciach w ra mach pro gra mu,
Mar ty na Wal czak, Ilo na Pod ra za
i Mi riam Po wró sło są bar dzo za do -
wo lo ne z no we go sprzę tu: – Stro je
są wy god ne, le piej się gra tak że no -

wy mi pił ka mi – mó wią zgod nie. 
To nie je dy ne ko rzy ści pły ną ce

z udzia łu w ak cji. W dniach 5-10
wrze śnia Ma rek Paw łow ski wziął
udział w szko le niu dla tre ne rów
w Opa le ni cy. Tam pod okiem ta kich
gwiazd jak Ed die van Scha ick czy
Ar nold Mühren tre ne rzy ćwi czy li,
jak pro wa dzić roz grzew kę, za ję cia,
gry w gru pach w wie ku od 7 do 13
lat. 

Te raz każ dy z nich pro wa dzi ze
swo imi pod opiecz ny mi za ję cia we -
dług pro gra mu tre nin go we go Aka -
de mii Ajax Am ster dam i zda je
z nich re la cję na pro fi lu szkół ki.
Za każ de z za jęć przy zna wa ne są
punk ty, któ re moż na wy mie niać
na sprzęt spor to wy w skle pi ku in ter -
ne to wym ser wi su. To nie ko niec

atrak cji. W czerw cu 2013 r. w War -
sza wie 10 naj lep szych dru żyn
(z naj więk szą ilo ścią punk tów)
z każ dej ka te go rii wie ko wej (7-8
lat, 9-10 i 11-13 chłop cy i dziew -
czy ny) weź mie udział w Tur nie ju
Szkó łek Pił kar skich Ni vea. Zwy -
cięz ca każ dej ka te go rii, czy li 6 dru -
żyn wraz z tre ne ra mi w na gro dę
wy je dzie na let ni obóz szko le nio wy
Aka de mii Aja xu do Am ster da mu. 

(SoG)

Wy grana z Ni veą

Tak pre zen tu ją się w no wych stro jach ucznio wie z SP w Ko tu li nie. Na zdję -
ciu ze swym opie ku nem Mar kiem Paw łow skim. 
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Ło ziym wie kow ty mu graf
miysz koł tu zoc ny
We po bli skich la sach łon lu bioł po lo wać
Gon pro wa dzioł To szek – pies we ło wach
moc ny
Dyć in k sze przi niy mu niy śmia ły se sto wać

Roz łod bioł da le ko – stra cioł swe go pa na
Po go nioł za dzi kym – ła py fest po nio sły
Aż tre fioł na peł no tych zwiy rzy po la na
Tam lo chy odyń ce w szczym py go roz nio sły

Graf nad je choł w koń cu – wzion to co ło sta ło
Po cho woł go we wsi – tyż dynk mal po sta wioł
No i ta ke mia no już miej sce to mia ło
To szek prze ca swo je i psa imie wsła wioł.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Toszek

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach wy da ło al bum pn. „Drew nia -
ne ko ścio ły na spi chle rzo wych
szla kach po wia tu gli wic kie go”.
W ko lej nych nu me rach WGP pre -
zen tu je my 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 miesz cza my
fo to gra fię da ne go ko ściół ka i je go
opis, ale nie po da my je go na zwy
i miej sco wo ści, gdzie się znaj du je.
Wa szym za da niem jest od gad nię -
cie, o ja ki ko ściół cho dzi. 

Poniżej opis pre zen to wa ne go
ko ściół ka. 

Miej sco wa pa ra fia po wsta ła
w cza sach pa pie ża Alek san -

dra III (1175 r.). Wte dy też wy bu -
do wa no tu pierw szy ko ściół. Je go
na wa głów na ule gła znisz cze niu
pod czas wi chu ry w 1399 r. Od bu -
do wa, po więk sze nie i pod wyż sze -
nie obiek tu na stą pi ło w 1404 r.,
a w 1499 r. od pod staw po sta wio -
no tu dru gi ko ściół. W 1570 r. tuż
obok nie go wznie sio no wol no sto -
ją cą dzwon ni cę. Póź niej po więk -
szo ną go o ka pli cę Mat ki Bo skiej
Fa tim skiej (daw niej św. Jó ze fa)
z fun da cji Fran cisz ka Ro goj skie go
(1650 r.) oraz lo żę ko la tor ską
nad za kry stią z fun da cji Alek san -
dra Za wadz kie go (1852 r.). Ko lej -
ne roz bu do wy ko ścio ła prze pro -
wa dzo no w 1775 i 1834 r. W ostat -

nich la tach do ko na -
no tu m.in. wy mia -
ny in sta la cji elek -
trycz nej, mon ta żu
in sta la cji ppoż.
i an tyw ła ma nio wej
(2004 r.) oraz czę -
ścio wej wy mia ny
po kry cia da cho we -
go i wy mia ny so bót
wraz z ich osza lo -
wa niem (2011 r.). 

Ten jed no na wo -
wy, orien to wa ny
obiekt ma kon -
struk cję zrę bo wą.
Jest po sa do wio ny
na pod mu rów ce
z ka mie nia. Na wa,
na rzu cie kwa dra tu,
jest wyż sza od trój -
kąt nie za mknię te -
go pre zbi te rium.
Te pierw szą ota -
cza ją za mknię te so bo ty, któ re
two rzą we wnętrz ne obej ście ko -
ścio ła, a pre zbi te rium obie ga ją
przy dasz ki. Od płn. przy le ga ją
do nie go trój bocz ne za mknię ta
ka pli ca św. Jó ze fa (obec nie MB
Fa tim skiej) oraz pro sto kąt na za -
kry stia. Da chy świą ty ni kry je
gont. Obok ko ścio ła, od stro ny
płd.-wsch. stoi drew nia na dzwon -
ni ca o kon struk cji słu po wej

z 1570 r., od no wio na w 1908 r. Jej
naj star szy dzwon Sło wo Pań skie
po cho dzi z 1536 r. 

Świą ty nia ma trzy wcze sno -
ba ro ko we oł ta rze. Głów ny,
z ok. 1655 r., zdo bi m.in. ob raz
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej
oraz pła sko rzeź ba Pie ty. W oł ta rzy
le wym jest ob raz Zmar twych wsta -
nia z 1657 r., a tak że m.in. rzeź by
świę tych. W oł ta rzu pra wym znaj -

du je się ob raz św. Bar ba ry oraz
sie dem rzeźb. Ko ściół ma or ga ny
wy ko na ne przez or gan mi strza
Has sa z Ba bo ro wa (1851 r.). Prze -
nie sio no je tu taj ze świą ty ni
w Ujeź dzie. 

Świą ty nię, le żą cą na wzgó rzu,
ota cza cmen tarz, nad któ rym do mi -
nu je wol no sto ją ca dzwon ni ca. Mur
cmen ta rza zbu do wa ny jest z dzi kie -
go ka mie nia. (Opr. SoG)

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne od -
po wie dzi. Po praw ne ha sło krzy żów ki z po -
przed nie go wy da nia WPG to Ra da Po wia -
tu. 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: An na
Gmy rek, Piotr Lu dwik oraz Aga ta Pie -
tru cha. 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 29 paź dzier ni ka 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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Skład ni ki:
� kur czak świe ży – 2 kg
� wą trób ka dro bio wa – 15 dkg
� mar chew ka – 15 dkg
� pie trusz ka (ko rzeń) – 8 dkg
� se ler (ko rzeń) – 4 dkg
� 4 ziar na zie la an giel -
skie go
� 2 li ście lau ro we
� 2 ce bu le
� sól do sma ku
� 4 ziar na pie przu
� pieprz zio ło wy
do sma ku
� buł ka tar ta – 5 dkg
� „Zia ren ka sma ku”
do sma ku
� mag gi
� buł ka tar ta do ob sy pa nia fo rem ki
� ma sło do wy sma ro wa nia fo rem ki 

Spo sób przy rzą dza nia:
Umy te go kur cza ka go tu je my z wa rzy wa -

mi, zie lem an giel skim, li ściem lau ro wym

i pie przem w ziar nach – jak na ro sół. Wą trób -
kę dro bio wą i jed ną ce bu lę dwu krot nie mie li -
my ma szyn ką do mie le nia mię sa o drob nych
oczkach. Ugo to wa ne go kur cza ka obie ra my.
Mię so i wa rzy wa mie li my w ma szyn ce, a na -

stęp nie łą czy my ze zmie lo ną
wą trób ką. Do przy go to -

wa ne go far szu do da je -
my buł kę tar tą i wy -
war z go to wa nia – do -
pra wia my so lą, pie -
przem zio ło wym,
„Zia ren ka mi sma ku”
i mag gi.

Fo rem kę do pie -
cze nia sma ru je my

ma słem i ob sy pu je my
buł ką tar tą. Wkła da my

farsz do fo rem ki i pie cze my pasz tet w pie kar -
ni ku roz grza nym do 170°C przez oko ło 1 go -
dzi nę.

Smacz ne go!
Ta de usz Mar ci ni szyn

Nasz konkurs : ZGADNIJ...

... JAKI TO KOŚCIÓŁEK?

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM

Py ta nia do krzy żów ki:
1. In te gra cyj na Spar ta kia da im. dr. L. Gut t man -
na w Tosz ku. 
2. Ile Ze spo łów Szkół Spe cjal nych znaj du je się
wśród jed no stek or ga ni za cyj nych Po wia tu Gli -
wic kie go?
3. Mie ści się przy Ze spo le Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach i znaj du ją się w nim
ma mut wiel ki oraz no so ro żec wło cha ty. 

4. W któ rym mie ście po wia tu gli wic kie go
ucznio wie mo gą uczyć się w kla sie mun du ro -
wej? 
5. Ślą ski… – Po la na śmier ci w Dą brów ce (gm.
Wie lo wieś).
6. Świę tu ją 14 paź dzier ni ka. 
7. Roz po czę ła się 22 wrze śnia. 
8. Jak po tocz nie mó wi się na Ze spół Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie? 

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. 

Tradycyjne smaki

Pasz te cik dro bio wy z Pnio wa

Gdzie mie ści się ta drew nia na 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 opi sa ny ko ściół, 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 29
paź dzier ni ka 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, z do pi skiem „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”. W po przed nim nu me rze WPG pre zen to wa li śmy ko ściół Wszyst -
kich Świę tych w Boj szo wie. Na gro dę otrzy mu je Jo lan ta Lek sy. W ce lu
usta le nia spo so bu od bio ru al bu mu pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65.
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Koń czy się 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” do fi nan so wa ne go przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
na la ta 2007-2013. Re ali zo wa ny
był wspól nie przez Po wiat Gli wic -
ki, peł nią cy ro lę li de ra oraz
wszyst kie gmi ny z te re nu po wia tu
– Gie rał to wi ce, Knu rów, Pil cho -
wi ce, Py sko wi ce, So śni co wi ce,
Ru dzi niec, To szek i Wie lo wieś.

Dzię ki pro jek to wi miesz kań cy
gmin po wia tu gli wic kie go i przy -
jezd ni tu ry ści mo gą ko rzy stać
z ozna ko wa nych i zmo der ni zo wa -
nych tras ro we ro wych oraz dwóch
cen trów tu ry sty ki ro we ro wej – wia -
ty na Zam ku w Chu do wie, za da szo -
nej ba stei na Zam ku w Tosz ku, a
także miejsc po sto jo wych nad Je -
zio rem Pław nio wic kim i w Ra cho -
wi cach. Tu rów nież na ro we rzy stów
cze kać bę dą ław ki, sto ły i sto ja ki
na ro we ry. 

W ra mach pro jek tu wy ko na no
tra sy głów ne o nu me rach 6, 15, 16
i 17. 

Tra sa nr 6 zwa na też Ro we ro -
wym Szla kiem Hu sa rii Pol skiej ma
do ce lo wo prze bie gać ze Sław ko wa
przez Bę dzin, By tom, Gli wi ce i Ra -
ci bórz do Krza no wic, przy po mi na -
jąc hi sto rycz ny prze marsz wojsk
kró la pol skie go Ja na III So bie skie -
go na od siecz Wied nia. Obec nie jest
ozna ko wa na m.in. na od cin ku Gli -
wi ce – Pil cho wi ce – gra ni ca Gmi ny
Kuź nia Ra ci bor ska w po bli żu Rud. 

Tra sy nr 15, 16 i 17 roz po czy na -
ją się w Gli wi cach. Tra sa nr 15 ma
do ce lo wo biec przez Kę dzie rzyn
Koź le do Gło gów ka, gdzie po łą czy
się z tra są nr 60 Opo le – Głu cho ła -

zy. Tra sa nr 16 ma do ce lo wo biec
przez Ujazd, Gó rę Św. An ny, Krap -
ko wi ce do Ny sy. Tra sa nr 17 po łą -
czy do ce lo wo Gli wi ce z Lu bliń cem.

Wy ko na no też frag men ty tras
nu mer 18 i 30. Tra sa nr 18 ma do -
ce lo wo prze bie gać z Tar now skich
Gór przez To szek, Ozi mek i Tu ra wę
do Opo la. W ra mach ni niej sze go
pro jek tu ozna ko wa no od ci nek

od Tosz ka do gra ni cy woj. opol skie -
go w po bli żu re zer wa tu „Płuż ni ca”.
Tra sa nr 30 bę dzie pro wa dzić
z Ryb ni ka przez Ru dy, Pław nio wi -
ce, To szek i Krup ski Młyn do Lu -
bliń ca. W ra mach pro jek tu ozna ko -
wa no nie wiel ki od ci nek tej tra sy
z Pław nio wic do Tosz ka.

Spo śród tras dru go rzęd nych
w Gmi nie Gie rał to wi ce ozna ko wa -
no tra sy nr 371, 372 i 373, umoż li -
wia ją ce do jazd do śre dnio wiecz ne -
go zam ku w Chu do wie. Tra sa
nr 371 ma do ce lo wo po łą czyć Gli -
wi ce przez Chu dów z Mi ko ło wem -
-Mo krym, tra sa nr 372 – Nie bo ro -
wi ce (po łą cze nie z tra są nr 6)
w Gmi nie Pil cho wi ce przez Knu -
rów -Kry wałd, Or non to wi ce, Chu -
dów z Mi ko ło wem – Pa nio wa mi,
a tra sa nr 373 po łą czy Gie rał to wi ce
przez Chu dów z dziel ni cą Mi ko ło -
wa – Bo ro wą Wsią. 

Na te re nie Knu ro wa wy ko na no
je den z frag men tów tra sy nr 372.
Z uwa gi na za pad nię cie się szy bu
ko pal nia ne go w Knu ro wie -Szczy -
gło wi cach utwo rzo no tra sę al ter na -
tyw ną nr 372a.

W Gmi nie Pil cho wi ce oprócz
opi sa nych po wy żej tras nr 6 i 372
zre ali zo wa no frag men ty tras
nr 295, 373 i 374. Tra sa nr 295 łą czy

Pil cho wi ce z Ryb ni kiem -Ochoj cem,
przez któ ry prze bie ga ją ist nie ją ce
tra sy pro wa dzą ce w kie run ku cen -
trum te go mia sta. Tra sa nr 373 łą czy
Nie bo ro wi ce (tra sa nr 6) przez Ra -
cho wi ce (tra sa nr 15) w Gmi nie So -
śni co wi ce z Łą czą w Gmi nie Ru dzi -
niec. Tra sa nr 374 po łą czy Gli wi ce -

- O s t r o  p ę
(tra sa nr 15)
ze Smol ni -
cą w Gmi -
nie So śni -
c o  w i  c e
i Pil cho wi -
ca mi (tra sy
nr 6 i 379). 

W Gmi -
nie So śni -
c o  w i  c e
oprócz opi -
sa nych po -
wy żej tras nr 15, 373 i 374 wy ko na -
no frag men ty lo kal nych tras nr 376
i 378. Tra sa nr 376 pro wa dzi rów no -
le gle do tra sy nr 15 i sta no wi prze -
dłu że nie frag men tu tej tra sy na te re -
nie Gli wic. Tra sa nr 378 bę dzie uła -
twia ła do jazd do le śnej ścież ki przy -
rod ni czo -dy dak tycz nej ko ło Smol -
ni cy, sta no wiąc od ga łę zie nie tra sy
nr 373. Po nad to w po bli żu skrzy żo -
wa nia tras 373 i 15 utwo rzo no miej -

sce od po czyn ko we
dla ro we rzy stów.

W Gmi nie Ru -
dzi niec oprócz opi -
sa nych po wy żej
tras nr 16, 30 i 373
zre ali zo wa no frag men ty tras nr 382
i 386. Tra sa nr 382 po łą czy Łą czę
(tra sa nr 373) z Ru dziń cem (tra sy
nr 16 i 173). Tra sa nr 386 po zwo li
wraz z tra sa mi nr 16 i 30 okrą żyć
Jez. Pław nio wic kie – naj więk szy
w po wie cie kom pleks ośrod ków
wy po czyn ko wych. Waż nym punk -
tem jest roz wi dle nie głów nych tras
nr 16 i 30 ko ło pa ła cu w Pław nio wi -
cach. Po nad to w po bli żu zjaz du
z au to stra dy,
przy tra sie
nr 30 zlo ka -
li zo wa ne jest
miej sce od -
po czyn ko we
dla ro we rzy -
stów. 

W Gmi -
nie Py sko -
wi ce oprócz
tra sy 17, któ -
ra do ce lo wo
po łą czy Py -
s k o  w i  c e
z Gli wi ca mi,
ozna  ko  wa  -
na jest też
tra sa nr 384,
któ ra łą czy
Py  sko  wi  ce
z Tosz kiem. 

W Gmi -
nie To szek

oprócz opi sa nych po wy żej tras
nr 18, 30 i 384 łą czą cych To szek
z gmi na mi Py sko wi ce, Ru dzi niec
i Strzel ce Opol skie zre ali zo wa ny
został frag ment tra sy nr 388, któ ra
prze bie ga rów nież przez gmi nę
Wie lo wieś i do ce lo wo ma po łą czyć
To szek z Krup skim Mły nem.
Wszyst kie tra sy umoż li wia ją do jazd
do zam ku w Tosz ku, gdzie po wsta ło
cen trum tu ry sty ki ro we ro wej. 

W Gmi nie Wie lo wieś bę dą re -
ali zo wa ne tra sy dru go rzęd ne nr
165, 389, 390 i opi sa na po wy żej tra -
sa 388. Tra sa nr 165 ma po łą czyć
Bal ca rzo wi ce w Gmi nie Ujazd
z Błot ni cą Strze lec ką w Gmi nie
Strzel ce Opol skie przez Dą brów kę
w Gmi nie Wie lo wieś z Za wadz -
kiem. Obec nie frag ment tra sy
nr 390 łą czy Wi śni cze ze Świ biem.
Tra sa nr 389 łą czy tra sy nr 165

i 390, pro wa dząc z Dą brów ki przez
Świ bie do Wie low si.

– Ro we rzy ści ma ją obec nie
do dys po zy cji 211,5 km tras, któ re
zo sta ły ozna ko wa ne – mó wi Mag -
da le na Bud ny, se kre tarz Po wia tu
Gli wic kie go. – Po nie waż część ist -
nie ją cych tras by ła bar dzo zde gra -
do wa na, na od cin ku ok. 50 km do -
ko na no zmia ny na wierzch ni.  

– Jest to naj więk szy part ner ski
pro jekt in we sty cyj ny re ali zo wa ny
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju
Sub re gio nu Cen tral ne go w wo je -
wódz twie ślą skim. Je go re ali za cja
by ła trud na i cza so chłon na – in -
for mu je Mi chał Nie szpo rek, sta -
ro sta gli wic ki. – Te raz tra sy już
za pra sza ją mi ło śni ków tu ry sty ki
ro we ro wej. W ra mach pro jek tu
uka żą się też ma py tras ro we ro -
wych na sze go po wia tu. Bę dzie my
je roz da wać w dniu otwar cia tras,
a póź niej bę dą do stęp ne w sta ro -
stwie.

(EH, JP)

START 20 PAŹ DZIER NI KA
W sobotę 20 października o godz. 12.00 na placu przy
Zamku w Chudowie odbędzie się uroczyste otwarcie
tras rowerowych powiatu gliwickiego. Poprzedzi je
krótki rajd rowerowy. Startujemy o godz. 11.00 spod
restauracji „Szmaragdowa“ w Gierałtowicach, 
ul. ks.  Roboty 69. Zapraszamy rowerzystów, aby po
raz pierwszy oficjalnie przejechali razem z nami
odcinkiem jednej z nowo powstałych tras.

PRO JEKT 
W LICZ BACH: 

� 211,5 km tras ozna ko wa nych
� 50 km tras o zmie nio nej na -
wierzch ni
� koszt cał ko wi ty pro jek tu–
ok. 3,1 mln zł
� do fi nan so wa nie z Unii Eu ro -
pej skiej – bli sko 2,6 mln zł
� wkład wła sny – ok. 460 tys.
zł, po dzie lo ny rów no mię dzy
Po wiat Gli wic ki i 8 gmin
� kosz ty nie kwa li fi ko wal ne –
ok. 50 tys. zł, rów nież pła co ne
rów no przez li de ra pro jek tu i 8
part ne rów

Powiat Gliwicki Gmina Gierałtowice Gmina Knurów Gmina Pilchowice Gmina Pyskowice Gmina Rudziniec Gmina Sośnicowice Gmina Toszek Gmina Wielowieś 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

RO WE REM PRZEZ PO WIAT 

Na ro we rzy stów cze ka m.in. wia ta
na Zam ku w Chu do wie.

Tra sy w du żej czę ści wio dą przez te re ny zie lo ne na sze go po -
wia tu.
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W ra mach pro jek tu ozna ko wa nych zo sta ło 211,5 km tras ro we ro wych:

Nu me ry tras są zgod ne z kon cep cją Ślą skiej Sie ci Tras Ro we ro wych. 
Li te ry przy nu me rach ozna cza ją ko lo ry tras: 
C – czer wo ny, N – nie bie ski, Z – zie lo ny, Y – żół ty S – czar ny.
Tra sy dzie lą się na głów ne: pierw szo rzęd ne – nu me ry jed no- i dwu cy fro we,
dru go rzęd ne – nu me ry trzy cy fro we. 


