
MMIIEESSIIĘĘCCZZNNIIKK  BBEEZZPPŁŁAATTNNYY

www.powiatgliwicki.pl

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

GGmmiinnyy:: Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

Nr  11 (68)  �� L is topad  2012

www.powiatgliwicki.pl
www.bip.powiatgliwicki.pl

ISSN 1895-9989

W TYM NU ME RZE
� � Kul to wi 

bo ha te ro wie
po ko leń

– str. 7
� � Cro eso 

Cym ru, czy li
wi taj Wa lio!

– str. 13
� � Naj lep si 

szka cio rze

– str. 15

To by ło praw dzi we wy zwa nie –
naj więk szy pro jekt part ner ski
w wo je wódz twie ślą skim. Jed nak
się uda ło i w po wie cie gli wic kim
ma my 211,5 km ozna ko wa nych
tras ro we ro wych.

20 paź dzier ni ka na stą pi ło ich ofi -
cjal ne otwar cie. Uro czy stość od by ła
się na Zam ku w Chu do wie, a po -
prze dził ją krót ki rajd ro we ro wy.
Sym bo licz ne prze cię cie wstę gi zor -
ga ni zo wa no pod wia tą dla ro we rzy -
stów, wy bu do wa ną w ra mach pro -
jek tu unij ne go, któ re mu za wdzięcz -
my po wsta nie tras i miejsc wy po -
czyn ko wych dla ro we rzy stów. Był
on re ali zo wa ny przez Po wiat Gli -
wic k - li de ra pro jek tu oraz osiem na -
szych gmin: 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.

Do Chu do wa na tę uro czy stość
przy je cha ło kil ku set ro we rzy stów.
Za świet ne ozna ko wa nie tras ro we -
ro wych w po wie cie gli wic kim sło -
wa po dzię ko wa nia zło żył pre zes
Klu bu Ko lar skie go im. Wł. Hu zy
w Gli wi cach, Al fred Soł tys. 

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
i miejsc po sto jo wych nad Je zio rem
Pław nio wic kim i w Ra cho wi cach.
W ra mach pro jek tu wy da no też Ma -

pę tras ro we ro wych po wia tu gli wic -
kie go. 

Ogó łem ozna ko wa nych zo sta -
ło 211,5 km tras ro we ro wych,
a na 50 km do ko na no mo der ni za cji
na wierzch ni. Koszt cał ko wi ty pro -
jek tu wy no si ok. 3,1 mln zł, z cze go
do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej
sta no wi bli sko 2,6 mln zł. Wkład
wła sny po dzie lo ny został rów no
mię dzy Po wiat Gli wic ki i 8 gmin. 

Tra sy ozna ko wa ne i zmo der ni zo -
wa ne zo sta ły 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” do -
fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej -
ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ślą skie go na la ta 2007-2013.

Dokończenie na str. 4

Ogrom ny tort dla ro we rzy stów roz kro jo no po prze cię ciu sym bo licz nej wstę gi otwie ra ją cej tra sy. W środ ku sto ją Mi -
chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki i Be ata Go le śna z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ślą skie go, a to wa -
rzy szą im przed sta wi cie le gmin. 

RO WE RO WE WY ZWA NIE
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W tym new ral gicz nym miej -
scu pod czas po wo dzi w ma -
ju 2010 r. ob ser wo wa li śmy, co
wkrót ce na stą pi – czy wo da bę -
dzie na dal sza leć, czy też uda się
ją za trzy mać. Na Kłod ni cy,
gdzie koń czy się Za brze, a za -
czy na ją Przy szo wi ce, wy bu do -
wa ny zo stał no wy, so lid ny most.

Ma 83 m dłu go ści i kon struk cję
przy sto so wa ną do prze no sze nia
ewen tu al nych przy szłych wpły -
wów eks plo ata cji gór ni czej na -
wet III ka te go rii. Zo stał od da ny
do użyt ku 24 paź dzier ni ka. Uro -
czy ste go prze cię cia wstę gi do ko -
na li Jo an na Strze lec -Ło bo dziń -
ska – pre zes Kom pa nii Wę glo wej,
Alek san dra Ba na siak – wi ce mar -

sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go,
Mał go rza ta Mań ka -Szu lik – pre -
zy dent Za brza i Sta ni sław Dą bro -
wa – wi ce wo je wo da ślą ski. 

Sta ry most w cią gu ul. Le gnic -
kiej w Za brzu zo stał ro ze bra ny
w 2009 r. ze wzglę du na zły stan
tech nicz ny. Tym cza so wo za stą pił
go most skła da ny. Bu do wę no we -
go roz po czę to we wrze śniu ub. ro -
ku i wła śnie zo stał ukoń czo ny.
Oprócz sa me go mo stu prze bu do -
wa no rów nież do jaz dy – 280 m
dro gi od stro ny Za brza i 220 m
od stro ny Przy szo wic, a ru ro ciąg
(do tej po ry pod wie szo ny do sta re -
go obiek tu), zo stał po pro wa dzo ny
dnem rze ki. 

Koszt ca łej in we sty cji, po nie -
sio ny przez Kom pa nię Wę glo wą,
wy niósł bli sko 20 mln zł. Mia sto
Za brze, w wy ni ku za war tej ugo dy,
wspar ło ją kwo tą 1,3 mln zł. (RG)

MA PA TRAS 
RO WE RO WYCH

Na str. 8 znaj dzie cie pierw szą
część Ma py tras ro we ro wych
po wia tu gli wic kie go. Ko lej ne
pu bli ko wać bę dzie my w na -
stęp nych wy da niach WPG. 
A na str. 9 – fotoreportaż 
z otwarcia naszych tras.

Nie ulot ne ulot ki
Po raz ko lej ny do „Wia do mo ści Po -

wia tu Gli wic kie go” do łącza my ulot ki
z istot ny mi in for ma cja mi do ty czą cy mi
ochro ny śro do wi ska. Znaj dzie cie je
w tym wy da niu ga ze ty oraz w nu me rze
gru dnio wym. Pierw sza przy po mi na, że
nie moż na sa mo wol nie wy ci nać drzew
i krze wów. Za wie ra prze pi sy i za sa dy,
któ re trze ba speł nić, by móc je usu nąć.
Dru ga po świę co na bę dzie za gad nie -
niom ni skiej emi sji. Ma na ce lu uzmy -
sło wie nie nam, jak szko dli we jest m.in.
spa la nie śmie ci w do mo wych pa le ni -
skach. 

Po dob ne ulot ki do łą czo ne już by ły
do WPG w ub. ro ku i cie szy ły się uzna -
niem Czy tel ni ków. Przy go to wa ne zo -
sta ły przez Wy dział Ochro ny Śro do wi -
ska, Rol nic twa i Le śnic twa Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach. (RG)

Pew niej nad Kłod ni cą

Ja ko jed ni z pierw szych no wym mo stem prze szli pre zes Jo an na Strze lec -
Ło bo dziń ska i Grze gorz Men da kie wicz – dy rek tor KWK „So śni ca -Ma -
ko szo wy”.
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25 paź dzier ni ka ze bra li śmy się na XXVI
w tej ka den cji se sji Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go. Upły nę ła ona w ro bo czej at mos fe rze
– rad ni przy ję li dzie więć uchwał, zgło si li też
spo ro in ter pe la cji, za py tań i wnio sków.

Pod czas se sji przed sta wio ne rów nież zo sta -
ły in for ma cje na te mat ana li zy oświad czeń
ma jąt ko wych za 2011 r. Ja prze ka za łem ta kie
in for ma cje do ty czą ce oświad czeń rad nych, na -
to miast sta ro sta – pra cow ni ków sta ro stwa oraz
jed no stek or ga ni za cyj nych Po wia tu Gli wic -
kie go. I w jed nym i w dru gim przy pad ku
oświad cze nia zło żo ne zo sta ły pra wi dło wo,
tyl ko nie któ re wy ma ga ły ja kiś drob nych po -
pra wek, któ re by ły ro bio ne na bie żą co.
Wszyst kie oświad cze nia są już w na szym Biu -
le ty nie In for ma cji Pu blicz nej, zło żo ne też zo -
sta ły w sto sow nych urzę dach skar bo wych. 

Rad ni – w więk szo ści jed no gło śnie lub
zde cy do wa ną więk szo ścią gło sów – przy ję li
dzie więć uchwał. Pierw sza to uchwa ła w spra -
wie zmia ny uchwa ły z 30 sierp nia 2012 r. do -
ty czą cej zle ce nia Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go zba da nia za sad no ści za -
rzu tów przed sta wio nych w skar dze Pań stwa
Pio tra i Mał go rza ty Mag dziaków na dzia łal -
ność Dy rek to ra Po wia to we go Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Gli wi cach. Dru ga do ty czy pro -
ce do wa nej przez Par la ment usta wy o związ -
kach part ner skich. Mo cą trze ciej uchwa ły po -
wo ła na zo sta ła do raź na Ko mi sja Sta tu to wa
Ra dy Po wia tu. Czwar ta uchwa ła wy ra ża po -
par cie dla sta rań o uzna nie mo wy ślą skiej ja ko
ję zy ka re gio nal ne go. Ko lej na to zgo da na za -
war cie po ro zu mie nia z gmi ną Py sko wi ce do -
ty czą ce go prze ję cia za dań z za kre su zi mo we -
go utrzy ma nia dróg po wia to wych. Na stęp na
za ak cep to wa ła Pro gram Współ pra cy Po wia tu
Gli wic kie go z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi
na 2013 rok. Przy ję to też uchwa łę w spra wie

roz kła du go -
dzin pra cy ap -
tek. Ostat nie
z uchwał do -
ko nu ją 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 oraz w uchwa le bu -
dże to wej Po wia tu Gli wic kie go na 2012 rok. 

Rad ni wcze śniej za po zna li się z pro jek ta mi
uchwał, tak więc na se sji nie po wo do wa ły one
więk szych dys ku sji. Wy ja śnień wy ma ga ła tyl -
ko jed na zmia na, do ty czą ca uchwa ły w spra -
wie roz pa trze nia skar gi na Dy rek to ra PCPR.
Po in for mo wał o tym prze wod ni czą cy Ko mi sji
Re wi zyj nej, Da wid Rams. Przy ję ta uchwa ła
prze dłu ży ła o mie siąc – do li sto pa da – ter min
zba da nia za sad no ści tej skar gi. Dłuż sza wy -
mia na po glą dów na stą pi ła na to miast
przed gło so wa niem uchwa ły w spra wie pro ce -
do wa nej przez Par la ment usta wy o związ kach
part ner skich. Osta tecz nie jed nak po par ło ją 16
rad nych, je den głos był prze ciw i je den
wstrzy mu ją cy się. Nie co wię cej o prze słan -
kach przy ję cia tej uchwa ły pi sze po ni żej jej
ini cja tor, rad ny Ma rian Sa dec ki.

Przy ję te uchwa ły znaj du ją się 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.
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 od bę dzie się 29 li sto pa da.
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
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Z ra do ścią przy ją łem in for ma cję, że trzy
oso by z na sze go po wia tu uho no ro wa ne zo -
sta ły Zło tą Od zna ką im. Kró la Ka zi mie rza
Wiel kie go. Od zna cze nie to przy wo łu je bo -
wiem pa mięć wład cy, o któ rym mó wi się, że
za stał Pol skę drew nia ną, a zo sta wił mu ro -
wa ną. Nada wa ne jest oso bom szcze gól nie
za słu żo nym dla kra jo we go bu dow nic twa.

W tym ro ku otrzy ma li je pra cu ją cy na rzecz
po wia tu gli wic kie go: wi ce sta ro sta Wal de mar
Do mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu Sła wo mir
Adam czyk i Adam Pa proc ki z Wy dzia łu Ar -
chi tek tu ry i Bu dow nic twa na sze go sta ro stwa.
(wię cej na ten te mat zna leźć moż na na są sied -
niej stro nie). Świad czy to o do brym kli ma cie,
ja ki to wa rzy szy bu dow nic twu w po wie cie. In -
we sto rzy znaj du ją tu sprzy ja ją ce wa run ki
do sta wia nia no wych obiek tów miesz kal nych
i użyt ko wych oraz roz wo ju in fra struk tu ry dro -
go wej. 

In for ma cja ta zbie gła się w cza sie z po da -
niem do wia do mo ści sta ty styk, do ty czą cych
licz by miesz kań ców po wia tu gli wic kie go.
Otóż oka za ło się, iż w cza sie, gdy wie le miast,
po wia tów i wo je wództw bo ry ka się z pro ble -

mem ma le ją -
cej li czeb no -
ści osób za -
m i e s z  k u  j ą  -
cych na ich te -
re nie, u nas ta
sta ty sty ka wy -
glą da bar dzo
do brze. Mi mo
ogól no pol skich nie po ko ją cych wskaź ni ków
de mo gra ficz nych licz ba miesz kań ców po wia -
tu gli wic kie go sys te ma tycz nie ro śnie. O ile
w 2009 r. w na szym po wie cie za miesz ki wa ło
114 093 osób, to w 2010 r. licz ba ta zwięk szy -
ła się do 114 406, a w 2011 r. wy no si ła
już 115 229. Przy by ło więc nam w tym cza -
sie 1 136 no wych miesz kań ców. 

Ten den cję tę na le ży tłu ma czyć chęt nym
osie dla niem się osób spo za po wia tu gli wic -
kie go na na szym te re nie. Miesz kań cy miast
po bu do wa li w ostat nich la tach do my po za
ob sza rem miej skim, prze no sząc się do zie lo -
nych gmin po wia tu gli wic kie go. Po wsta ły też
ca łe osie dla, wy bu do wa ne przez de we lo pe -
rów. Do ty czy to głów nie Pil cho wic, gdzie

licz ba lud no ści wzro sła w tym
cza sie z 10 590 do 11 088, ale
rów nież So śni co wic (od po wied -
nio 8 436 i 8 646) i Tosz ka
(9 416 i 9 546). Wzro sła też licz -
ba miesz kań ców gmin Knu rów
i Gie rał to wi ce. To cie szy, bo
ozna cza, iż po wiat gli wic ki jest
nie tyl ko do brym te re nem
do week en do we go wy po czyn ku,
ale i miej scem przy ja znym no -
wym miesz kań com.

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

MI CHAŁ NIE SZPO REK
W ostat nich la tach przy by ło w po wie cie wie le no wych osie dli
miesz ka nio wych.
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POWIAT SIĘ BUDUJE

Ko mi sja Zdro wia Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go po raz ko lej ny zor -
ga ni zo wa ła swe po sie dze nie w te -
re nie. Tym ra zem rad ni ob ra do -
wa li w Szpi ta lu Po wia to wym
w Py sko wi cach.

– Roz po czy na jąc ka den cję za po -
wie dzia łem, że jak naj czę ściej bę -
dzie my się spo ty kać w pla ców kach
sta no wią cych jed nost ki or ga ni za -
cyj ne po wia tu – mó wi Le szek Ko -
ło dziej, prze wod ni czą cy Ko mi sji
Zdro wia. – I tak by li śmy już w Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach, w DPS-ie „Za -
me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej,
a te raz przy szedł czas na Szpi tal
Po wia to wy w Py sko wi cach. 

Ko mi sja od by ła tam swe po sie -
dze nie 18 paź dzier ni ka. Po za rad -
ny mi wcho dzą cy mi w jej skład
obec ni na nim by li m.in. sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, na -
czel nik Wy dzia łu Zdro wia i Po mo -
cy Spo łecz nej Agniesz ka Gli klich,
dy rek tor Szpi ta la Po wia to we go
w Py sko wi cach Le szek Ku biak
oraz rad ni mia sta Py sko wi ce.
Agniesz ka Gli klich przed sta wi ła
wy bra ne in for ma cje o sta nie zdro -
wia lud no ści po wia tu gli wic kie go.
Ko mi sja za opi nio wa ła uchwa łę
na paź dzier ni ko wą se sję Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, po nad to –
w związ ku z trwa ją cy mi pra ca mi
nad pla na mi pra cy ko mi sji na 2013 r.
– Le szek Ko ło dziej zwró cił się

do rad nych o skła da nie swo ich pro -
po zy cji. Naj wię cej uwa gi po świę -
co no pla nom mo der ni za cji i prze -
kształ ce nia szpi ta la w Py sko wi -
cach. Rad nych wpro wa dził w te za -
gad nie nia dy rek tor Le szek Ku biak,
a sta ro sta przed sta wił je w szer -
szym kon tek ście funk cjo no wa nia
lecz nic twa za mknię te go w obec -

nych uwa run ko wa niach praw nych
i fi nan so wych. Dys ku sja, któ ra się
na stęp nie wy wią za ła, by ła peł -
na tro ski o dal szą, jak naj lep szą
dzia łal ność szpi ta la i za pew nie nie
ku te mu wła ści wych wa run ków.
– Rad ni mie li moż li wość przyj rze -

nia się pra cy szpi ta la i zo ba cze nia
in we sty cji, ja kie ostat nio sfi nan so -
wał po wiat – pod su mo wu je Le szek
Ko ło dziej. – Cen ne jest to, że w sy -
tu acji, gdy pla ców ka zna la zła się
w złej kon dy cji fi nan so wej, pra -
cow ni cy zre zy gno wa li z czę ści wy -
na gro dzeń, by ra to wać swe miej sca
pra cy. Po wiat wsparł te dzia ła nia,

do kła da jąc z bu dże tu do dat ko we
środ ki. My ślę, że po tym wy jaz do -
wym po sie dze niu rad nym ła twiej
bę dzie gło so wać w spra wach do ty -
czą cych szpi ta la, któ ry peł ni waż ną
ro lę w sys te mie po wia to wej służ by
zdro wia. (RG)

W szpi ta lu o zdro wiu

Ko mi sja Zdro wia i go ście obec ni na jej po sie dze niu przed nie daw no od da -
nym do użyt ku obiek tem, któ ry łą czy sta rą i no wą część szpi ta la. In we sty -
cja ta roz po czę ła mo der ni za cję pla ców ki.
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Ra da Po wia tu Gli wic kie go
na se sji 25 paź dzier ni ka przy ję -
ła uchwa łę w spra wie zło żo nych
w par la men cie pro jek tów ustaw
o związ kach part ner skich,
w tym osób tej sa mej płci. Ma -
jąc świa do mość, że fi la rem na -
sze go spo łe czeń stwa od za ra nia
dzie jów jest na tu ral na ro dzi na
opar ta na fun da men cie tra dy cji
i chrze ści jań skich war to ści, rad -
ni Po wia tu Gli wic kie go zde cy -
do wa ną więk szo ścią przy ję li
uchwa łę bę dą cą ape lem do par -
la men ta rzy stów Zie mi Gli wic -
kiej, aby w pro ce do wa nych
w par la men cie usta wach sza no -
wa li war to ści i tra dy cje spo łe -
czeń stwa, któ re re pre zen tu ją.

Skąd za in te re so wa nie wła -
śnie tą usta wą? Jed nym z głów -
nych za dań po wia tu jest wspie -
ra nie po li ty ki pro ro dzin nej.
Tym cza sem wspar cie ro dzi ny
przez na sze pań stwo jest naj niż -
sze z kra jów UE. Sy gna ły o ra -
żą co ni skim przy ro ście na tu ral -
nym, sy tu ują cym na sze pań stwo
na sza rym koń cu w świe cie
i utrzy mu ją cej się sta le emi gra -
cji mło dych mał żeństw do kra -
jów ofe ru ją cych lep sze wa run ki
wspar cia ro dzin, mu szą nie po -
ko ić. Z tym więk szym za sko -
cze niem na le ży od no to wać fakt,

że za miast ustaw wspie ra ją cych
ro dzi nę, w par la men cie po ja -
wia ją się trzy pro jek ty ustaw le -
ga li zu ją ce związ ki part ner skie,
w tym osób tej sa mej płci. 

Te pro jek ty, jak po ka zu-
ją przy kła dy „po stę po wych”
państw Za cho du, to tyl ko wstęp
do peł ne go uzna nia ho mo sek su -
al nych związ ków ja ko al ter na ty -
wy dla mał żeń stwa, na tu ral ne go
związ ku ko bie ty i męż czy zny.
Ko lej ny etap to ad op cja dzie ci.
War to więc za py tać, dla cze go
pra wa osób ho mo sek su al nych
do sa tys fak cji by cia „ro dzi ca -
mi” waż niej sze są od pra wa
dziec ka do po sia da nia oj ca
i mat ki? Oso by o skłon no ściach
ho mo sek su al nych ma ją w na -
szym kra ju wszel kie pra wa, nie
ma ją jed nak pra wa na rzu cać
spo łe czeń stwu fał szu, że zwią -
zek osób tej sa mej płci jest mał -
żeń stwem na rów ni z na tu ral -
nym związ kiem ko bie ty i męż -
czy zny. 

Na le ży mieć na dzie ję, że sy -
gnał pły ną cy od Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go do par la men ta rzy -
stów Zie mi Gli wic kiej zo sta nie
wzię ty przez nich pod uwa gę
w gło so wa niach.

MA RIAN SA DEC KI 
– rad ny Ra dy Po wia tu Gli wic kie go

Związ ki part ner skie w uchwa le
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go



W gli wic kiej Wil li Ca ro moż na
oglą dać wy sta wę „Ko ścio ły drew -
nia ne na Gór nym Ślą sku”.

Jak in for mu ją or ga ni za to rzy wy -
sta wy z Mu zeum w Gli wi cach, im -
pul sem do jej zor ga ni zo wa nia by ło
ogrom ne za in te re so wa nie, ja kim
cie szy ły się ko ściół ki drew nia ne
zie mi gli wic kiej pod czas nie daw -
nych X Gli wic kich Dni Dzie dzic -
twa Kul tu ro we go. Eks po zy cja po -

wsta ła we współ pra cy z Mu zeum
Wsi Opol skiej w Opo lu, Gór no ślą -
skim Par kiem Et no gra ficz nym
w Cho rzo wie, Mu zeum Zie mi Gór -
no ślą skiej w Ra tin gen, To wa rzy -
stwem Kul tu ral nym Ślą ska i Mo -
raw, przy wspar ciu kra ju związ ko -
we go Nad re nia Pół noc na -West fa lia.
Przed sta wia 30 wy bra nych ko ścio -
łów z wo je wództw ślą skie go i opol -
skie go. Wy sta wa czyn na jest do 21
grud nia br.

(RG) 

www.powiatgliwicki.pl

AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII NNRR  1111  ((6688))  LLIISSTTOOPPAADD  22001122

ssttrroonnaa 33
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Przed sta wi cie le Po wia tu Gli -
wic kie go go ści li na se sji Ra dy Po -
wia tu Mit tel sach sen, któ ra od by ła
się 10 paź dzier ni ka. To nasz part -
ner ski od ośmiu lat po wiat
w Niem czech.

Wi zy ta by ła oka zją do wrę cze nia
Vol ke ro wi Uhli go wi – sta ro ście Po -
wia tu Mit tel sach sen – Zło te go Me -
da lu za Za słu gi dla Po żar nic twa.
Wcze śniej Ta de usz Ma mok – prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go oraz Mi chał Nie szpo rek –
sta ro sta gli -
wic ki, po -
dz ię  ko  wa l i
za wspar cie
i po moc, ja -
kie go Po wiat
Mit tel sach -
sen udzie lił
nam pod czas
p o  w o  d z i
w ma ju 2010
r. Gdy ży -
wioł ogar nął
Pol skę, sta -
ro sta Uhlig
na go rą co in -
te re so wał się
sy tu acją po -
w o  d z i o  w ą
i do wia dy -
wał się o to,
jak Niem cy mo gą nam po móc, był
też na miej scu w do mach po wo -
dzian. W po wie cie Mit tel sach sen
zor ga ni zo wa na zo sta ła zbiór ka,
pod czas któ rej ze bra no po nad 30
tys. eu ro. Tak że Nie miec ki Czer -
wo ny Krzyż włą czył się do po mo -
cy, wspar cie oka za li nam rów nież

człon ko wie tam tej sze go Lion’s
Club. Dzię ki Po wia to wi Mit tel -
sach sen do po wo dzian tra fi ły też
urzą dze nia do osu sza nia, któ re po -
mo gły im przy wró cić do po rząd ku
ich do mo stwa po po wo dzi. Po moc
ta skie ro wa na zo sta ła przez po -
wiat głów nie do miesz kań ców
gmi ny Gie rał to wi ce, któ rych po -
wódź do tknę ła naj bar dziej bo le -
śnie.

Zło ty Me dal za Za słu gi dla Po -
żar nic twa nada ny zo stał Vol ke ro wi

Uhli go wi przez pre ze sa Związ ku
OSP RP, Wal de ma ra Paw la ka.
Pod czas je go wrę cza nia Ta de usz
Ma mok pod kre ślił, iż stra ża cy nie
tyl ko ra tu ją wo dą, ale i chro nią
przed nią, bio rąc udział w wal ce
z ży wio łem.

(RG)

W po dzię ce za po moc
pod czas po wo dzi

Sta ro sta Vol ker Uhlig po wrę cze niu me da lu przez Ta de usza
Ma mo ka i Mi cha ła Nie szpor ka.
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Ochot ni cza Straż Po żar na
w Wil czy wzbo ga ci ła się o no wy
wóz stra żac ki mar ki Sca nia. Za -
ku pio ny zo stał dzię ki do ta cji
Urzę du Gmi ny Pil cho wi ce (650
tys. zł), Ko men dan ta Głów ne go
PSP (100 tys. zł) i 200 tys. zł, któ -
re gmi na po zy ska ła na ten cel
z Urzę du Mar szał kow skie go
w Ka to wi cach. 

Po mysł za ku pu, wy ni ka ją cy
z re al nej po trze by, wy szedł od sa -

mych stra ża ków z pre ze sem OSP
w Wil czy Ber nar dem Pasz kiem
na cze le, któ ry zwró cił się w tej
spra wie do wło da rza swej gmi ny. 

– Ścież kę po zy ska nia do ta cji wska -
zał mi Ma rian In de ka, nie oce nio -
ny dy rek tor Za rzą du Od dzia łu Wo -
je wódz kie go ZOSP RP w Ka to wi -
cach oraz Ta de usz Ma mok, prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu, któ rzy
za pew ni li po par cie dla tej na szej
ini cja ty wy – mó wi wójt gmi ny Pil -
cho wi ce, Jo an na Ko ło czek-Wy bie -
rek. – Z ogrom ną ra do ścią i na dzie -
ją wy peł ni łam wnio sek, któ re go ak -
cep ta cję wy ra ził swym pod pi sem

An drzej Frej no, pre zes Za rzą du
Po wia to we go ZOSP RP w Gli wi -
cach, rad ny po wia tu – do da je. –
Bez je go po par cia wóz po zo sta ł by

w sfe rze ma rzeń. Osta tecz na de cy -
zja na le ża ła do Za rzą du Od dzia łu
Wo je wódz kie go ZOSP RP w Ka to -
wi cach i ta oka za ła się dla wil czań -
skiej OSP po myśl na. 

Wy po sa że nie no wo cze sne go
wo zu cięż kie go to m.in., maszt
oświe tle nio wy, agre gat prą do twór -
czy i au to pom pa. Część wy po sa że -
nia sta no wi sprzęt wcze śniej po zy -
ska ny, współ fi nan so wa ny ze środ -
ków Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni -

czo -Ga śni cze go, gmi ny Pil -
cho wi ce oraz Kom pa ni Wę -
glo wej S.A. Pa ra me try tech -
nicz ne sa mo cho du to mą dry
wy bór kie row cy – Grze go rza
Pasz ka. 

– Za kup wo zu był ko -
niecz no ścią. Wy słu że niu uległ
już 30-let ni jelcz, któ rym dys -
po no wa li śmy. Je go stan tech -
nicz ny za gra żał na sze mu
udzia ło wi w Kra jo wym Sys -
te mie Ra tow ni czo-Ga śni czym
– in for mu je pre zes OSP Wil -
cza. – Pla no wa li śmy wy mia -
nę wo zu od daw na, ale do pie -
ro te raz sta ło się to moż li we.

No i ma my no wy sa mo chód, o któ -
rym ma rzy li śmy. Je ste śmy wdzięcz -
ni wszyst kim, któ rzy nas wspar li.

(SoG)

Wóz jak się pa trzy!

Stra ża cy z Wil czy przy no wym wo zie ga śni czym.
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19 paź dzier ni ka od by ło się
uro czy ste spo tka nie z oka zji Dnia
Bu dow la nych, zor ga ni zo wa ne
przez Zwią zek Pra co daw ców Bu -
dow nic twa w Gli wi cach. Od zna -
cze ni zo sta li na nim m.in. przed -
sta wi cie le Po wia tu Gli wic kie go.

Uro czy stość, któ rą pa tro na tem
ho no ro wym ob jął mar sza łek wo je -
wódz twa ślą skie go Adam Ma tu -
sie wicz, zgro ma dzi ła wie lu re pre -
zen tan tów władz kra jo wych, wo je -
wódz kich, sa mo rzą do wych, licz -
nych firm bu dow la nych i urzę dów.
Pre zes Związ ku Pra co daw ców Bu -
dow nic twa w Gli wi cach An to ni
Fa li kow ski po dzię ko wał in sty tu -
cjom oraz oso bom, któ re współ -
pra cu ją z bran żą bu dow la ną na na -
szym te re nie. Nada ne zo sta ły licz -
ne od zna cze nia, me da le i ty tu ły.
Wśród od zna czo nych zna la zły się
trzy oso by z po wia tu gli wic kie go:
wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek,
czło nek Za rzą du Po wia tu Sła wo -

mir Adam czyk oraz in spek tor
w Wy dzia le Ar chi tek tu ry i Bu dow -
nic twa sta ro stwa, Adam Pa proc -
ki. Za dłu go let nią pra cę na rzecz
roz wo ju bu dow nic twa przy zna ne
im zo sta ły Zło te Od zna ki im. Kró -

la Ka zi mie rza Wiel kie go. Od zna -
cze nia te wrę czył pre zes Kon fe de -
ra cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo -
ści w War sza wie, Mi chał Sta -
szew ski.

(RG)

Za słu że ni dla bu dow nic twa

Od le wej: Sła wo mir Adam czyk, Adam Pa proc ki, An to ni Fa li kow ski i Wal -
de mar Do mbek.
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14 paź dzier ni ka w Mu zeum
Ko lek cji im. Ja na Paw -
ła II w War sza wie od by ła się uro -
czy stość wrę cze nia Na gród im.
Grze go rza Pal ki, przy zna wa nych
za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju sa -
mo rząd no ści te ry to rial nej. Wśród
wy róż nio nych zna lazł się miesz -
ka niec po wia tu gli wic kie go, Kry -
stian Kieł ba sa. 

Na gro dę im. Grze go rza Pal ki 
– jed ne go z naj wy bit niej szych
przed sta wi cie li pol skie go sa mo rzą -
du te ry to rial ne go, pierw sze go pre -
zy den ta Ło dzi w III RP, któ ry miał
nie oce nio ne za słu gi w or ga ni zo wa -
niu od pod staw wspól no ty sa mo rzą -
do wej w tym mie ście – na da je Li ga
Kra jo wa. W te go rocz nej XV edy cji
kon kur su, Ka pi tu ła przy zna ła na -
gro dy pię ciu oso bom, a dwa na ście
otrzy ma ło wy róż nie nia. W tym za -
szczyt nym gro nie zna lazł się Kry -
stian Kieł ba sa, któ ry od kil ku lat
jest pre ze sem Sto wa rzy sze nia Soł -
ty sów Po wia tu Gli wic kie go,
przez 25 lat peł nił funk cję soł ty sa
Pro bosz czo wic (gm. To szek), był
rad nym w Ra dzie Miej skiej w Tosz -
ku, spra wo wał tak że funk cje człon -
ka i de le ga ta Ślą skiej Izby Rol ni czej
oraz dzia łał w róż nych or ga ni za -

cjach oko ło rol ni czych. Miesz ka niec
na sze go po wia tu zo stał do ce nio ny
za wie lo let nią służ bę na ob sza rze

gmin nej jed nost ki po moc ni czej oraz
dzia ła nia na rzecz sa mo or ga ni za cji
soł ty sów w wo je wódz twie ślą skim. 

(SoG)

Wy róż nio ny sa mo rzą do wiec 

Dla Kry stia na Kieł ba sy wy róż nie -
nie jest po wo dem do du my i ra do -
ści.
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Ko ściół ki w mu zeum DŁUŻ SZE PIĄT KI 
W piąt ki 9 i 23 li sto pa da 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 z ko lei
w pią tek od godz. 7.30 do
godz. 13.30. Jed nak 9 i 23 li sto pa -
da urząd bę dzie pra co wał dwie go -
dzi ny dłu żej, czy li od godz. 7.30.
do godz. 15.30.

(SoG)



Pod czas Cha ry ta tyw ne go Fe -
sty nu Ro dzin ne go „Py sko wi ce dla
Ku by”, któ ry zor ga ni zo wa ny zo -
stał 6 paź dzier ni ka na pla cu
przy ko ście le pw. Mat ki Bo skiej
Nie usta ją cej Po mo cy w Py sko wi -
cach, dzię ki lu dziom wiel kie go ser -
ca uda ło się ze brać 12 tys. zło tych
na ope ra cję 10-let nie go Ku by Bed -
nar ka z Py sko wic. 

Ku ba, uczeń Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach, cier pi
na dzie cię ce po ra że nie mó zgo we,
czte ro koń czy no we, spa stycz ne oraz
na pa dacz kę. W li sto pa dzie br. cze ka
go za bieg me to dą Ulzi ba ta, po le ga ją -
cy na przy cię ciu i roz luź nie niu przy -
kur czo nych mię śni rąk i nóg. Za bieg
wy ko ny wa ny jest od nie daw na
w Pol sce, w jed nej z kra kow skich
pry wat nych kli nik i kosz tu je po -
nad 11 tys. zło tych. Kwo ta ta prze -
wyż sza moż li wo ści fi nan so we ro dzi -
ców Ku by. Na szczę ście ma ją oni
gro no przy ja ciół, któ re nie zo sta wi ło
ich w po trze bie!

Fe styn na le żał do nie zwy kle uda -
nych. Do pi sa li po go da i uczest ni cy.
Po dob nie jak ar ty ści, któ rzy wy stą pi -
li zu peł nie bez in te re sow nie. Ku bę

swą sztu ką wspar li: Mar cin Ko -
warsz, sek cja wo kal na Ogni ska Pra -
cy Po zasz kol nej z Py sko wic (ucznio -
wie SP nr 4 i 6 przy go to wa ni przez
An nę Smyl i Ali cję Sty bliń ską)
i sek cja ta necz na M. I. P. Crew
pod wo dzą Ra fa ła Szo sto ka. Po kaz
umie jęt no ści da ły: Jed nost ka Ra tow -
ni czo -Ga śni cza PSP w Py sko wi cach,
Gru pa Roz po znaw czo -Sztur mo wa
Air so fto wa z Py sko wic i Szko ła
Fech tun ku Vec tir Gli wi ce. Wie czo -
rem do tań ca przy gry wał Ze spół De -
cy bell z Ko tu li na. By ła też au kcja
wspa nia łych przed mio tów, z któ rych
naj waż niej szym był ob raz na ma lo -
wa ny przez Ku bę pod okiem je go na -
uczy ciel ki Iwo ny Paj diow skiej. 

Ro dzi ce Ku by – Ali cja i Grze -
gorz Bed nar ko wie – skie ro wa li go -
rą ce po dzię ko wa nia dla spon so rów,
dar czyń ców i or ga ni za to rów im pre zy.

Pa tro nat nad fe sty nem ob ję li: sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
bur mistrz Mia sta Py sko wi ce, Wa -
cław Kę ska oraz pro boszcz pa ra fii

pw. Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po -
mo cy ks. Zbi gniew Wnę ko wicz.

(MFR)
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Na sza wy sta wa
w Ka to wi cach

Wy sta wa fo to gra ficz na 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”, przy go to wa na przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach, od 7 li sto pa da do 3 grud -
nia go ści w Re gio nal nym
Ośrod ku Kul tu ry w Ka to 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, be tlyj ki,
sy pa nie owsa, wo dze nie niedź wie -
dzia, bab ski com ber, to pie nie ma -
rzan ny, wierz bo we krzy ży ki, sta nic -
kie fa kle, kro szon ki, szu ka nie za -
jącz ka, pro ce sja kon na, noc świę to -
jań ska, do żyn ki, po lte ra bend i ro -
czek. 

Eks po zy cja po wsta ła w ra mach
pro jek tu „W kra inie utop ków i wo -
dze nia niedź wie dzia – pro mo cja
ślą skiej kul tu ry lu do wej na przy kła -
dzie zwy cza jów, ob rzę dów i le gend
po wia tu gli wic kie go” współ fi nan -
so wa ne go przez Unię Eu ro pej -
ską. I choć pro jekt do biegł już koń -
ca, wy sta wa na dal cie szy się ogrom -
nym za in te re so wa niem. Jej wer ni -
saż od był się w Gli wi cach, a na -
stęp nie eks po no wa na by ła w wie lu
mia stach na sze go re gio nu.  

(MF R) 

Py sko wi ce dla Ku by

Ku ba z ma mą wśród uczest ni ków fe sty nu.
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Nad le śnic two Ru dzi niec ma
no wą sie dzi bę. Z cia sne go bu dyn -
ku, któ ry słu żył le śni kom przez 50
lat, prze nio sło się do wy god ne go,
no wo cze sne go obiek tu po ło żo ne -
go w Ru dziń cu przy ul. Le śnej 7.

Uro czy ste otwar cie no wej sie -
dzi by od by ło się 3 li sto pa da, w dniu
św. Hu ber ta – pa tro na le śni ków
i my śli wych. Po prze dzi ła je msza
św. „Hu ber tow ska”, kon ce le bro wa -
na w drew nia nym ko ściół ku w Ru -
dziń cu pod prze wod nic twem ks. bp.
Ge rar da Ku sza. Na stęp nie licz nie
przy by li go ście ze bra li się pod no -
wą sie dzi bą, gdzie po wi tał ich nad -
le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec
Ta de usz Ma mok. Le śni kom w tym
uro czy stym dniu to wa rzy szy li m.in.
mi ni ster edu ka cji na ro do wej Kry -
sty na Szu mi las, mi ni ster Sła wo mir
Bro dziń ski – Szef Służ by Cy wil -
nej, po seł Hen ryk Sie dla czek, se -
na tor Zbi gniew Me res, eu ro de pu -
to wa ny Bog dan Mar cin kie wicz,
sta ro sto wie: gli wic ki – Mi chał Nie -
szpo rek, strze lec ki – Jó zef Swa -
czy na i part ner skie go Po wia tu Mit -
tel sach sen w Niem czech – Vol ker
Uhlig, przed sta wi cie le sa mo rzą -
dow ców, służb mun du ro wych, kół
ło wiec kich i in sty tu cji współ pra cu -
ją cych z nad le śnic twem. Spe cjal ne
po dzię ko wa nia za wspar cie
przy bu do wie no wej sie dzi by Ta de -
usz Ma mok zło żył dr. inż. Ka zi mie -
rzo wi Sza bli – dy rek to ro wi Re gio -
nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo -
wych w Ka to wi cach. Po prze cię ciu
sym bo licz nej wstę gi z igli wia

świer ko we go obiekt po świę cił ks.
bp Ge rard Kusz. 

Akt erek cyj ny pod bu do wę no -
wej sie dzi by wmu ro wa no 12 lip ca
ub. r. Obiekt skła da się z czte rech
seg men tów – ad mi ni stra cyj ne go,
edu ka cyj ne go z sa lą na rad, go spo -

dar cze go z po miesz cze nia mi dla
stra ży le śnej oraz łącz ni ka z czę ścią
sa ni tar ną. Ma 1 116 m2 po wierzch -
ni użyt ko wej, po sia da du ży par king
i ota cza go te ren zie lo ny. Au to rem
pro jek tu jest An Ar chi Gro up, a wy -
ko naw cą PPHU RO BI REX z Gli -
wic. Ca łość prac wy ko ny wa no
pod czuj nym okiem in spek to rów
z Ra ci bor skie go Przed się bior stwa
In we sty cyj ne go. 

Pod czas czę ści ofi cjal nej uro -
czy sto ści wrę czo no licz ne me da le

i od zna cze nia – wo je wódz kie, ło -
wiec kie, po żar ni cze i le śne. Uho no -
ro wa no też oso by ma ją ce du ży
wkład w po wsta nie no wej sie dzi by
nad le śnic twa. Zło te Od zna ki im.
Kró la Ka zi mie rza Wiel kie go, nada -
ne przez Kon fe de ra cję Bu dow nic -

twa i Nie ru cho mo ści w War sza wie,
ode bra li dr inż. Ka zi mierz Sza bla,
Ro man Bier nac ki – wła ści ciel fir -
my RO BI REX oraz Edy ta Wol ny –
se kre tarz Nad le śnic twa Ru dzi niec.

Po czę ści ofi cjal nej na stą pi ła
bie sia da, po łą czo na z wy stę pem ka -
ba re to wym ar ty stów scen kra kow -
skich, two rzą cych Spo tka nia z Bal -
la dą. Opra wę ce re mo nia łu za pew nił
Ze spół Sy gna li stów „Gro ly niec”
i Brac two Kur ko we z Mi ko ło wa. 

(RG)

Prze pro wadz ka nad le śnic twa

Wpro wa dze nie sztan da ru Nad le śnic twa Ru dzi niec do no wej sie dzi by.
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Świat la lek był te ma tem prze wod -
nim Mię dzy na ro do wych Spo tkań
z Pio sen ką Ar ty stów Nie prze tar te go
Szla ku na Ślą sku, któ re od by ły się 11
paź dzier ni ka na Zam ku w Tosz ku. 

Spo tka nia z Pio sen ką są im pre zą
in te gra cyj ną przy go to wu ją cą do co -
rocz nych Spo tkań Ar ty stów Nie -
prze tar te go Szla ku (SANS) – Mię -
dzy na ro do we go Prze glą du Te atrów
Osób Nie peł no spraw nych. W tym
ro ku od bę dzie się ich XXIII edy -
cja. 11 paź dzier ni ka na sce nie w Sa -
li Pe ter swaldz kiej za pre zen to wa li
się mło dzi ar ty ści z licz nych warsz -
ta tów te ra pii za ję cio wej, szkół, do -
mów po mo cy spo łecz nej i ośrod -

ków szkol no -wy cho waw czych z na -
sze go re gio nu. 

Wy stę pom uczest ni ków przy glą da -
li się m.in. se kre tarz Po wia tu Gli wic -
kie go Mag da le na Bud ny oraz se kre -
tarz Gmi ny To szek Ma te usz Pap ka la. 

– W im pre zie wzię ło udział 80
uczest ni ków. Każ dy z ze spo łów zo stał
na gro dzo ny – mó wi Woj ciech Ko ty -
lak, ko or dy na tor Ślą skie go Nie prze -
tar te go Szla ku. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li Mię -
dzy na ro do wy Nie prze tar ty Szlak oraz
Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”.
Pa tro nat nad nią spra wo wa li sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek i bur mistrz
Tosz ka Grze gorz Kup czyk. (SoG)

Świat la lek w pio sen ce
Ucznio wie Szko ły Pod sta wo -

wej im. Ka wa le rów Or de ru
Uśmie chu w Wie low si 10 paź -
dzier ni ka uczest ni czy li w ak cji
sprzą ta nia miej sco we go kir ku tu. 

– Ce lem ak cji jest pie lę gno wa -
nie za byt ków wła snej miej sco wo -
ści, ale przede wszyst kim uczu la nie
i kształ to wa nie u naj młod sze go po -
ko le nia po trze by ochro ny pa mią tek
i po mni ków prze szło ści. Dzię ki

opie ce nad miej sco wym kir ku tem
ucznio wie uczą się tak że to le ran cji
wo bec in nych wy znań – in for mu je
opie kun ka dzie ci i mło dzie ży pod -
czas sprzą ta nia kir ku tu, Jo lan ta
Bdzio nek.

Ak cja jest co rocz nie prze pro wa -
dza na we współ pra cy z przed sta wi -
cie la mi Ra dy So łec kiej, któ rą re pre -
zen to wa li Ur szu la i Jó zef Schützo -
wie, Ma riusz Po lo czek i Mar cin
Grusz ka. Cie szy się wiel ką po pu -

lar no ścią wśród dzie ci, któ re za -
wsze ocho czo zgła sza ją chęć wzię -
cia w niej udzia łu. Pra ce po rząd ko -
we prze bie ga ją z ro ku na rok co raz
spraw niej. Uczest ni cy po dzie le ni
zo sta li na gru py, któ re ry wa li zo wa -
ły ze so bą o naj więk szą ilość ze bra -
nych wor ków z li ść mi. Ogó łem 17
dzie ci ze bra ło 16 wor ków 250-li -
tro wych. 

– Wy si łek i za an ga żo wa nie

uczniów SP w Wie low si po now nie
zo sta ły do ce nio ne przez Ra dę So -
łec ką Wie lo wieś. Wiel ką ra dość
spra wi ło wszyst kim ogni sko, przy -
go to wa ne i spon so ro wa ne przez
przed sta wi cie li Ra dy. Dzie ci
z uśmie chem na twa rzy pie kły kieł -
ba ski, po si la jąc się po pra cy. Ak cja
po ka za ła, że przed sta wi cie le sa mo -
rzą du i ucznio wie mo gą wza jem nie
na sie bie li czyć – pod kre śla ją or ga -
ni za to rzy. (RG)

Po sprzą ta li kir kut 

Z ro ku na rok ak cja zy sku je zwo len ni ków.
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Rowerowe
wyzwanie 
Dokończenie ze str. 1

– To był trud ny i bar dzo cza so -
chłon ny pro jekt – mó wi sta ro sta Mi -
chał Nie szpo rek. – Ogrom ną trud no -
ścią by ło to, iż tra sy ro we ro we pro wa -
dzą przez roz le gły te ren, któ re go po -
szcze gól ne czę ści na le żą do ogrom nej
licz by wła ści cie li. Bie gną przez po nad
ty siąc dzia łek, sta no wią cych wła sność
sze re gu osób fi zycz nych, firm, in sty -

tu cji, sa mo rzą dów itp. Od każ de go
z tych pod mio tów uzy skać trze ba by -
ło zgo dę na bu do wę tra sy na je go te re -
nie. To nie ste ty trwa ło, nie za wsze też
by ło ła two o ta kie po zwo le nie.
W koń cu się uda ło, a tra sy już słu żą
ro we rzy stom.

Wię cej in for ma cji o pro jek cie,
w tym rów nież ma py prze bie gu tras
ro we ro wych, na stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl, za kład ka
RO WE REM PRZEZ PO WIAT GLI -
WIC KI. (RG) 



Szpi tal w Knu ro wie Sp. z o.o.
zre ali zo wał pro jekt ucy fro wie nia
Za kła du Dia gno sty ki Ob ra zo wej.
Ni niej szy pro jekt jest przed się -
wzię ciem w ca ło ści kon cen tru ją -
cym się na wy ko rzy sta niu no wo -
cze snych tech no lo gii w ce lu wdro -
że nia in no wa cyj nych roz wią zań
w za kre sie te le me dy cy ny. 

W ra mach pro jek tu ucy fro wio na
zo sta ła Pra cow nia RTG, do tych czas
wy po sa żo na w ana lo go wy apa rat
rent ge now ski fir my Phi lips. Po za
no wo cze sną apa ra tu rą dia gno stycz -
ną za in sta lo wa no i wdro żo no zin te -
gro wa ne sys te my In for ma cji Ra dio -
lo gicz nej (RIS) oraz Ar chi wi za cji
i Dys try bu cji Ob ra zów (PACS)
wio dą ce go pro du cen ta sys te mów IT
dla me dy cy ny, fir my Al te ris.

Ucy fro wie nie to za pi sa nie zdję -
cia RTG pa cjen ta nie – tak jak do -
tych czas – na kli szy, ale w po sta ci
da nych cy fro wych. Je go naj więk szą
za le tą jest przede wszyst kim znacz -
nie lep sza ja kość dia gno stycz na ba -
da nia. Wy nik cy fro wy mo że być do -
wol nie ob ra bia ny i prze twa rza ny
(moż na do ko ny wać po mia rów, po -
więk szeń, zmie niać kon trast itp.).
Wy ko rzy sta nie no wo cze snej apa ra -
tu ry i płyt pa mię cio wych o wy so -
kiej czu ło ści po zwa la na ogra ni cze -
nie daw ki pro mie nio wa nia otrzy -
my wa nej przez pa cjen ta pod czas
ba da nia, przy śpie sza pro ces wy ko -
na nia ba da nia i mi ni ma li zu je błę dy
po peł nia ne w trak cie eks po zy cji po -
przez moż li wość wy ko na nia post-
pro ces sin gu. Wpro wa dze nie cy fro -

wej ar chi wi za cji, umoż li wie nie
prze sy łu da nych pa cjen ta za pi sa -
nych w for mie cy fro wej do in nych
jed no stek me dycz nych i ośrod ków
re fe ren cyj nych wpły nie na ogól ne
pod nie sie nie ja ko ści świad czo nych
usług me dycz nych.

Bez po śred ni mi be ne fi cjen ta mi
po wsta łej in fra struk tu ry bę dą

przede wszyst kim pa cjen ci oraz
pra cow ni cy szpi ta la. Wdro żo ny
sys tem i za in sta lo wa ny sprzęt
umoż li wią dro gą elek tro nicz ną
szyb ki, ła twy i bez piecz ny do stęp
do wy ko na nych i zar chi wi zo wa -
nych cy fro wych ba dań le ka rzom
kli ni cy stom. 

Dzię ki ucy fro wie niu ob ra zy bę -
dą do stęp ne na wszyst kich od dzia -
łach szpi tal nych na tych miast po ich
uzy ska niu, co po zwo li na szyb szą
dia gno zę i uspraw ni pro ces le cze -
nia. Funk cjo nu ją cy obec nie obieg

zdjęć ra dio lo gicz nych z uży ciem
klisz zo sta nie zmi ni ma li zo wa ny.
Wy eli mi no wa nie uży cia klisz i od -
czyn ni ków che micz nych uży wa -
nych w pro ce sie ich wy wo ły wa nia
bę dzie mia ło po zy tyw ny wpływ
na śro do wi sko i zdro wie per so ne lu
wy ko nu ją ce go zdję cia. 

Istot ne są tak że aspek ty eko no -

micz ne. Do tąd Za kład Dia gno sty ki
Ob ra zo wej wy ko rzy sty wał kla sycz -
ne ana lo go we RTG, co wią za ło się
ze sta ły mi kosz ta mi. Po ucy fro wie -
niu od cho dzą kosz ty zwią za ne z za -
ku pem klisz i od czyn ni ków, ob rób -
ką che micz ną fil mów oraz uty li za -
cją od pa dów. Niż sze są tak że kosz -
ty ar chi wi za cji ob ra zów w for mie
cy fro wej. Zdję cia RTG nie są już
wy wo ły wa ne na kli szach, a na gry -
wa ne na pły tach CD lub udo stęp -
nia ne w for mie cy fro wej.

(MN)

Pra cow nia En do sko po wa
Spół ki VI TO -MED Sp. z o.o.
w Gli wi cach pro wa dzi bez płat ne
ba da nia prze sie wo we je li ta gru -
be go przy po mo cy ko lo no sko pii. 

Ba da nia do ko ny wa ne są w ra -
mach pro gra mu pro wa dzo ne go
przez Mi ni ster stwo Zdro wia. Pro -
gram za pew nia bez płat ne wy ko na -
nie ko lo no sko pii przez wy spe cja li -

zo wa ny per so nel, ba da nia hi sto pa -
to lo gicz ne oraz środ ki przy go to -
wu ją ce do ba da nia. Jest prze zna -
czo ny dla osób w wie ku od 50
do 65 lat oraz pa cjen tów ob cią żo -
nych wy wia dem ro dzin nym (rak
je li ta gru be go lub od byt ni cy u bli -
skich krew nych) od 40 do 65 ro ku
ży cia.

Wy ko na ne za po bie gaw czo ba da -
nie ko lo no sko po we po zwa la na wy -

kry cie wcze snych po sta ci ra ka je li ta
gru be go oraz po li pów, któ re po -
prze dza ją roz wój no wo two ru zło śli -
we go i nie mo gą być usu nię te
przy ba da niu. 

Chęt ni mo gą zgła szać się pod nr.
tel. 32 302 98 42 lub oso bi ście
do Pra cow ni En do sko po wej w Szpi -
ta lu przy ul. Ra dio wej 2 w Gli wi -
cach w godz. od 11.00 do 14.30. 

(SoG)

Nie daj szan sy ra ko wi

www.powiatgliwicki.pl
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No wo cze śnie w Szpi ta lu w Knu ro wie

Tech no lo gia cy fro wa jest znacz nie bar dziej do sko na ła niż sto so wa na do -
tych czas me to da ana lo go wa.
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Zdro wie psy chicz ne to peł ny do -
bro stan fi zycz ny, psy chicz ny i spo -
łecz ny czło wie ka – ta ką de fi ni cję
po da je w kon sty tu cji przy ję tej
w 1948 r. Świa to wa Or ga ni za cja
Zdro wia. Zdro wie psy chicz ne wią -
że się z od por no ścią na trud ne wy -
da rze nia ży cio we, szyb ką ada pta cją
do no wych sy tu acji, otwar to ścią
na spo łecz ne in te rak cje. Waż ne jest,
by dbać o wła sną od por ność psy -
chicz ną. W przy pad ku jej utra ty
moż na ob ser wo wać po gor sze nie
funk cjo no wa nia w wie lu sfe rach
ży cia czło wie ka, np.: ma le je wy daj -
ność w pra cy, pod upa da zdro wie fi -
zycz ne, spa da kon cen tra cja uwa gi,
spa da ja kość re la cji z oso ba mi bli -
ski mi… Jak za dbać o do brą kon dy -
cję wła sne go zdro wia psy chicz ne -
go? 

Co ro bić, kie dy zo sta ła nad wy rę -
żo na? Roz wój w za kre sie psy cho lo -
gii spo wo do wał, że dziś co raz czę -
ściej pro mu je się pro fi lak ty kę zdro -
wia psy chicz ne go, po wsta je co raz
wię cej pla có wek zaj mu ją cych się
pro fe sjo nal ną po mo cą psy cho lo -
gicz ną.

Jed nym z miejsc, gdzie pro fi lak -
ty ka zdro wia psy chicz ne go łą czy
się z in ter wen cją w sy tu acji za ist -
nia łe go kry zy su i te ra pią, jest Ze -
spół Po rad nic twa Spe cja li stycz ne go
i In ter wen -
cji Kry zy so -
wej w Po -
wia  to  wym
C e n  t r u m
Po mo cy Ro -
d z i  n i e
w Gli wi -
cach. Ofer ta
po mo cy re -
a l i  zo  wa  na
jest w nim
przez ze spół
spe cja li stów
– psy cho lo -
gów, pra -
c o w  n i  k ó w
p o  m o  c y
spo łecz nej
i praw ni ka, a prze zna czo na jest dla
miesz kań ców po wia tu gli wic kie go.
Do ZPSIK moż na przyjść po po -
moc psy cho lo gicz ną o cha rak te rze
po rad nic twa, in ter wen cji kry zy so -
wej, psy cho te ra pii, a tak że po po ra -
dy praw ne, po moc w spo rzą dze niu
pi sma pro ce so we go oraz sze ro ki za -
kres usług so cjal nych. Dzia ła nia za -
rad cze Ze spo łu kie ro wa ne są
do osób do świad cza ją cych róż nych
trud nych sy tu acji ży cio wych: prze -
mo cy, na głych traum, kon flik tów
w re la cjach z in ny mi ludź mi, pro -
ble mów emo cjo nal nych, trud no ści
ada pta cyj nych w związ ku z za bu -
rze nia mi psy chicz ny mi, trud no ści
wy cho waw czych. Spe cja li ści udzie -
la ją wspar cia ro dzi nom, któ re prze -
ży wa ją we wnętrz ne kon flik ty, trud -
no ści, po trze bu ją po rad w roz wią -
zy wa niu pro ble mów wy cho waw -
czych. Pra ca Ze spo łu kon cen tru je
się rów nież na ro dzi nach za stęp -
czych, któ rych dzie ci za bez pie czo -
ne są w pie czy za stęp czej. W sie -
dzi bie ZPSIK or ga ni zo wa ne są
kom plek so we szko le nia dla ro dzin
za stęp czych, w naj bliż szym cza sie

pla nu je my też or ga ni za cję warsz ta -
tów umie jęt no ści wy cho waw czych. 

Waż nym za da niem Ze spo łu Po -
rad nic twa Spe cja li stycz ne go i In ter -
wen cji Kry zy so wej jest pra ca z oso -
ba mi do świad cza ją cy mi prze mo cy
w ro dzi nie. Po mi mo ist nie nia wie lu
de kla ra cji i kon wen cji chro nią cych
pra wa czło wie ka, na dal wie le osób
do świad cza prze mo cy ze stro ny bli -
skich, a zgod nie z art. 207 Ko dek -
su Kar ne go prze moc w świe tle pra -
wa jest prze stęp stwem. Oso by po -
szko do wa ne prze stęp stwem prze -
mo cy znaj dą tu nie tyl ko pro fe sjo -
nal ną po moc psy cho lo gicz ną, ale
tak że praw ną. Ak tu al nie trwa ją
przy go to wa nia do uru cho mie nia
gru py psy cho edu ka cyj no-wspie ra -
ją cej dla osób do zna ją cych prze mo -
cy w ro dzi nie. Ce lem two rze nia
gru py jest przede wszyst kim stwo -
rze nie prze strze ni, gdzie w bez -
piecz nej at mos fe rze wza jem ne go
zro zu mie nia uczest ni cy bę dą mo gli
(cza sem mo że pierw szy raz) po wie -
dzieć gło śno o do świad cza nej
krzyw dzie, po sze rzyć sa mo świa do -
mość na te mat wła snych za cho wań
i prze ko nań w sy tu acji prze mo cy
oraz na uczyć się ak tyw nych spo so -
bów ra dze nia so bie z sy tu acją prze -
mo cy. Przyj mo wa nie zgło szeń osób
za in te re so wa nych uczest nic twem

w gru pie
trwa. 

Od dzia -
ł y  w a  n i a
p r o  f i  l a k  -
t y c z  n e
w związ ku
z sy tu acją
p r z e  m o  c y
są dwu to ro -
we. Istot na
jest nie tyl -
ko po moc
ofia rom te -
go zja wi ska,
ale tak że
pra ca z oso -
ba mi sto su -
ją cym prze -

moc w ro dzi nie. Oso by te, za zwy -
czaj w wy ni ku utra ty kon tro li
nad wła sny mi emo cja mi, prze ży wa -
ją trud no ści i nie po tra fią po ra dzić
so bie z na pię ciem pod czas kon flik -
tów. Dla nich or ga ni zo wa ny jest cy -
klicz nie pro gram ko rek cyj no -edu -
ka cyj ny, pod czas któ re go moż na
do wie dzieć się jak roz wią zy wać
kon flik ty bez prze mo cy, jak się sku -
tecz nie ko mu ni ko wać, by zo stać
zro zu mia nym oraz po ma ga w pra cy
nad przy wró ce niem kon tro li
nad wła sny mi emo cja mi. 

Ze spół Po rad nic twa Spe cja li -
stycz ne go i In ter wen cji Kry zy so wej
to miej sce, gdzie gwa ran to wa na jest
peł na dys kre cja oraz po uf ność. Je go
pra cow ni cy po stę pu ją zgod nie z ko -
dek sem etycz no -za wo do wym psy -
cho lo ga oraz ko dek sem etycz nym
psy cho te ra peu ty. Wszyst ko to
w myśl nie sie nia po mo cy w za kre -
sie zdro wia psy chicz ne go miesz -
kań com po wia tu gli wic kie go.

MAG DA LE NA FI LIP CZAK
– psy cho log, in ter went kry zy so wy

KA RO LI NA ZA LEW SKA 
– psy cho log, psy cho te ra peu ta

Po mo że my w kry zy sie

Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi -
cach wszedł w fa zę od bio ru sprzę -
tu, któ ry zo stał za ku pio ny z do ta -

cji Po wia tu Gli wic kie go. W tym
ro ku po wiat prze zna czył na ten
cel 518 950 zł.

W pierw szej ko lej no ści za in sta -
lo wa no no wo cze sny sprzęt en do -
sko po wy fir my PEN TAX EPK -
-100p, w skład któ re go wcho dzą:
wi de oga stro skop, wi de oko lo no -
skop, pro ce sor wi zyj ny, źró dło
świa tła, pro gram do ar chi wi za cji.
Koszt za ku pu sprzę tu wy -
niósł 99 360 zł. Pro ce sor wi zyj ny
sto so wa ny wraz z en do sko pem wi -
deo umoż li wia optycz ną wi zu ali za -
cję i do stęp te ra peu tycz ny do róż -
nych jam cia ła oraz or ga nów pa -
cjen ta. 

– Dzię ki te mu za ku po wi uno wo -
cze śnio na zo sta ła Pra cow nia En do -
sko pii, do sto so wu jąc się do wy mo -
gów NFZ oraz zwięk sza jąc do stęp -
ność do ba dań miesz kań ców po wia -
tu – in for mu je Le szek Ku biak, dy -
rek tor SPZOZ Szpi ta la Po wia to we -
go w Py sko wi cach. (RG)

No wy sprzęt en do sko po wy

Pie lę gniar ka en do sko po wa Elż bie ta Woj ta siak pre zen tu je świe ży na by tek
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach.
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JE ŚLI PO TRZE BU JESZ
PO MO CY

Moż na się do nas zgło sić oso bi ście
pod ad re sem: Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta -
re go 17, po mo cy udzie la my tak że te le fo -
nicz nie pod nu me rem 32 332 66 77 (16)
oraz po przez e-ma il: pik_gli wi ce@wp.pl.
Szcze gó ło we in for ma cje moż na zna leźć
na na szej stro nie in ter ne to wej www.pcpr-
gli wi ce.pl, za kład ka Ze spół Po rad nic twa
Spe cja li stycz ne go i In ter wen cji Kry zy so -
wej. Har mo no gram pra cy spe cja li stów:
po nie dzia łek i wto rek 7.30-18.00, śro -
da 7.30-15.30, czwar tek 7.30-18.00, pią -
tek 7.30-16.30. Po rad nic two praw ne
udzie la ne jest w każ dy czwar tek
po uprzed niej re zer wa cji te le fo nicz nej.



Po raz trze ci Klub Ga ja ogła -
sza ogól no pol ski kon kurs Drze wo
Ro ku. Or ga ni za to rzy spo dzie wa -
ją się jesz cze więk sze go za in te re -
so wa nia niż w po przed nich edy -
cjach. War to przy po mnieć, że
w kon kur sie na gro dzo ne by ły
rów nież drze wa z te re nu na sze go
po wia tu. 

Kon kurs pro mu je po sta wy sza -
cun ku dla przy ro dy w naj bliż -
szym oto cze niu i wy szu ku je przy -
kła dy cie ka wych i trwa łych
związ ków po mię dzy kul tu rą i hi -
sto rią lo kal nej spo łecz no ści,
a drze wem, któ re jest przez nią
szcze gól nie do ce nia ne. W wy pad -
ku te go kon kur su emo cje i do -
świad cze nia zwią za ne z kon kret -
nym drze wem, za pi sa ne w pa mię -
ci po je dyn czych osób lub wspól -
not są waż niej sze niż wy mier ne
wa lo ry przy rod ni cze. 

Zgło sze nia do kon kur su mo gą
prze sy łać oso by in dy wi du al ne, pla -
ców ki oświa to we, urzę dy ad mi ni -
stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej,
in sty tu cje, or ga ni za cje spo łecz ne,
przed się bior stwa i fir my. For mu larz
zgło sze nio wy znaj du je się na stro -
nie www.swie to drze wa.pl w za -
kład ce Kon kur sy/Drze wo Ro -

ku III edy cja. – Nie szu ka my drzew
naj star szych, naj wyż szych, naj -
grub szych, naj pięk niej szych czy
naj rzad szych. Szu ka my drzew
z opo wie ścią, ta kich któ re po bu dza -
ją wy obraź nię i jed no czą lu dzi –
wy ja śnia Ja cek Bo żek, pre zes Klu -
bu Ga ja. 

Zgło sze nia przyj mo wa ne są
do 30 li sto pa da. Ju ry wy bie rze spo -
śród nich 11 fi na li stów, któ rych
opi sy i zdję cia tra fią na spe cjal ną

stro nę in ter ne to wą. Za jej po śred -
nic twem prze pro wa dzo ne zo sta nie
gło so wa nie, któ re trwać bę dzie
przez ca ły czer wiec 2013 r. Wrę -
cze nie sta tu et ki Drze wa Ro ku od -
bę dzie się w War sza wie w cza sie
in au gu ra cji 11. edy cji  Świę ta
Drze wa – naj więk sze go pro gra mu
edu ka cji eko lo gicz nej Klu bu Ga ja.
Lau re at bę dzie też pol skim re pre -
zen tan tem w kon kur sie o ty tuł Eu -
ro pej skie go Drze wa Ro ku. Przy po -

mnij my, że w I edy cji kon kur su
w 2011 r. do fi na łu we szły trzy
drze wa z te re nu na sze go po wia tu.
Czwar te miej sce za jął wiąz z Po ni -
szo wic, ro sną cy obok mo drze wio -
we go ko ściół ka z 1404 r. Na pią tej
po zy cji upla so wa ła się li pa Wi tu la
z Przy szo wic ro sną ca na te re nie
zde gra do wa nym przez gór nic two
i po wo dzie. Dwu na sta by ła li pa ze
Sta ni cy, za sa dzo na – jak gło si le -
gen da – przez Ja na III So bie skie go
w 1683 r. 

Kon kurs pro wa dzo ny jest w ra -
mach Pro gra mu Świę to Drze wa do -
fi nan so wa ne go ze środ ków Na ro do -
we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej oraz Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach. Part ne rem stra te -
gicz nym pro gra mu są La sy Pań -
stwo we.

(RG)
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Do koń ca 2013 ro ku prze dłu -
żo no okres obo wią zy wa nia po ro -
zu mie nia Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach
z Na ro do wym Fun du szem Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej o wspól nym do fi nan so -
wa niu za dań zwią za nych z li kwi -
da cją i uniesz ko dli wia niem wy ro -
bów azbe sto wych z bu dyn ków
pry wat nych. 

Na re ali za cję te go pro gra mu
prze wi dzia no oko ło 5 mln zło tych,
w tym 2,5 mln zł prze ka za nych
z NFO ŚiGW. Za war ta dwa la ta te -
mu umo wa za kła da, że sa mo rzą dy
gmin ne, po sia da ją ce na swo im te re -
nie zin wen ta ry zo wa ne i ob ję te
gmin nym pro gra mem li kwi da cji
azbe stu obiek ty, mo gą na li kwi da -
cję te go nie bez piecz ne go od pa du
uzy skać – ze środ ków NFO ŚiGW –
do ta cję w wy so ko ści 50 proc. kosz -
tów kwa li fi ko wa nych. Po zo sta łe
do fi nan so wa nie po cho dzi ze środ -
ków WFO ŚiGW w for mie pre fe ren -
cyj nej po życz ki, któ ra w 40 proc.
mo że zo stać umo rzo na.

– W prak ty ce da wa ło to wła ści cie -
lom do mów pry wat -
nych je dy ną do tej
po ry szan sę na sfi -
nan so wa nie bez -
zwrot ne, ze środ -
ków pu blicz nych,
w wy so ko ści do 75
proc. kosz tów zdję -
cia azbe stu, je go
trans por tu i uniesz -
ko dli wie nia – in for -
mu je Piotr Bier nat,
rzecz nik pra so wy
WFO ŚiGW w Ka -
to wi cach.

Pra ce te mu szą być wy ko na ne
przez fir mę po sia da ją cą od po wied -
nie ze zwo le nia na wy ko ny wa nie
te go ty pu za dań, a wy stę pu ją ca
o do fi nan so wa nie gmi na po win na
mieć zin wen ta ry zo wa ne obiek ty
za wie ra ją ce wy ro by azbe sto we
oraz uchwa lo ny Gmin ny Pro gram
Usu wa nia Azbe stu. Do tej po ry
z ta kiej moż li wo ści w wo je wódz -
twie ślą skim sko rzy sta ło 12 gmin,
w tym z na sze go po wia tu Ru dzi -
niec i So śni co wi ce. W su mie wy -
da no na ten cel tyl ko 20 pro cent
prze wi dy wa nej kwo ty, li kwi du jąc
ok. 840 ton azbe stu. Dla te go prze -
dłu żo ny zo stał ter min obo wią zy -
wa nia po ro zu mie nia NFO ŚiGW
i WFO ŚiGW w Ka to wi cach.
Wnio ski o do fi nan so wa nie te go
ro dza ju przed się wzięć bę dą przyj -
mo wa ne przez WFO ŚiGW w Ka -
to wi cach do koń ca lip ca 2013 ro -
ku, a in we sty cje za koń czo ne mu -
szą być do 31 paź dzier ni ka przy -
szłe go ro ku.

Bliż sze in for ma cje na ten te mat
zna leźć moż na na stro nie
www.wfo sigw.ka to wi ce.pl. 

(RG)

Zli kwi duj cie azbest!

Kil ka dzie siąt pięk nych ob ra -
zów, pla ka tów, rzeźb, ma lo wa nek,
fo to gra fii, ko la ży, form prze -
strzen nych i wy kle ja nek to plon
kon kur su na pra cę pla stycz ną na -
wią zu ją cą do ak cji „Sprzą ta my
Po wiat Gli wic ki 2012”. 

Kon kurs to wa rzy szył ak cji,
prze pro wa dza nej na na szym te re -
nie 14 wrze śnia, a bę dą cej czę ścią
ogól no pol skie go Sprzą ta nia Świa ta.
W tym ro ku prze bie ga ła ona
pod ha słem „Ko cham, Lu bię, Sza -
nu ję, Nie śmie cę”. Jej uczest ni cy
na te re nie po wia tu gli wic kie go ze -
bra li bli sko 5,5 to ny śmie ci. Ale ak -
cja mia ła nie tyl ko cha rak ter po -
rząd ko wy. Dzię ki kon kur so wi zy -
ska ła rów nież wy miar ar ty stycz ny,
a po nad to wzmoc nio ne zo sta ło jej
od dzia ły wa nie edu ka cyj ne.

W kon kur sie pla stycz nym, ogło -
szo nym przez Za rząd Po wia tu Gli -
wic kie go, udział wzię ło kil ku dzie -
się ciu uczest ni ków, któ rzy wy ko ny -
wa li pra ce in dy wi du al nie i zbio ro -
wo. Są to ucznio wie Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie, Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie, Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach
i miesz kań cy Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach,

DPS-u „Za me czek” w Kuź ni Nie -
bo row skiej oraz DPS-u dla Dzie ci
i Mło dzie ży w Pil cho wi cach. 

– Kon kurs ma na ce lu po pu la ry -
za cję idei ochro ny śro do wi ska,
w szcze gól no ści wła ści we go go -
spo da ro wa nia od pa da mi, wśród
mło dzie ży szkół po nad gim na zjal -
nych, uczniów szkół spe cjal nych
oraz miesz kań ców do mów po mo cy
spo łecz nej – wy ja śnia wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek. –
Cie szę się, że spo tkał się z tak du -
żym od ze wem. Pra ce, któ re do nas
wpły nę ły, za chwy ca ją za rów no

pod wzglę dem pla stycz nym, jak
i bu dzą po dziw dla wraż li wo ści
eko lo gicz nej uczest ni ków kon kur -
su.

Wszyst kie pra ce by ły eks po no -
wa ne na spe cjal nej wy sta wie, zor -
ga ni zo wa nej w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. Moż na je tak że
zo ba czyć na stro nie in ter ne to wej
po wia tu: www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce Kon kur sy. W naj bliż -
szych dniach od bę dzie się wrę cze -
nie lau re atom kon kur su na gród,
ufun do wa nych przez Za rząd Po wia -
tu Gli wic kie go. (RG) 

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Kon kurs po bu dził wy obraź nię

Drze wo Ro ku po raz trze ci

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW WOJEWÓdZkiEGO

FUNdUSZU OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki WOdNEj
W KATOWiCACh

Wciąż nie bra ku je do mów, po kry tych tym nie bez piecz -
nym ma te ria łem.
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Frag ment eks po zy cji w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach, na któ rej
pre zen to wa ne by ły pra ce, bę dą ce plo nem kon kur su.
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Li pa z Przy szo wic zo sta ła do ce nio na w pierw szej edy cji kon kur su.
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Cen ne
wy róż nie nie

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach uho no ro wa ny zo -
stał sta tu et ką wy róż nia ją cą in sty -
tu cje wspie ra ją ce wy jaz dy wy po -
czyn ko we dzie ci i mło dzie ży ze
Ślą ska do czy stych eko lo gicz nie
miej sco wo ści, or ga ni zo wa ne
przez Fun da cję na Rzecz Zdro -
wia Dzie ci i Mło dzie ży Re gio nu
Ślą sko-Dą brow skie go im. Grze -
go rza Ko lo sy.

Sta tu et ka wrę czo na zo sta ła
na ga li z oka zji 20-le cia Fun da cji,
któ ra od by ła się – z udzia łem
władz re gio nu oraz mi ni stra pra cy
i po li ty ki spo łecz nej Wła dy sła wa
Ko si nia ka-Ka my sza – 26 paź -
dzier ni ka w sie dzi bie ślą sko-dą -
brow skiej So li dar no ści. Mó wiąc
o ini cja ty wach po dej mo wa nych
przez Fun da cję mi ni ster po wie -
dział, że po win ny być przy kła dem
dla in nych re gio nów Pol ski. Wal ka
z wy klu cze niem spo łecz nym, in te -
gra cja spo łecz na to war to ści, któ -
rych bez uczu cia nie da się re ali zo -
wać, do te go trze ba do brych chę ci
i do brych lu dzi – pod kre ślił Wła -
dy sław Ko si niak -Ka mysz.

(RG)



Fun da cja na Rzecz Roz wo ju
Mia sta Knu ro wa ob cho dzi w tym
ro ku 20-le cie ist nie nia. To oka zja,
by przy po mnieć jej hi sto rię
i dzień dzi siej szy.

Fun da cja zo sta ła za re je stro wa -
na 8 wrze śnia 1992 r. Ini cja to rem
jej po wo ła nia był dr Jó zef Ka pła -
nek. Do ini cja ty wy do łą czy li gmi -
na Knu rów oraz fir my: PPHU Ko -
mart, Ener go tech ni ka sp. z o. o., Sa -
nit Sp. z o.o. i P. R. K. U Kok so -
rem. Ca ła idea Fun da cji opar ta by ła
na ba zie pro jek tu roz wo ju ma łej
przed się bior czo ści – TOR#10,
ogło szo ne go przez Mi ni ster stwo
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz
Bank Świa to wy. 

Głów ny mi ce la mi or ga ni za cji
od po cząt ków jej dzia łal no ści są in -
te gra cja i re in te gra cja za wo do wa

i spo łecz na, roz wój przed się bior -
czo ści, prze ciw dzia ła nie uza leż nie -
niom i pa to lo giom, po moc oso bom
nie peł no spraw nym, bez ro bot nym,
za gro żo nym wy klu cze niem spo -
łecz nym. Od wie lu lat Fun da cja
pro wa dzi In ku ba tor Przed się bior -
czo ści, w któ rym no wo po wsta łe
fir my na pre fe ren cyj nych wa run -
kach wy naj mu ją po miesz cze nia
biu ro we, ko rzy sta ją z usług in for -
ma cyj nych i do rad czych. W jej
struk tu rach dzia ła ją rów nież Ośro -
dek Wspie ra nia Przed się bior czo ści,
Agen cja Pra cy oraz Gmin ne Cen -
trum In for ma cji. 

26 wrze śnia od by ła się uro czy -
stość pod su mo wu ją ca do tych cza so -
we osią gnię cia, któ rą za szczy ci ło
wie lu go ści, m.in. Alek san dra Ba -
na siak – czło nek Za rzą du Wo je -
wódz twa Ślą skie go, Jan Trzę siok –
prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Knu -

rów, Adam Rams – pre zy dent
Knu ro wa, Mag da le na Bud ny – se -
kre tarz Po wia tu Gli wic kie go, sa mo -
rzą dow cy, dy rek to rzy Po wia to wych
Urzę dów Pra cy, Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi -
cach i ośrod ków po mo cy spo łecz -
nej. By ło rów nież wie lu przed sta wi -
cie li przed się bior ców, or ga ni za cji
po za rzą do wych, in sty tu cji od lat
współ pra cu ją cych z Fun da cją i jej
przy ja ciół. W spo tka niu nie mo gło
za brak nąć przed sta wi cie li Ra dy
Fun da cji, któ rą re pre zen to wa li
Adam Rams, Ja nusz Ró żań ski,
Sta ni sław Ole chow ski, Bro ni sław
Spa dek i dr Jó zek Ka pła nek.

Pre zes Fun da cji Ha li na Hu czek
przy po mnia ła ze bra nym hi sto rię jej
po wsta nia, pod su mo wa ła 20 lat
dzia łal no ści, przed sta wi ła klu czo we
pro jek ty oraz wrę czy ła pa miąt ko we
sta tu et ki oso bom i in sty tu cjom, któ -
re od lat współ pra cu ją i po ma ga ją
Fun da cji. Spo tka nie uprzy jem nił
wy stęp Mar ka Szoł ty ska oraz An -
drze ja Afa na sje wa. (HH)

W na szym po wie cie ist nie ją
wzo ry ma te ma tycz ne słu żą ce
do ob li czeń wy so ko ści Bol ka
i Lol ka. Jak to moż li we? Prze czy -
taj cie!

W 2010 r. w Sta ni cy w gmi nie
Pil cho wi ce spo tka ło się dwóch do -
ro słych męż czyzn. Wy da wać by się
mo gło, że po dą ża ją już wy ty czo ną
dro gą za wo do wą. Oka za ło się jed -
nak, że ma ją wspól ne ma rze nie
i po sta no wi li je zre ali zo wać. W ten
spo sób po wsta ła fir ma  TIS SO -
TOYS spe cja li zu ją ca się w pro duk -
cji ręcz nie ma lo wa nych „fi gu rek
ak cji”. I owe fi gur ki sym pa tycz -
nych, zna nych i lu bia nych bo ha te -
rów ba jek i ko mik sów z lat 80. sze -
ro kim stru mie niem z na sze go po -
wia tu od wio sny bie żą ce go ro ku
pły ną do skle pów za baw ko wych
w ca łej Pol sce. Na skle po wych pół -
kach moż na spo tkać Bol ka i Lol ka,
Rek sia, Bal ta za ra Gąb kę, Smo ka
Wa wel skie go, Ko zioł ka Ma toł ka
oraz bo ha te rów kul to we go już ko -
mik su: Ty tu sa, Rom ka i A’Tom ka.

– Ofe ro wa ne przez nas pro duk ty
są no wo ścią na ryn ku bran ży za -
baw kar skiej i ko lek cjo ner skiej. Na -
szym ce lem jest re ali zo wa nie naj -
skryt szych ma rzeń i wy wo ły wa nie
uśmie chu na bu ziach ma łych i du -
żych dzie ci, jak rów nież przy wo ły -
wa nie wspo mnień star szych po ko -
leń. Zbie ra nie na szych fi gu rek
umoż li wia stwo rze nie nie po wta -
rzal nych ko lek cji. Za ba wa ni mi to
nie za po mnia ne prze ży cie. Wszyst -
kie na sze pro duk ty łą czy wy so ka ja -
kość, bez pie czeń stwo i no wo cze sna
sty li sty ka – opo wia da Mar cin Ba -
nach, 36-let ni wła ści ciel fir my.

A wszyst ko za czę ło się po nad
dwa la ta te mu, kie dy pan Mar cin
wraz ze swo im szwa grem spo ro po -
dró żo wa li po Eu ro pie. Zwró ci li

uwa gę na nie sa mo wi tą pro mo cję
kul to wych ba jek w kil ku eu ro pej -
skich kra jach. W Fin lan dii wszę -
dzie mnó stwo by ło róż no rod nych
Mu min ków, w Cze chach na skle po -
wych pół kach prym wio dły ma skot -
ki Kre ci ka, a w Niem czech dum nie
na za baw kar skich re ga łach prę ży ła
się Pszczół ka Ma ja z wier nym to -
wa rzy szem przy gód – Gu ciem.

– U nas tym cza sem nie by ło nic,
choć mo je po ko le nie wy cho wa ło się
na wspa nia łych do bra noc kach:
„Bol ku i Lol ku”, „Ko zioł ku Ma toł -
ku”, „Po dró żach Bal ta za ra Gąb ki”
czy „Rek siu”. Wszy scy czy ta li śmy
tak że „Przy go dy Ty tu sa, Rom ka
i A’Tom ka”, „Kaj ka i Ko ko sza” czy
„Klek sa”. Oka za ło się, że ba jecz ki
te i ko mik sy zna ją tak że współ cze -
sne dzie ci i to nie tyl ko z opo wia -
dań ro dzi ców lub dziad ków. Wy -
star czy wejść na youtu be i spraw -
dzić oglą dal ność np. baj ki o po czci -
wym psie Rek siu – to nie rzad ko są
mi lio ny oglą da ją cych! A po nad to to
by ły baj ki ła god ne, po sia da ją ce wa -
lor edu ka cyj ny i, co waż ne, nie zwy -

kle lu bia ne. Po sta no wi li śmy ze
szwa grem pójść tym tro pem i za ło -
ży li śmy fir mę, któ ra pro du ko wać
mia ła ślicz ne, za baw ne fi gur ki ulu -
bio nych bo ha te rów. Pro ces pro duk -
cji jest żmud ny i cza so chłon ny, ale
uda ło się – cie szy się pan Mar cin.

Za baw ne i na praw dę ład ne fi -
gur ki sztur mem zdo by wa ją ser ca
dzie ci i do ro słych.

– Je sie nią ma ją się uka zać po sta -
ci Kaj ka i Ko ko sza – bo ha te rów
zna ne go ko mik su pod tym sa mym
ty tu łem au tor stwa Ja nu sza Chri sty.
Już nie mo gę się do cze kać! To ko -
miks mo je go ży cia. Mam w do mu
ca łą se rię, czę sto do tych ksią żek
wra cam i na pew no ku pię fi gur ki
głów nych bo ha te rów. A z ko lei fi -
gur ki Bol ka i Lol ka bar dzo przy po -
mi na ją mi mo ich sy nów – cie szy się
jed na z klien tek.

Że by jed nak uro czy pla sti ko wy
bo ha ter zna nej ba jecz ki tra fił
na pół kę w dzie cię cym po ko ju,
mu si przejść dłu gi pro ces twór czy.
Je śli uda się zdo być li cen cję
od wła ści cie li wi ze run ku da ne go

bo ha te ra, pod pi sy wa na jest umo -
wa li cen cyj na. Wów czas do pra cy
za sia da gra fik, któ ry ry su je da ną
fi gur kę we dług su ge stii wła ści cie -
li fir my. Oni sa mi sie dzą
przed ekra nem te le wi zo ra lub mo -
ni to ra kom pu te ro we go i… go dzi -
na mi oglą da ją baj ki lub prze glą da -
ją ko mik sy, by wy brać naj lep szą
po zę każ de go bo ha te ra. Je śli szkic
wy ko na ny przez gra fi ka znaj dzie
uzna nie, wę dru je do li cen cjo daw -
ców. Jest tak że kon sul to wa ny
z fan klu ba mi i in ny mi oso ba mi,
któ re na baj kach i ko mik sach się
zna ją. Do pie ro po peł nej ak cep ta -
cji do pra cy przy stę pu je rzeź biarz,
wy ko nu jąc z ter mo utwar dzal nej
mo de li ny pierw szy pro to typ po -
sta ci. Póź niej do pie ro two rzo na
jest for ma. 

– To tyl ko z po zo ru wy da je się
pro ste. Jed nak li cen cjo daw cy do -
kład nie pil nu ją wszyst kich szcze gó -
łów – o ile Bo lek ma być wyż szy
od Lol ka, jak sze ro ka po win na być
pasz cza Ty tu sa w sto sun ku do gło -
wy Rom ka itd. Ist nie ją na to na wet
spe cjal ne wzo ry ma te ma tycz ne –
śmie je się Mar cin Ba nach.

Pro to ty py fi gu rek two rzo ne są
w Pol sce, na to miast ca ła pro duk cja
od by wa się w Chi nach. Do daj my,
że fi gur ki są w peł ni bez piecz ne,
a ma te riał, z któ re go je wy ko na no
prze cho dzi sze reg ba dań, m.in.
w gli wic kim Ko ma gu.

Mi mo że za baw ki są na ryn ku
do pie ro od kil ku mie się cy, już cie -
szą się uzna niem. Świad czy o tym
zdo by ty w mar cu br. me dal Tar gów
„Czas Dziec ka” w Kiel cach. Sam
po my sło daw ca baj ko wych fi gu rek
czę sto ba wi się z trzy let nim sio -
strzeń cem stwo rzo ny mi przez sie -
bie za baw ka mi. Je mu sa me mu, jak
nam zdra dził, naj bliż sze są dwie
po sta ci: Rek sio i je go pan. Je sie nią
po ja wią się jesz cze m.in. He ge -
mon, Ka pral oraz Ła mi gnat,
a w pla nach są tak że po sta ci Mi sia
Uszat ka i je go ko le gów, Wil ka
i Za ją ca, Rum caj sa oraz Żwir ka
i Mu cho mor ka. 
MAG DA LE NA FI SZER-RĘ BISZ

www.powiatgliwicki.pl
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Kon ty nu uje my cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. 
Przed sta wia my w nim przed się bior ców z na sze go te re nu
i ich fir my. Pi sze 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.

Wła ści cie le TIS SO TOYS – Mar cin Ba nach i Krzysz tof Har ka wy.
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Kul to wi bo ha te ro wie po ko leń

Uroczystość była także okazją do podziękowań za lata współpracy. Na
zdjęciu Halina Huczek wręcza pamiątkową statuetkę Magdalenie Budny.
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Jubileuszowe
podsumowanie
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�Wśród ro we rzy stów by li
m.in. mło dzi za wod ni cy
Uczniow skie go Klu bu Spor -

to we go „To szec ka Gru pa Ko -
lar ska“…

www.powiatgliwicki.pl
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TAK OTWIERALIŚMY  TRASY
� Sy gnał do star tu krót kie go raj du otwar cia dał sta ro sta gli wic -
ki Mi chał Nie szpo rek, a na szych ro we rzy stów pro wa dził rad ny
po wia to wy Ma rian Sa dec ki z żo ną (pierw si z pra wej). 

� Po dro dze nie
bra ku je uro kli -

wych, le śnych
miejsc.

� Każ dy z włoda -
rzy mógł od sło nić
ta bli cę z prze bie -
giem tras w swej
gmi nie. Na zdję -

ciu bur mistrz
Mar cin Stronczek,

za nim burmistrz
Toszka Grzegorz

Kupczyk.

�Ro we rzy -
stom to wa rzy -

szył w tym
dniu go spo -

darz miej sca,
An drzej So -

śnierz – pre -
zes Fun da cji

„Za mek Chu -
dów”.

� Tort po mię dzy kil ku set uczest ni ków im pre zy
po dzie li ły Mag da le na Bud ny – se kre tarz Po wia -
tu Gli wic kie go i Jo an na Pik tas – na czel nik Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji w sta ro stwie.

� Ob le ga ne by ło po wia to we sto isko, na któ rym roz da wa li śmy ma -
py tras ro we ro wych.

�…oraz gru pa cy kli stów z Py sko wic, ma ją ca za so bą m.in.
wy pra wę ro we ro wą do San tia go de Com po ste la w Hisz pa nii.

� No i ma my do zjeż dże nia na ro we rze 211,5 ki lo me trów
ozna ko wa nych tras, wio dą cych przez tu ry stycz ne za kąt ki na sze -
go po wia tu! 

�W imie niu Tu -
ry stycz ne go Klu bu
Ko lar skie go PTTK
im. Wł. Hu zy
w Gli wi cach za
dba łość o ro we rzy -
stów dzię ko wał je -
go pre zes, Al fred
Soł tys.

� Pa miąt ko we zdję cie na tra sie Gie rał to wi ce -Chu dów.

Opr. i foto: ROMANA GOZDEK

MA PA 
W CZTE RECH
CZĘ ŚCIACH

Na są sied niej stro nie
dru ku je my pierw szą
część Ma py tras ro -
we ro wych po wia tu
gli wic kie go. Obej mu -
je pół noc no -wschod -
nią część po wia tu.
W na stęp nych trzech
wy da niach WPG
znaj dzie cie ko lej ne
czę ści. Wy star czy je
wy ciąć, skle ić i…
ma cie ca łość!
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� Za do wo le nia nie kry li rad ni po wia -
to wi (od le wej): Ma riusz Po lo czek, An -
drzej Ku rek, Ewa Jur czy ga, To masz
Ko wol i An drzej Frej no. 
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Róż no rod ny re per tu ar, świet ni
wy ko naw cy, pięk na mu zy ka, do -
sko na ły kli mat – tak naj kró cej
scha rak te ry zo wać moż na X Kon -
cert Mu zy ki Or ga no wej w Gie rał -
to wi cach.

Im pre za od by ła się 14 paź dzier -
ni ka w ko ście le Mat ki Bo skiej
Szka plerz nej w Gie rał to wi cach.
W nie dziel ne po po -
łu dnie zgro ma dzi ła
w świą ty ni mi ło śni -
ków mu zy ki po waż -
nej. Utwo rom skom -
po no wa nym na or -
ga ny to wa rzy szy ły
rów nież in ne in stru -
men ty – trąb ka
i skrzyp ce. Ich wy -
ko naw ca mi by li mu -
zy cy z Gie rał to wic,
Pa nió wek, Gli wic
i Przy szo wic: Da -
niel Kuch ta, Ra fał
Ma jow ski, Woj -
ciech Micz ka, Ro -
bert Na wrat, An na
Paś dior, Do mi ni ka
Po łap, An na Lesz czyń ska -Ro żek
i Mi chał Ma jow ski. Go ściem spe -
cjal nym im pre zy był Mar cin Wy -
ro stek – do sko na ły akor de oni sta,
zwy cięz ca pro gra mu „Mam Ta lent”.

Wy ko nał utwo ry: Pre lu dium g-moll
J. S. Ba cha, „Zi ma cz. I” A. Vi val -
die go, lu do wą me lo dię „W mo im
ło gró dec ku” oraz „Li ber tan go” A.
Piac col li, za któ re na gro dzo no go
go rą cy mi bra wa mi.

Im pre zę zor ga ni zo wa li wspól ny -
mi si ła mi: Sto wa rzy sze nie „Po ra -
da”, Ko ło Związ ku Gór no ślą skie go

w Gie rał to wi cach, Pa ra fia Mat ki
Bo skiej Szka plerz nej i Urząd Gmi -
ny w Gie rał to wi cach, a wspar ła ją
do ta cja udzie lo na ze środ ków Po -
wia tu Gli wic kie go. (RG)

Za gra ły (nie tyl ko) or ga ny

Spe cjal ny gość kon cer tu – Mar cin Wy ro stek. 
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„Dro gi i bez dro ża ślą skiej li te -
ra tu ry” to ty tuł IV Po wia to wej
Kon fe ren cji Re gio nal nej dla bi -
blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na -
li stów. Jej uczest ni ków go ści ło
mia sto Py sko wi ce, a swo je po -
dwo je na ten cel uży czył pięk nie
po ło żo ny nad je zio rem Dzierż no
ośro dek „Ener ge tyk”.

Tra dy cyj nie, jak co ro ku, kon fe -
ren cja zgro ma dzi ła wie lu bi blio te ka -
rzy, na uczy cie li i re gio na li stów na -
sze go nie tyl ko re gio nu, ale i wo je -
wódz twa. Bo i te mat był in try gu ją cy,
po ka zu ją cy za wi łe lo sy ślą skiej li te -
ra tu ry. Głów nym ce lem kon fe ren cji
był prze gląd za gad nień zwią za nych
z jej hi sto rią i współ cze sno ścią, po -
zna nie do rob ku twór ców ślą skich
oraz dys ku sja na te mat jej miej sca
w kul tu rze pol skiej i eu ro pej skiej.
Roz trzą sa no kwe stie, czy w ogó le
ist nie je li te ra tu ra ślą ska? Czy sta no -
wi pro blem li te ra tu ro znaw czy, czy
jest li te rac kim fe no me nem?

Na te i in ne py ta nia mie li od po -
wie dzieć za pro sze ni z Uni wer sy te -

tu Ślą skie go pre le gen ci: prof. zw.
dr hab. Gra ży na Bar ba ra Szew -
czyk, dr Agniesz ka Si ko ra, dr Mi -
chał Skop, prof. dr hab. Zbi gniew
Ka dłu bek, dr hab. Ka ta rzy na Ta -
łuć oraz prof. zw. dr hab. Uni wer -
sy te tu Ostraw skie go Da niel Ka -
dłu biec, dr Ilo na Co pik z Gli wic -
kiej Wyż szej Szko ły Przed się bior -
czo ści, dr Be ata Gi blak z Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do -
wej w Ny sie, Ewa Chuć z Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Za -
brzu i Alek san der Lu bi na ze Sto -
wa rzy sze nia Wspie ra nia Roz wo ju
w Gli wi cach. Ich wy stą pie nia po -
ru sza ły m.in. ta kie te ma ty jak: ka -
non i miej sce li te ra tu ry gór no ślą -
skiej w pi śmien nic twie eu ro pej -
skim; cze skie wpły wy w ślą skiej
li te ra tu rze; 400-le cie pierw sze go
wy da nia po ema tu Wa len te go Roź -
dzień skie go „Of fi ci na fer ra ria al bo
hu ta i war stat szla chet ne go dzie ła
że la zne go”; re cep cja Jo se pha von
Eichen dorf fa na Gór nym Ślą sku;
twór czość po etyc ka An dre asa Gry -

phiu sa. Mó wio no też o Ny sie i jej
zna cze niu dla nie miec ko ję zycz nej
li te ra tu ry Gór ne go Ślą ska
XIX i XX w. oraz o Gli wi cach
w kon tek ście fe no me nu mia sta
w li te ra tu rze. 

Po za pre zen ta cja mi i wy kła da mi
uczest ni cy kon fe ren cji mo gli po słu -
chać ślą skiej god ki Bro ni sła wa
Wą tro by, rudz kie go frasz ko pi sa rza
i po pu la ry za to ra ślą skiej mo wy,
któ ry z oka zji kon fe ren cji przy go to -
wał pre zen ta cje kil ku wła snych
utwo rów. Nie spo dzian ką by ło
przed sta wie nie po ślą sku In wo ka cji
do „Pa na Ta de usza” Ada ma Mic -
kie wi cza. 

– Kon fe ren cji to wa rzy szy ły
sto iska wy sta wien ni cze Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach, Bi -
blio te ki Ślą skiej w Ka to wi cach,
Do mu Współ pra cy Pol sko-Nie -
miec kiej w Gli wi cach oraz Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Py -
sko wi cach. Moż na by ło na nich
zo ba czyć nie jed ną ślą ską pe reł kę
wy daw ni czą, moż na by ło rów niej
za ku pić cie ka we wy daw nic twa re -
gio nal ne – informuje Krystyna
Wołoch, dyrektor Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach.

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by -
ły: Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w Gli wi cach i Miej ska Bi blio te ka
Pu blicz na w Py sko wi cach. Pa tro nat
ho no ro wy ob ję li sta ro sta gli wic ki
i bur mistrz mia sta Py sko wi ce. Pa -
tro nat me dial ny spra wo wa li: Ra dio
Puls Śląsk, Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go i Prze gląd Py sko wic -
ki.

(GD)

Wszyst ko o ślą skiej li te ra tu rze

Kon fe ren cję otwo rzył Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.
Po tem zaś sa lą za wład nę ła li te ra tu ra.
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Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz -
na w Gli wi cach, w na gro dę dla
uczest ni ków swych wa ka cyj nych
kon kur sów, przy go to wa ła cie ka -
wą wy ciecz kę – do Mu zeum Zo fii
Kos sak -Szat kow skiej w Gór kach
Wiel kich oraz Par ku Roz ryw ki
i Edu ka cji w Ocha bach. 

W wy ciecz ce, któ ra od by ła się 4
paź dzier ni ka, wzię ło udział 45
osób, by li to lau re aci kon kur sów
Bi blio la to 2012 i ich opie ku no wie.
Na po czą tek uczest ni cy wy pra wy
zwie dzi li Gó rec ki Dwór Kos sa ków
i Mu zeum Zo fii Kos sak-Szat kow -
skiej. 

Zo fia Kos sak -Szat kow ska pri mo
vo to Szczuc ka (1889-1968) to jed na
z wy bit niej szych pi sa rek XX wie -
ku, pu bli cyst ka, współ za ło ży ciel ka
spo łecz no-ka to lic kiej or ga ni za cji
Front Od ro dze nia Pol ski oraz Ra dy
Po mo cy Ży dom („Że go ta”), od zna -
czo na me da lem Spra wie dli wy
Wśród Na ro dów Świa ta. Uro dzi ła
się w Ko śmi nie nad Wie przem, zaś
dzie ciń stwo i mło dość spę dzi ła
na Lu bel szczyź nie i na Wo ły niu.
Po śmier ci mę ża – Ste fa na Szczuc -
kie go za miesz ka ła w 1923 r. wraz
z ro dzi ca mi w Gór kach Wiel kich.
Tu taj po now nie wy szła za mąż –
za Zyg mun ta Szat kow skie go.

W 1939 r. opu ści ła Gór ki, w cza sie
woj ny prze ży ła KL Au schwitz II -
Bir ke nau, a po tem Pa wiak. Zo sta ła
uwol nio na w lip cu 1944 r. i wzię ła
udział w Po wsta niu War szaw skim.
Po woj nie wy je cha ła do An glii.
W 1957 r. wró ci ła do Gó rek Wiel -
kich i za miesz ka ła w dom ku daw -
ne go ogrod ni ka, w któ rym obec nie
mie ści się jej mu zeum. 

Wi zy ty w dwor ku i mu zeum po -
zwo li ły po znać lo sy i twór czość pi -

sar ki. To wła śnie w Gór kach Wiel -
kich po wsta ły jej naj wy bit niej sze
utwo ry, m.in. „Nie zna ny kraj”,

„Wiel cy i ma li”, „Sza leń cy Bo ży”,
„Bursz ty ny” i „Krzy żow cy”. 

Ko lej nym punk tem wy ciecz ki
był Park Roz ryw ki i Edu ka cji
w Ocha bach. Tu atrak cji by ło co
nie mia ra. Mi nia tu ry zna nych miejsc
i bu dow li, di no zau ry czy Pre hi sto -
rycz ne Oce ana rium wy peł ni ły dzie -
ciom czas na kil ka go dzin. 

– Park sta no wi po łą cze nie na uki
z przy jem no ścią. W Oce ana rium
mie li śmy moż li wość po zna nia pra -
daw ne go świa ta pod wod nych stwo -
rzeń, a przy oka zji świet nie się ba -
wi li śmy – mó wi Gra ży na Dit trich,

in struk tor w Po wia to wej Bi blio te ce
Pu blicz nej w Gli wi cach. 

(SoG)

Wy ciecz ka w na gro dę

W Gór kach Wielkich uczest ni cy wy ciecz ki po zna li po stać Zo fii Kos sak -
Szat kow skiej i jej pa sjo nu ją ce ży cie.
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Ar chi tek tu ra drew nia na na -
sze go re gio nu jest za ko rze nio na
w kul tu rze pol skiej i ukształ to wa -
na przez ro dzi mą twór czość lu do -
wą. Do dziś drew nia ne cu deń ka
są atrak cją tu ry stycz no --kra jo -
znaw czą ślą skiej zie mi. Nie ste ty,
nie wszyst kie po zo sta ły na swo im
miej scu. 

3 paź dzier ni ka ucznio wie II kla -
sy Gim na zjum nr 1 w Gie rał to wi -

cach od wie dzi li m.in. ko ściół pw.
św. Ka ta rzy ny w Ryb ni ku Wie lo po -
lu.

Zbu do wa ny w 1534 r. w Gie rał -
to wi cach na le ży do naj star szych
i za ra zem naj cen niej szych za byt -
ków drew nia nej ar chi tek tu ry sa kral -
nej na Zie mi Ślą skiej. W 1976 r. zo -
stał prze nie sio ny do Wie lo po la.
W ko ście le bra ku je bocz nych oł ta -
rzy, am bo ny i ław ki ko la tor skiej
z her bem Gie rał tow skich. Po zo stał
za byt ko wy ob raz św. Ka ta rzy ny
(1828 r.) z daw ne go oł ta rza głów ne -
go, chrzciel ni ca i sta cje Mę ki Pań -
skiej (1841 r.). Ko ściół i je go oto -
cze nie są bar dzo za dba ne. Jed nak

współ cze sna, la kie ro wa na bo aze ria
na ścia nach od bie ra mu kli mat to -
wa rzy szą cy sta rym, wiej skim ko -
ściół kom. 

Mi ło śni cy hi sto rii lo kal nej uda li
się rów nież na wy ciecz kę do po bli -
skich Przy szo wic. Jej pierw szym
punk tem był drew nia ny spi chlerz
ple bań ski z 1829 r., któ ry w tym ro -
ku od zy skał swo ją świet ność. Dru -
gim punk tem zwie dza nia był pa łac

w Przy szo wi cach, gdzie ucznio wie
obej rze li wy sta wę do ty czą cą ro dzi -
ny von Racz ków i izbę re gio nal ną.
Cen ne in for ma cje prze ka za ła im Jo -
lan ta Kra wiec, wi ce pre zes To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Przy szo wic.

Mo ty wem prze wod nim wy pra -
wy by ły drew nia ne za byt ki ar chi -
tek tu ry na szej oko li cy, dla te go naj -
wię cej uwa gi po świę co no drew nia -
nym ko ścio łom, któ re nie gdyś znaj -
do wa ły się  w Przy szo wi cach,
a obec nie mo że my zwie dzić je
w Bo ro wej Wsi i Isteb nej Ku ba lon -
ce. 
ALEK SAN DRA DU DA – na uczy ciel -
ka hi sto rii w ZSP  w Gie rał to wi cach

Szla kiem za byt ków

Przed ko ściół kiem w Ryb ni ku Wie lo po lu.
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27 li sto pa da 1928 r., roz po rzą -
dze niem wo je wo dy ślą skie go Mi -
cha ła Gra żyń skie go, do tych cza so -
wa gmi na Kry wałd przy łą czo na
zo sta ła do Szczy gło wic. Wcze śniej
są sia du ją ce ze so bą miej sco wo ści
sta no wi ły od ręb ną struk tu rę ad -
mi ni stra cyj ną na ma pie ów cze -
sne go po wia tu ryb nic kie go. 

Sta ra nia o to po łą cze nie pro wa -
dzo ne by ły jesz cze w cza sach

pru skich.
Kie dy od 1875 r. roz bu do wy wa -

na by ła suk ce syw nie kry wałdz ka fa -
bry ka pro chu, Kry wałd „po dą żał”
w kie run ku po stę pu ją cej in du stria li -
za cji, Szczy gło wi ce zaś wraz ze
swym roz le głym te re nem dwor -

skim, in dy wi du al ny mi go spo dar -
stwa mi rol ny mi oraz du żym la sem
szczy gło wic kim za cho wa ły bar -
dziej cha rak ter rol ni czy.

O przy łą cze niu Kry wał du
do Szczy gło wic do no si ła 25 wrze -
śnia 1928 r. „Pol ska Za chod nia”.
Pi sa ła: „Ra da Wo je wódz ka w Ka to -
wi cach na wczo raj szym po sie dze -
niu (…) uchwa li ła po łą czyć gmi nę
Szczy gło wi ce i Kry wałd w jed ną
gmi nę pod na zwą Szczy gło wi ce.
W ten spo sób za koń czo ne zo sta ły
wie lo let nie sta ra nia fa bry ki „Li gno -
za” i gmi ny Kry wałd ty czą ce się
przy łą cze nia ni niej szych gmin,
a się ga ją ce jesz cze za rzą dów nie -
miec kich”. 

W skład pierw szej szczy gło wic -
ko-kry wałdz kiej Ko mi sa rycz nej
Ra dy Gmin nej we szli: Igna cy Pa -
len ga i E. Roj – rol ni cy ze Szczy -
gło wic, Nor bert Su li ga – eta to wy
se kre tarz gmi ny, Her man Grze siok
– pra cow nik „Li gno zy”, pre zes
Związ ku Po wstań ców Ślą skich
w Kry wał dzie, Fe liks Mi chal ski –
po wsta niec ślą ski, póź niej szy do -
wód ca II kom pa nii Ochot ni czych
Od dzia łów Po wstań czych w 1939
ro ku, Emil Ogó rek – re stau ra tor
kry wałdz kie go ka sy na, Jó zef
Szmidt – pra cow nik „Li gno zy”.

I. Pa len ga wy bra ny zo stał na -
czel ni kiem gmi ny, pia stu jąc nie od -
płat nie ten urząd. 

Urząd gmi ny Szczy gło wi ce
znaj do wał się w bu dyn ku przy le ga -
ją cym do re mi zy stra żac kiej
w Szczy gło wi cach. 

Od 1929 r. wza jem nie uzu peł -
nia ją cy mi się in sty tu cja mi by ły:

– dwo rzec ko le jo wy, któ ry
od 1909 r. po sia da ły Szczy gło wi ce
oraz sze ro ko to ro wa wła sna bocz ni -
ca ko le jo wa, utwo rzo na w 1915 r.
dzię ki usil nym sta ra niom dy rek cji
pro chow ni w Kry wał dzie, któ ra po -
łą czy ła szczy gło wic ki dwo rzec;

– po utwo rze niu gmi ny Szczy -
gło wi ce-Kry wałd pod ję to de cy zję
o wy bu do wa niu w Kry wał dzie
szko ły po wszech nej, zaś na po cząt -
ku lat trzy dzie stych XX stu le cia

kry wałdz ka szko ła po łą czo na zo sta -
ła z trzy kla so wą szko łą w Szczy -
gło wi cach, two rząc jed no li ty
ośmio let ni sys tem oświa ty (jed no
kie row nic two oświa ty) 

– gmi na Szczy gło wi ce po sia da -
ła na swo im te re nie Ochot ni czą
Straż Po żar ną (po wsta ła w 1911
r.), zaś w kry wałdz kiej fa bry ce
pro chu po dwóch tra gicz nych eks -
plo zjach w 1921 r. po wo ła na zo sta -
ła Za kła do wa Straż Po żar na, któ ra
w ra zie po ża ru czy też in nych
klęsk współ pra co wa ła ze szczy gło -
wic ką OSP.

Gmi na Szczy gło wi ce po sia da ła
rów nież Po ste ru nek Po li cji,

któ ry obej mo wał swym za się giem
te ren Szczy gło wic i Kry wał du
(na czel ni kiem przed II woj ną
świa to wą był Kac per Szu lik).
Oprócz na czel ni ka za trud nio nych
by ło dwóch eta to wych po li cjan -
tów.

Od 1928 r. funk cjo nu ją ca wcze -
śniej agen cja pocz to wa w Szczy gło -
wi cach prze kształ co na zo sta ła
w urząd pocz to wy pią tej kla sy.
Do 1935 r. pra co wał tu je den urzęd -
nik, póź niej – ze wzglę du na zwięk -
sze nie się ilo ści prze sy łek, któ rych
ad re sa tem by ła „Li gno za” – za trud -
nio no tu już trzech pra cow ni ków
pocz to wych i trzech li sto no szy.

Miesz kań cy mie li do dys po zy -
cji w bli skim są siedz twie

kry wałdz kie „Ka sy no”, oka za ły
park z ode onem wo kół je go bu dyn -
ku oraz du że bo isko spor to we, wy -
bu do wa ne w la tach 1930-1932, jak
rów nież re kre acyj ny staw Ja giel nia.
Pod wzglę dem pod po rząd ko wa nia

k o  ś c i e l  n e  g o
m i e s z  k a ń  c y
Kry wał du na le -
że li do pa ra fii
w Knu ro wie
( tym cza  so  wy
ko ściół pw. św.
Waw rzyń ca) ,
a miesz kań cy
Szczy gło wic –
do pa ra fii
w Wil czy (ko -
ściół pw. św.
Mi ko ła ja).

Do 1939 r. –
jak po da -

je ks. A. Ko zio -
łek w swej kro -

ni ce – wy bu do wa no w Kry wał -
dzie 38 do mów, w Szczy gło wi cach
– 19. Wy as fal to wa no zaś od ci nek
od skrzy żo wa nia dzi siej szych ulic
Mi chal skie go-Zwy cię stwa do Urzę -
du Gmi ny w Szczy gło wi cach,
a w 1936 r.: od wcze śniej wy mie -
nio ne go skrzy żo wa nia w Kry wał -
dzie do dzi siej sze go ron da
(przed woj ną mó wio no: „go spo da –
Mier nik”).

Igna cy Pa len ga peł nił urząd na -
czel ni ka do 1933 r., zaś w la -
tach: 1933-1939 na czel ni kiem był
Ber nard Strze ja. 

Nie zmar no wa ła swej szan sy
gmi na Szczy gło wi ce-Kry wałd.
Wprost prze ciw nie – jak wspo mi na -
ją naj star si miesz kań cy Kry wał du –
tu tej sze bo isko i staw Ja giel nia by ły
obiek ta mi re kre acyj no-spor to wy mi,
któ re od wie dza li miesz kań cy in -
nych gmin.

MA RIA GRZE LEW SKA

www.powiatgliwicki.pl
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Jak wy glą da je den z naj star -
szych do mów w Wi śni czu, ilu by -
ło pro bosz czów w tu tej szej pa ra -
fii, w ja kich stro jach do I Ko mu -
nii Świę tej przy stę po wa ły miej -
sco we dzie ci al bo w ja kich le gen -
dach i wier szach go ści ta nie wiel -
ka miej sco wość po wia tu gli wic -
kie go? Od po wie dzi na te py ta nia
moż na zna leźć w książ ce An drze -
ja Zie lon ki pt. „Dzie je Wi śni cza”.
Za wie ra ona hi sto rię wio ski oraz
czy ni prze krój przez róż ne dzie -
dzi ny ży cia spo łecz ne go i re li gij -
ne go. Ca łość do peł nia ją pięk ne
fo to gra fie. 

Au tor książ ki, An drzej Zie lon ka
jest 26-let nim gli wi cza ni nem, z wy -
kształ ce nia ger ma ni stą i lo gi sty -
kiem. Za in te re so wa nie hi sto rią
odzie dzi czył po oj cu. To wła śnie
z my ślą o oj cu, któ ry miesz kał
w Wi śni czu, pan An drzej po sta no -
wił na pi sać książ kę. 

Wi śni cze to nie wiel ka wio ska
w gmi nie Wie lo wieś. Pierw sza pi -
sem na wzmian ka o niej po cho dzi
z 1309 r. Za my słem au to ra by ło
opi sa nie jej dzie jów i uję cie ich
w róż ne dzia ły te ma tycz ne. Tak po -
gru po wa ne in for ma cje two rzą swo -
istą mo no gra fię
tej miej sco wo ści.
Są frag men ty po -
świę co ne dzie -
jom wsi, cha rak -
te ry sty ce geo gra -
ficz nej, ko ścio -
łom, szko le, le -
gen dom, a na wet
pie czę ci wio ski. 

C z y  t e l  n i k
znaj dzie tu tak że
garść in for ma cji
o wła ści cie lach
Wi śni cza i zna nych po sta ciach
zwią za nych z tą miej sco wo ścią,
wie le do wie się też o tym, gdzie i co
pi sa no o Wi śni czu, jak funk cjo no -
wa ła tu taj ko lej. Książ ka opa trzo na
jest ta be la mi i ma pa mi. I to wła śnie
ilu stra cje oraz zdję cia war te są do -
dat ko we go wy róż nie nia – nie tyl ko
wi zu al nie uatrak cyj nia ją książ kę,
ale sta no wią tak że ko pal nię wie dzy
o prze szło ści wio ski. 

Na jed nej z fo to gra fii znaj du je
się dom bab ci pa na An drze ja – je -

den z naj star szych we wsi. Są licz -
ne zdję cia od lat 30. do 80. mi nio -
ne go wie ku, m.in. daw nej wła ści -
ciel ki go spo dy Ger tru dy Pan cherz,
miesz kań ców, pro ce sji Bo że go Cia -
ła, tra dy cyj ne go szku ba nia pie rza
i I Ko mu nii Świę tej. Na fo to gra -
fiach moż na tak że prze śle dzić jak
zmie ni ło się za bu do wa nie wio ski
i jej uli ce – są zdję cia z lat 20., ale
i np. z 2008 r. 

– Opi sa nie dzie jów Wi śni cza by -
ło od kry wa niem hi sto rii tej zie mi,
ta jem nic, ja kie w so bie kry je. To, co
by ło naj cie kaw sze pod czas zbie ra -
nia ma te ria łów do książ ki, to re la cje
naj star szych miesz kań ców. Ich
barw ne i peł ne emo cji opo wie ści
spra wia ją, że czło wiek czu je jak by
to, o czym mó wi li, wy da rzy ło się tu
i te raz, a nie w prze szło ści – mó wi
An drzej Zie lon ka. 

W po wsta niu książ ki wiel ką po -
moc gli wi cza ni no wi oka za li ks. Je -
rzy Ka pi ca, któ ry udo stęp nił kro ni -
ki wio ski oraz miesz kań cy Wi śni -
cza, chęt nie wspo ma ga ją cy go swo -
ją pa mię cią i wie dzą. Po mo gli też
spon so rzy – Fir ma Usłu go wo-Han -
dlo wa An drzej Mo rys i Me cha ni ka
Po jaz do wa To masz Ada mik. Au to -

ra wspie ra ła rów nież
ro dzi na. – Wiel kie po -
dzię ko wa nia na le żą się
mo je mu ta cie, któ ry
udzie lił mi wie lu cen -
nych wska zó wek oraz
in for ma cji na te mat hi -
sto rii wsi. Cie szę się,
że ta ta, dla któ re go Wi -
śni cze by ło bar dzo
waż nym miej scem,
zdą żył przed śmier cią
prze czy tać książ kę.
Sło wa po dzię ko wań

skła dam też mo jej dziew czy nie Ju -
sty nie, któ ra za wsze bar dzo mnie
wspie ra ła – do da je au tor. 

Książ ka po wsta ła w nie ca ły rok,
zo sta ła wy da na przez Dru kar nię
D&D Sp. z o.o. z Gli wic, w nie wiel -
kim na kła dzie. Eg zem pla rze ro ze szły
się jak świe że bu łecz ki, stąd przy -
miar ki do do dru ku. A An drzej już
pra cu je nad no wą książ ką – prosił
jednak, by nie podawać nazwy
miejscwości, której jest poświęcona.

Tekst i fo to: SO NIA GU ZIK

Gliwiczanin napisał monografię miejscowości
bliskiej jego ojcu

Dzie je Wi śni cza

An drzej Zie lon ka, au tor książ ki „Dzie je Wi śni cza”. 
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Dla cze go 84 la ta te mu do szło do po łą cze nia Szczy gło wic i Kry wał du?

Dwa w jed nym

Uro czy sto ści na bo isku so ko lim w Kry wał dzie. W trze ciej pa rze za akor de -
oni stą człon ki nie To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”: He le na Grze siok
i Elż bie ta Kra marz (1937 lub 1938 r.). Zdję cie ze zbio rów Ma rii Grze lew -
skiej.

Ochot ni cza Straż Po żar na w Szczy -
gło wi cach, la ta 30. XX wie ku. Zdję -
cie ze zbio rów Ery ki No sek.
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Szko ła Pod sta wo wa nr 6 w Py -
sko wi cach z wiel ką pom pą włą -
czy ła się w ogól no pol ski kon kurs
„Pol ska dla wszyst kich”. Przez
ca łą śro dę 17 paź dzier ni ka od by -
wa ły się wy sta wy, spo tka nia, po -
ga dan ki, ar ty stycz ne hap pe nin gi,
a na wet... wie czor ny marsz.
Wszyst ko pod ha słem „Choć nie
ro zu miem mo wy Twej, waż ny jest
ser ca al fa bet”. 

Pro jekt „Pol ska dla wszyst kich”
to kon kurs Mi ni ster stwa Spraw Za -
gra nicz nych. Py sko wic ka „Szóst ka”
jest jed ną z po nad pięć dzie się ciu
pla có wek, któ re przy stą pi ły do tej
szla chet nej ini cja ty wy. – Py sko wi ce
to obec nie pol skie mia sto. Ale jesz -
cze 80 lat te mu na zy wa ło się Pe -
iskret scham, a obok sie bie na tych
zie miach ży li Niem cy, Po la cy i Ży -
dzi. Si łą te go mia sta by ła róż no rod -
ność et nicz na i re li gij na – pod kre śla
Bła żej Kup ski, na uczy ciel hi sto rii,
ko or dy na tor ak cji w SP nr 6. 

Nie za bra kło ak cen tów hi sto -
rycz nych. W go dzi nach wie czor -
nych, już po zmro ku, od był się

marsz pa mię ci śla dem py sko wic -
kich Ży dów. Ucznio wie z la tar ka mi
i po chod nia mi wę dro wa li miej sca -
mi zwią za ny mi z licz ną nie gdyś
dia spo rą wy znaw ców ju da izmu.
Krót kie po sto je, pod czas któ rych
przy bli ża no hi sto rię mia sta, zor ga -
ni zo wa ne by ły w miej scu daw nej
sy na go gi oraz na kir ku cie. Tam też
po ło żo no ka mycz ki na ma ce wach
i za pa lo no zni cze. 

Marsz był zwień cze niem ak cji,
któ ra trwa ła ca ły dzień. Wcze śniej
w jej ra mach na fron to wej ścia nie
przed wej ściem do szko ły ar tyst ka
Ka ta rzy na Bącz kow ska na ma lo -
wa ła ko lo ro wy fresk, któ ry no si
w so bie po zy tyw ne prze sła nie. Te -
mu zresz tą słu ży ła je go treść – ob -
raz Pol ski oto czo nej dzieć mi z ca łe -
go świa ta. To swo iste graf fi ti zo sta -
nie już na la ta na mu rach szko ły,
a wi ta ją cych uczniów bę dzie uczy ło
to le ran cji. 

Na tej sa mej ścia nie, ty le że we -
wnątrz pla ców ki, otwar to wy sta wę
„Nad Wi słą zna leź li swój dom” –
Mniej szo ści Na ro do we w Pol sce.

Na eks po zy cji przy bli żo no zwy cza -
je i kul tu rę Niem ców, Ukra iń ców,
Bia ło ru si nów, Łem ków i Ro mów
miesz ka ją cych w Pol sce. Uro czy -
ste go prze cię cia sym bo licz nej wstę -
gi do ko na li go ście spe cjal ni „Dnia
To le ran cji” – Clo ud Omer San ny
i An drzej Pu ma. Pa nel dys ku syj ny
z ich udzia łem był mo men tem kul -
mi na cyj nym ak cji.

Clo ud Omer to miesz ka ją cy
od 20 lat w Pol sce czar no skó ry Be -
niń czyk. Pra cu je ja ko lek tor
w szko le ję zy ków ob cych, oże nio ny
z Po lką. Z ko lei An drzej Pu ma to
przed sta wi ciel rom skiej spo łecz no -
ści. Pre zes i tre ner UKS Ta ekwon -
do Za brze, wi ce mistrz Pol ski w te -
stach si ły. 

Tak zna mie ni ci go ście zo sta li
świet nie przy ję ci przez uczniów.
Ośmie le ni życz li wo ścią, du żo
i chęt nie opo wia da li o so bie, swo -
ich ro da kach, nie ty po wych zwy cza -
jach i tra dy cjach. Tłu ma czy li też, co
ich bo li, co chcie li by zmie nić
w Pol sce, któ ra sta ła się ich oj czy -
zną. – Bar dzo pro szę, aby mojego

na rodu nie na zy wać Cy ga na mi. To
okre śle nie pe jo ra tyw ne. Wia do mo,
że po cho dzi od sło wa cy ga nić, czy -
li kła mać. Za le cam okre śle nie Ro -
mo wie – ape lo wał Pu ma.

Na to miast Clo ud Omer chęt nie
opo wia dał o Afry ce i swo im kra ju.
– Mo ja oj czy zna by ła nie gdyś po -
tęż nym kró le stwem. Nie ste ty, po -
tem sta ła się ko lo nią fran cu ską.

Od 50 lat je ste śmy nie pod le głym
pań stwem – mó wił. Wy raź nie się
oży wił, kie dy w rę kach obec nych
na sa li uczniów uj rzał fla gę swo je -
go kra ju.

Ini cja ty wa „Pol ska dla wszyst -
kich” w SP nr 6 prze szła do hi sto -
rii. Oby jej prze sła nie utrzy ma ło się
na sta łe...

(BK)

Rom, a nie Cy gan. Be niń czyk, a nie Mu rzyn.

Pa nel dys ku syj ny zgro ma dził star szych uczniów, któ rzy go ścin nie przy ję li
pre le gen tów.
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Ślą ski Od dział Świa to wej Or -
ga ni za cji Wy cho wa nia Przed -
szkol ne go (OMEP), ma ją cy swo ją
sie dzi bę w Ru dziń cu, pro mu je
ideę wy cho wa nia przed szkol ne go.
Do sko na łą oka zją do te go, by
uwraż li wić spo łe czeń stwo na tę
kwe stię, jest Dzień Wy cho wa nia
Przed szkol ne go. 

Od trzech lat świę tu je my go 29
wrze śnia. W br. zo stał on wpi sa ny
w ka len darz świąt. W 2010 r. przed -
szko la dro gą pocz to wą umó wi ły się

na ta kie ob cho dy, aby spraw dzić,
czy przy nie sie to ocze ki wa ny efekt.
Rok wcze śniej, na Zjeź dzie Pol -
skie go Ko mi te tu Świa to wej Or ga ni -
za cji Wy cho wa nia Przed szkol ne go
w War sza wie, wy stą pi łam z pro po -
zy cją utwo rze nia ta kie go świę ta
z ra mie nia Ślą skie go Od dzia łu
OMEP. Obec nie na sza sie dzi ba
znaj du je się w Ru dziń cu. 

Ślą ski od dział zrze sza przed -
szko la z re jo nu Gli wic, Ru dziń -
ca oraz są sia du ją cych gmin. W trak -

cie spo tkań pro wa dzi my wza jem ne
szko le nia, wy mie nia my się do -
świad cze nia mi, or ga ni zu je my
warsz ta ty. 

Za chę cam wszyst kich, aby po -
ma ga li nam w co rocz nej or ga ni za cji
te go świę ta, aby pro pa go wa li i pro -
mo wa li wy cho wa nie przed szkol ne
ja ko je den z naj waż niej szych eta -
pów ży cia dziec ka.

Gra ży na Świer czyń ska – pre zes
Ślą skie go Od dzia łu OMEP 

w Ru dziń cu

W tro sce o wy cho wa nie naj młod szych

Wo kół pa nu je pół mrok, prze -
ła my wa ny je dy nie świa tłem re -
flek to rów i po chod ni. W at mos fe -
rze peł nej ta jem ni czo ści gło śno
wy brzmie wa ją zna ne sło wa:
„Miej ser ce i pa trzaj w ser ce”. 

My li się ten, kto są dzi, że to
na de skach te atru od gry wa na jest
„Ro man tycz ność” Ada ma Mic kie -
wi cza. To ucznio wie Ze spo łu Szkół
im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach na szkol nym dzie dziń cu pre -
zen tu ją nie za po mnia ne wi do wi sko
pt. „W świe cie ro man tycz nych bal -
lad”. 

23 paź dzier ni ka ucznio wie „Ko -
nop nic kiej” przed sta wi li pu blicz no -
ści trzy bal la dy Ada ma Mic kie wi -
cza: wspo mnia ną już „Ro man tycz -
ność”, „Świ te zian kę” – któ ra zo sta -
ła po ka za na w for mie fil mu na krę -

co ne go przez uczniów przy po mo cy
na uczy cie li oraz „Li lie”. By ło
wszyst ko, co moż na zo ba czyć
na sce nach te atral nych: pięk na gra
ak tor ska, śpiew, ko stiu my, na stro jo -
wa mu zy ka. Za do bór re per tu aru

i li te rac ką stro nę przed się wzię cia
od po wia da ła na uczy ciel ka Jo an na
Ze lek, za część mu zycz ną Mag da -
le na Żmi jew ska, za in for ma tycz ną
– Iwo na Juń ska, zaś wy ko na nie
na le ża ło do uczniów szko ły – za -
rów no li ceum i tech ni kum, jak
i uczest ni ków kół ka te atral ne go.
W su mie w przed sta wie nie za an ga -
żo wa nych by ło bli sko 20 osób. 

– Na sze wi do wi sko to po łą cze -
nie świa tła, dźwię ku, ob ra zu i gry
ak tor skiej. Mia ło ono na ce lu wy ko -
rzy sta nie i wy eks po no wa nie pięk -
ne go oto cze nia szko ły – mó wi Jo -
an na Ze lek. 

Dy rek tor szko ły El wi ra Der sie -
wicz po gra tu lo wa ła uczniom i ich
opie ku nom na stro jo we go wpro wa -
dze nia wszyst kich w za du mę i re -
flek sję przed uro czy sto ścią

Wszyst kich Świę tych, zaś czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła -
wo mir Adam czyk po dzię ko wał
za wzru sze nia, któ rych do star czy li
wi dzom. 

(SoG)

W świe cie bal lad 
ro man tycz nych

Mło dzi ar ty ści przenieśli pu blicz ność w ma gicz ny świat ro man tycz nych bal -
lad. Na zdję ciu z dyr. El wi rą Der sie wicz.
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Szko ła Pod sta wo wa w Tosz ku
bie rze udział w pro jek cie Co me -
nius „The lan gu age of art.”
Pierw sze w tym ro ku spo tka nie
ro bo cze w ra mach pro jek tu od by -
ło się na Ło twie pod ko niec wrze -
śnia. Wzię ła w nim udział gru pa
uczen nic oraz na uczy ciel ki to szec -
kiej szko ły.

Al sun ga, gdzie znaj du je się
szko ła part ner ska to szec kiej pla -
ców ki, to nie wiel kie mia stecz ko
nad Mo rzem Bał tyc kim. Tu
mie ści się szko ła, przed szko -
le i za mek. Szko ła za chwy -
ci ła go ści z Tosz ka wiel ko -

ścią i po wi ta niem w sze ściu ję zy -
kach. W prze stron nym i ko lo ro -
wym przed szko lu przy wi ta ły ich
roz śpie wa ne dzie ci. Bur mistrz
przed sta wił Po lkom hi sto rię mia sta
oraz związ ki wła ści cie li zam ku
z Pol ską.

Na stęp ne dni wy peł ni ły wy -
ciecz ki po oko li cy, nad mo rze i po -
zna wa nie hi sto rii re gio nu. Ma low -
ni cze mia stecz ka i wio ski urze kły
go ści sta ry mi dom ka mi, pięk ny mi

ogro da mi i cie ka wą hi sto rią.
W Kul di dze  po dzi wia li naj szer szy
wo do spad w Eu ro pie, w Ry dze da -
ne im by ło wejść do par la men tu
oraz zwie dzić po nad stu let nie ZOO.

Uczen ni ce i na uczy ciel ki uczest -
ni czy ły w licz nych warsz ta tach,
zor ga ni zo wa nych w szko le, mu -
zeum i pra cow ni garn car skiej. By ła
rów nież oka zja do pre zen ta cji przez
po szcze gól ne szko ły ich re gio nal -
nych świąt i fe sty nów. Gru pa
z Tosz ka po ka za ła ob cho dy do żyn -
ko we.

Naj wię cej emo cji wzbu dził Jar -
mark Świę te go Mi cha ła ob cho dzo -
ny co rocz nie w Al sun dze. Wśród
licz nych kra mów moż na by ło do ko -
nać uda nych za ku pów, spró bo wać
swo ich sił i umie jęt no ści w kil ku
grach zręcz no ścio wych, ra czyć się
lo kal ny mi przy sma ka mi i wa tą cu -
kro wą, ale naj więk sze wra że nie ro -
bił wy stęp tan ce rzy pre zen tu ją cych
na ro do we tań ce ło tew skie. Wie czo -
rem wszy scy sza le li na dys ko te ce
szkol nej, a pe łen wra żeń wie czór
za koń czy ła pa ra da przy bla sku księ -
ży ca i po chod ni. 

To szan ki peł ne ża lu po że gna ły
go ścin ną Al sun gę, obie cu jąc so -
bie i in nym, że jesz cze wró cą.
MAG DA LE NA RY CHAL SKA 

- ko or dy na tor pro jek tu

Ro bo czo na Ło twie

Przed szko łą, co ro ku ucznio wie z Al sun gi ukła da ją dy wan kwia to wy.
W tym ro ku wkład w tym przed się wzię ciu, w po sta ci na pi su CO ME NIUS,
mie li go ście z Tosz ka.

Fo
 to

: A
R

C



Po rad nia Psy cho lo gicz no-Pe -
da go gicz na z Knu ro wa ja ko przy -
kład do brych prak tyk po rad nic -
twa. W ta kiej ro li pla ców ka wy -
stą pi ła pod czas III Ogól no pol -
skiej Kon fe ren cji Na uko wo-Szko -
le nio wej dla Po rad ni Psy cho lo -
gicz no --Pe da go gicz nych.

Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo -
wa na w dniach 26-28 wrze śnia
w Ustro niu. Jej or ga ni za to rem był
Re gio nal ny Ośro dek Me to dycz no -
Edu ka cyj ny „Me tis” w Ka to wi cach.
W spo tka niu uczest ni czy ło po nad
stu dy rek to rów i pra cow ni ków pe -
da go gicz nych po rad ni psy cho lo -
gicz no-pe da go gicz nych z ca łe go

kra ju. Go ść mi ho no ro wy mi by li ślą -
ski ku ra tor oświa ty Sta ni sław Fa -
ber i wi zy ta to rzy Ku ra to rium
Oświa ty w Ka to wi cach, zaś pre le -
gen ta mi: Elż bie ta Ne roj – na czel -
nik De par ta men tu Zwięk sza nia
Szans Edu ka cyj nych w Mi ni ster -
stwie Edu ka cji Na ro do wej, pra cow -
ni cy na uko wi Uni wer sy te tu Ślą skie -
go w Ka to wi cach, Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go i Uni wer sy te tu Pe da -
go gicz ne go w Kra ko wie, a tak że
pra cow ni cy „Me tis-u”. 

Pod czas kon fe ren cji de ba to wa no
nad waż ny mi spra wa mi dla po rad -
nic twa, pre zen to wa ne też by ły przy -
kła dy do brych prak tyk w tej dzie -
dzi nie. Wśród sze ściu pla có wek,

któ re pro mo wa ły swo je do świad -
cze nia, by ła Po rad nia Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz na w Knu ro wie. Pra -
cow ni ce pla ców ki Mał go rza ta Ślą -
zak (oli go fre no pe da gog) oraz Iza -
be la Kwo lek (sur do pe da gog, ty flo -
pe da gog) omó wi ły dzia ła nia po rad -
ni na rzecz dzie ci ze spe cjal ny mi
po trze ba mi edu ka cyj ny mi. Pre zen -
ta cja spo tka ła się z du żym za in te re -
so wa niem od bior ców. Naj wię cej
py tań do ty czy ło za gad nień zwią za -
nych z re ali zo wa nym ak tu al nie pro -
jek tem unij nym „Toż sa mość kul tu -
ro wa i re gio nal na – waż ny ele ment
pod no sze nia ja ko ści edu ka cji
w Wa lii i na Ślą sku”. 

(MŚ)

www.powiatgliwicki.pl
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W dniach 23-26 paź dzier ni ka,
po raz trze ci w ra mach pro jek tu
pt. „Toż sa mość kul tu ro wa i re gio -
nal na – waż ny ele ment pod no sze -
nia ja ko ści edu ka cji w Wa lii
i na Ślą sku” pro gra mu Co me nius
Re gio w part ner skim hrab stwie
Den bi gh shi re go ści ła gru pa z po -
wia tu gli wic kie go.

Pod czas wi zy ty jej uczest ni cy
zwie dzi li m.in. part ner ską chrze -
ści jań ską szko łę spe cjal ną Ys gol
Tir Mor fa w Rhyl, uczest ni cząc
w nie zwy kle cie ka wych za ję ciach
w ra mach dnia plo nów. Ucznio wie
wraz ze swo im pa sto rem od śpie -
wa li dzięk czyn ną pieśń, dzię ku jąc
Bo gu za plo ny i da ry, ja kie ro dzi
zie mia. Wy stą pi li rów nież z krót ki -
mi pre zen ta cja mi swo ich umie jęt -
no ści re cy ta tor sko -śpie wa czych.
Na stęp nie go ście z Pol ski za pro -
sze ni zo sta li na za ję cia prak tycz ne
z przy ro dy.

– Na ta kie prak tycz ne za ję cia
w te re nie sta ra my się za bie rać na -
wet te naj bar dziej upo śle dzo ne
dzie ci, rów nież na wóz kach. To dla
nich wspa nia ła na uka po przez za ba -
wę i do świad cza nie świa ta. W na -
szej szko le pra cu je 50 na uczy cie li
i nie mal że ty le sa mo per so ne lu
wspo ma ga ją ce go ich pra cę. Za ję cia
od by wa ją się w go dzi nach od 8.45
do 15.30. W cią gu za jęć ma my tyl -
ko dwie prze rwy, w tym jed ną obia -
do wą. Uczą się u nas dzie ci i mło -
dzież do 19 ro ku ży cia. Czę sto wy -
cho dzi my z ucznia mi na przy szkol -
ny plac za baw, gdzie wszyst kie
urzą dze nia są przy sto so wa ne
do róż ne go ro dza ju nie peł no spraw -
no ści. Star si ucznio wie z klas za wo -
do wych, któ rzy kształ cą się na po -
moc ni ków ku cha rzy, pro wa dzą sto -
łów kę i skle pik ga stro no micz ny. To
ich uczy sen su pra cy, po nie waż ofe -
ru ją swo je usłu gi od płat nie – mó wi
Ca rol Edwards, dy rek tor szko ły

Ys gol Tir Mor fa w Rhyl, w któ rej
uczą się upo śle dzo ne dzie ci z hrab -
stwa Den bi gh shi re.

W dru gim dniu wi zy ty gru pa
z na sze go po wia tu od wie dzi ła ośro -
dek szkol ny dla au ty sty ków – Ys -
gol Plas Bron dyf fryn w Den bingh.
Jest to du ża, po dzie lo na na kil ka
bu dyn ków szko ła dla dzie ci i mło -
dzie ży z ca łej pół noc nej Wa lii.
Uczy się w niej 122 uczniów, a pra -
cu je 109 osób per so ne lu. Naj bar -
dziej spraw ni, do ro śli ucznio wie
miesz ka ją w 6 miesz ka niach w jed -
nym z bu dyn ków szkol nych.
Pod okiem opie ku nów sa mi go tu ją
i sta ra ją się pro wa dzić w mia rę
zwy czaj ne ży cie. Fi nan su je to hrab -
stwo, we współ pra cy z po mo cą
spo łecz ną i fun du szem zdro wia.
Przed sta wi cie le po wia tu gli wic kie -
go uczest ni czy li w za ję ciach z lo -
go pe dii, pod pa tru jąc na ukę me to dy
ko mu ni ka cji ob raz ko wej dla
uczniów nie mó wią cych. 

– Przy go to wa nia do za jęć są bar -
dzo cza so chłon ne. Ma my na praw dę
bar dzo du żo pro fe sjo nal nych i cie -
ka wych po mo cy na uko wych jak
cho ciaż by pro ste, a bar dzo po moc -
ne kart ki z ob raz ka mi zwie rząt,
do któ rych do le pio na jest ich sierść.
Dziec ko au ty stycz ne głasz cząc ta ką
fak tu rę, po zna je świat – tłu ma czy

Isa bel Bar ros -Cur tis, dy rek tor tej
pla ców ki.

Póź niej sze roz mo wy do ty czy ły
folk lo ru, na uki re gio na li zmu, ję zy -
ka wa lij skie go i gwa ry ślą skiej.
Omó wio ne zo sta ły też lo kal ne le -
gen dy i stro je re gio nal ne obu
współ pra cu ją cych re gio nów. Po la cy
od wie dzi li jesz cze ośro dek dla au ty -
sty ków pro wa dzo ny przez sto wa -
rzy sze nie. Jest on al ter na ty wą
i miej scem spo tkań dla do ro słych
au ty sty ków, któ rzy za koń czy li już
na ukę szkol ną.

Wi zy ta by ła bar dzo owoc na
w no we kon tak ty, wy mia nę cen -
nych do świad czeń i po my sły pra cy
do wpro wa dze nia w po wia to wych
szko łach spe cjal nych. Po wiat Gli -
wic ki w Wa lii re pre zen to wa li: Ja -
cek Szcze pań ski – wi ce dy rek tor
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach, Ja go da Ja ro szyń ska –
ko or dy na tor ka pro jek tu z tej pla -
ców ki, Ali na Ja wor ska i Mi ro sław
Gmyz z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie oraz An na Schram -
-Du biel – za stęp ca na czel ni ka Wy -
dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych i Mag da le na
Fi szer -Rę bisz z Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach.

(MFR)

Cro eso Cym ru, 
czy li wi taj Wa lio!

Przed sta wi cie le na sze go po wia tu w szko le Ys gol Tir Mor fa w Rhyl.
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Ofer ta, ja kiej jesz cze w Py sko -
wi cach (i oko li cy) nie by ło! Gdy
wo kół sły chać na rze ka nia, że
szko ły nie przy go to wu ją mło dych
lu dzi do ży cia, a wręcz prze ciw nie
– kształ cą po ko le nia przy szłych
bez ro bot nych, Li ceum Ogól no -
kształ cą ce w Ze spo le Szkół
im. M. Ko nop nic kiej speł nia ocze -
ki wa nia gim na zja li stów i pro po -
nu je no we kie run ki kształ ce nia. 

– W przy szłym ro ku szkol nym,
oprócz klas ogól nej i ma te ma tycz -
no-przy rod ni czej, otwie ra my kla sy
o pro fi lu me dycz no -ko sme tycz -
nym, ar ty stycz nym, mun du ro wym
oraz kla sę uspor to wio ną – in for mu -
je dy rek tor „Ko nop nic kiej”, El wi ra
Der sie wicz. 

Pro fil me dycz no -ko sme tycz ny
ob ję ty zo sta nie pa tro na tem Me dycz -
nej Szko ły Po li ce al nej Wo je wódz -
twa Ślą skie go w Gli wi cach, kształ -
cą cej w za wo dach: tech nik far ma -
ceu ta, tech nik usług ko sme tycz nych,
ma sa ży sta, opie kun ka dzie cię ca,
asy stent oso by nie peł no spraw nej
i tech nik ste ry li za cji me dycz nej.
Na uka przed mio tów kie run ko wych
(bio lo gii i che mii) od by wać się bę -
dzie we dług roz sze rzo ne go au tor -
skie go pro gra mu, opra co wa ne go
z my ślą o przy szłych słu cha czach
MSPWŚ. Kla sa bę dzie funk cjo no -
wać tak że we współ pra cy z ośrod -
kiem zdro wia oraz sa lo na mi ko sme -

tycz ny mi, co zwięk szy szan sę ab sol -
wen tów na uzy ska nie pra cy. Oprócz
gwa ran cji przy ję cia do szko ły po li -
ce al nej, ucznio wie otrzy ma ją moż li -
wość grun tow ne go przy go to wa nia
się do ma tu ry i pod ję cia stu diów
na uczel niach me dycz nych.

Li ceum o pro fi lu ar ty stycz nym
ad re so wa ne jest do gim na zja li stów,
któ rzy chcą po łą czyć wszech stron ne
kształ ce nie z roz wi ja niem za in te re -
so wań, a w przy szło ści kon ty nu ować
na ukę w szko łach wo kal no -ba le to -
wych, wyż szych szko łach te atral -
nych i mu zycz nych, a tak że na wy -
dzia łach uni wer sy tec kich, ta kich jak
te atro lo gia, kul tu ro znaw stwo, dzien -
ni kar stwo i edu ka cja ar ty stycz na.
„Ko nop nic ka” ofe ru je im za ję cia
z pro fe sjo nal ny mi in struk to ra mi
śpie wu, tań ca i ak tor stwa, re ali za cję
ma te ria łu z ję zy ka pol skie go i wie -
dzy o kul tu rze na po zio mie roz sze -
rzo nym oraz sta łą współ pra cę z MO -
KiS-em. In no wa cyj ny pro gram za -
kła da też do pa so wa nie za jęć wy cho -
wa nia fi zycz ne go do spe cy ficz nych
po trzeb kla sy po przez wpro wa dze nie
ele men tów stret chin gu.

Wy bór kla sy o pro fi lu mun du ro -
wym to ide al ne roz wią za nie dla
wszyst kich, któ rzy ma rzą o ka rie rze
w woj sku bądź po li cji, o stu diach
na wy dzia le Bez pie czeń stwo We -
wnętrz ne, czy też po pro stu chcą
spró bo wać wy jąt ko we go kie run ku
kształ ce nia. Głów nym ce lem szko ły
jest bo wiem przy go to wa nie do ma -
tu ry, stu diów i pra cy w służ bach
mun du ro wych oraz stu diów z za -
kre su kul tu ry fi zycz nej i fi zjo te ra -
pii, a tak że pra cy w służ bie ra tow -
nic twa me dycz ne go lub pie lę gniar -
stwie. Ucznio wie bę dą uczest ni czyć
w za ję ciach ze strze lec twa spor to -
we go, musz try woj sko wej, czy ta nia
map i pla nów oraz sa mo obro ny.
Do dat ko we za ję cia z przed mio tu
wie dza o służ bach mun du ro wych
obej mą edu ka cję woj sko wą, edu ka -
cję po li cyj ną i edu ka cję po żar ni czą,
na to miast w ra mach warsz ta tów
zor ga ni zo wa ne zo sta ną obo zy
spraw no ścio we, obo zy in te gra cyj -
ne, kurs sa mo obro ny i kurs ra tow -
nic twa me dycz ne go. Prze wi dzia na
jest ści sła współ pra ca „Ko nop nic -
kiej” z Ko mi sa ria tem Po li cji w Py -
sko wi cach i Ko men dą Miej ską Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Py sko -
wi cach.

Gim na zja li stów, któ rzy chcą
pod nieść swo je umie jęt no ści w za -
kre sie roz ma itych dys cy plin spor to -
wych, a w przy szło ści pod jąć stu dia

np. w Aka de mii Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go, „Ko nop nic ka” za pra sza
do kla sy uspor to wio nej. W ofer cie
do wy bo ru: fut sal, pił ka siat ko wa,
pił ka noż na oraz pły wa nie, a tak że,
wspól ne z „mun du rów ką”, obo zy
spraw no ścio we i in te gra cyj ne, kurs
sa mo obro ny oraz kurs ra tow nic twa
me dycz ne go. 

– Jak wi dać, w na szym li ceum
każ dy mo że zna leźć coś dla sie bie,
zre ali zo wać ma rze nia, a co wię cej –
na być umie jęt no ści przy dat ne al bo
wręcz nie zbęd ne w to ku dal sze go
kształ ce nia – do da je dyr. Der sie -
wicz. – Po nie waż moc no sto imy
na zie mi, pro po nu je my kie run ki,
któ re oprócz przy go to wa nia do ma -
tu ry i stu diów, da ją ab sol wen tom
re al ną szan sę od na le zie nia się
na ryn ku pra cy. To w obec nych re -
aliach war tość nie do prze ce nie nia
i dla te go ape lu je my: „Gim na zja li -
sto! Wy bierz swo ją przy szłość
w na szej szko le!”

Do dat ko we in for ma cje na fa ce -
bo oku, stro nie in ter ne to wej i w se -
kre ta ria cie ZSMK.

AL DO NA PI TE RA

No we tren dy w „Ko nop nic kiej” 

Py sko wic ka szko ła wciąż po sze rza swą ofer tę edu ka cyj ną.
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Dzie lą się swo im do świad cze niem
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Pod sta wo wym czyn ni kiem ma -
ją cym zna cze nie dla za po bie ga nia
tym ura zom jest wła ści we, zgod -
nie z prze zna cze niem po słu gi wa -
nie ostry mi na rzę dzia mi oraz ta -
kie ich prze cho wy wa nie, by nie
do cho dzi ło do nie umyśl ne go zra -

nie nia. Nie mo gą one być po rzu -
ca ne by le gdzie i w by le ja kim
po ło że niu. Ostrza np. sie kier za -
bez pie cza się po przez wbi cie ich
w pniak słu żą cy do rą ba nia drew -
na, a pi ły po win ny być za wie szo -
ne na spe cjal nie prze zna czo nych
do te go ce lu wie sza kach.

Pod czas po słu gi wa nia się
ostry mi na rzę dzia mi ko niecz ne
jest za cho wa nie ostroż no ści, wy -
ko ny wa nie prac w od po wied nich
miej scach, uży wa nie sprzę tu po -
moc ni cze go, ta kie go jak np. ima -
dła, ko zioł ki przy cię ciu pi ła mi,

sta bil nie usta wio nych pnia ków
do rą ba nia czy ocio sy wa nia drew -
na sie kie rą. W przy pad ku cię cia
me ta lu na le ży za bez pie czyć oczy
przed opił ka mi. Ko niecz na jest
rów nież pre cy zja i uwa ga
przy pra cy. 

Uwa żaj my też na ta kie na rzę -
dzia jak sier py, ko sy, mo ty ki i wi -
dły. Wy ma ga ją one ostroż ne go
po słu gi wa nia się, a po skoń czo -
nej pra cy po win ny być prze cho -
wy wa ne w miej scach do te go
prze zna czo nych i w bez piecz nej
po zy cji. Nie wol no ich po rzu cać
w miej scach ogól nie do stęp nych
dla po zo sta łych do mow ni ków,
a zwłasz cza dla dzie ci. 

Do jed nych z naj bar dziej nie -
bez piecz nych ostrych na rzę dzi
me cha nicz nych za li cza my pi lar ki.
Ich nie wła ści we uży wa nie jest

czę stą przy czy ną cięż kich ura zów
koń czyn gór nych, pro wa dzą cych
do ka lec twa. Nie rzad ko pra ca z pi -
lar ką wy ko ny wa na jest pod go łym
nie bem, gdzie urzą dze nie na ra żo -
ne jest na dzia ła nie opa dów at mos -
fe rycz nych. Usy tu owa nie go
na nie rów nym, czę sto wil got nym
pod ło żu stwa rza nie bez pie czeń -
stwo za rów no po ra że nia prą dem,
jak i po tknię cia się czy po śli zgnię -
cia. Czę stym przy kła dem na ru sze -
nia za sad bez pie czeń stwa jest brak
od po wied nich osłon na tar cze pi ły,

na pęd oraz nie wła ści -
we, z punk tu wi dze nia
bez pie czeń stwa pra cy,
sa mo wy ko ny wa nie
czyn no ści pi ło wa nia.
Nie wol no za po mi nać,
że wszel kie ma ni pu la -
cje ręcz ne w bez po śred -
niej bli sko ści czę ści
tną cej gro żą po waż ny -
mi uszko dze nia mi koń -
czyn gór nych. 

Wszyst kie urzą dze nia
me cha nicz ne do ob rób ki
drew na i me ta li (pi lar ki,
szli fier ki itp.) po win ny
być wy po sa żo ne w osło -
ny ostrych ele men tów
ro bo czych. W cza sie ich
użyt ko wa nia wska za ne
jest uży wa nie od po wied -

nich ele men tów ochron nych, tj.
kask, osło na twa rzy, oku la ry
i ochron ni ki słu chu. Odzież ro bo cza
po win na być ob ci sła, za pię ta, bez
zwi sa ją cych czę ści, do brze też, by
by ła wy ko na na z ma te ria łu od por -
ne go na prze cię cia. 

W go spo dar stwie rol nym prze -
łom ro ku jest okre sem mniej sze go
na si le nia prac, a więc rol ni cy po -
win ni wy ko rzy stać ten czas
na upo rząd ko wa nie go spo dar stwa
co spo wo du je, że sta nie się bez -
piecz niej sze dla nich i ich ro dzin.

(Opr. RG) 

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

od po wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną –
dra bi nę ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od -
po wie dzi cze ka my do 30 li sto pa da. Na le ży nad sy łać je
na ad res ma ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub
pocz to wy: Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go, ul. Zyg mun -
ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Py ta nia:
1. Ręcz ne na rzę dzia na le ży prze cho wy wać:
a. obok wej ścia do po miesz czeń,
b. w przej ściach i ko ry ta rzach,
c. w jed nym miej scu o ogra niczonym dostę pie zwłaszcza
dzieci
2. Oso ba ob słu gu ją ca pi lar ki po win na mieć:
a. luź ne i wy god ne ubra nie,
b. spe cjal ne ubra nie z ma te ria łu od por ne go na prze cię cie
pi łą,
c. roz pię te ubra nie z sze ro ki mi i dłu gi mi rę ka wa mi.
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Nasz po przed ni kon kurs wy gra ła Te re sa Szy moń -
ska. Na zdję ciu (z pra wej) pod czas od bie ra nia na -
gro dy od Kry sty ny Krę giel, kie row ni ka Pla ców ki
Te re no wej KRUS w Gli wi cach. 

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

Kie row nik Biu ra Po wia to we -
go Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa
(ARiMR) w Py sko wi cach, An -
drzej Frej no in for mu je, że 16
paź dzier ni ka ARiMR roz po czę ła
wy pła tę płat no ści za 2012 r. dla
rol ni ków, któ rzy go spo da ru ją
na ob sza rach o nie ko rzyst nych
wa run kach go spo da ro wa nia
(ONW). Na re ali za cję tych płat -
no ści prze zna czo no 1,3 mld zł.

An drzej Frej no przy po mi na, iż
zmie ni ły się za sa dy do rę cza nie de -
cy zji w spra wie płat no ści ob sza ro -
wych oraz z ty tu łu go spo da ro wa nia
na ob sza rach ONW. De cy zje
w spra wie przy zna nia płat no ści,
któ re nie okre śla ją zmniej szeń lub
wy klu czeń oraz nie usta la ją kwot
pod le ga ją cych od li cze niu, bę dą do -
rę cza ne je dy nie na żą da nie rol ni ka.
Uzna nie za do rę cze nie de cy zji
w spra wie przy zna nia rol ni ko wi
płat no ści w peł nej wy so ko ści po mi -
mo te go, że rol nik tej de cy zji fak -
tycz nie nie ode brał, nie ozna cza
bra ku moż li wo ści sko rzy sta nia
przez nie go z prze wi dzia nych pro -
ce du rą ad mi ni stra cyj ną upraw nień
za rów no do za po zna nia się z tre ścią
ta kiej de cy zji, jak i jej we ry fi ka cji
w try bach prze wi dzia nych w Ko -
dek sie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go.

Dniem do rę cze nia de cy zji zgod -
nej z żą da niem rol ni ka jest dzień
wpły wu (uzna nia) środ ków fi nan so -
wych na ra chu nek ban ko wy rol ni ka
(wnio sko daw cy). Agen cja prze ka -
zu jąc na ra chu nek ban ko wy rol ni ka
po moc przy zna ną de cy zją, w ty tu le
prze le wu umie ści in for ma cję, iż de -
cy zja ta nie zo sta nie fak tycz nie do -
rę czo na.

Rol nik nie za do wo lo ny z kwo ty
przy zna nych płat no ści mo że za kwe -
stio no wać de cy zję w spra wie jej
przy zna nia – za rów no po przez zło -
że nie od wo ła nia od niej, jak rów -

nież wnio sku o jej we ry fi ka cję
w try bach nad zwy czaj nych. Od wo -
ła nie od de cy zji zgod nej z żą da -
niem rol ni ka wno si się w ter mi -
nie 14 dni od da ty uzna nia środ ków
na ra chun ku ban ko wym rol ni ka.

Żą da nie do rę cze nia de cy zji skła -
da się do kie row ni ka biu ra po wia to -
we go ARiMR wła ści we go ze
wzglę du na miej sce za miesz ka nia
al bo sie dzi by rol ni ka, w ter mi nie 14
dni od dnia uzna nia przy zna nej po -
mo cy na ra chun ku ban ko wym rol -
ni ka. Ter min ten jest ter mi nem pro -
ce so wym i pod le ga przy wró ce niu
zgod nie z art. 58 Kpa. W przy pad -
ku, gdy rol nik wy stą pił z żą da niem
do rę cze nia de cy zji, od wo ła nie
od tej de cy zji wno si się w ter mi -
nie 14 dni od dnia jej do rę cze nia.

Po nad to An drzej Frej no in for -
mu je, że 28 wrze śnia br. Eu ro pej ski
Bank Cen tral ny ogło sił ofi cjal ny
kurs eu ro, zgod nie z któ rym bę dą
prze li cza ne i wy pła ca ne do pła ty
bez po śred nie za 2012 rok.  Kurs ten
wy no si 4,1038 zł za eu ro. Kur sy
prze li cze nio we obo wią zu ją we
wszyst kich pań stwach człon kow -
skich, w któ rych ofi cjal ną wa lu tą
nie jest eu ro. Przy ję ty kurs prze li -
cze nio wy jest niż szy o 0,3012 zł
od ubie gło rocz ne go.

Łącz na kwo ta prze zna czo na
na do pła ty bez po śred nie w Pol sce
za 2012 r. wy no si po nad 3,48 mld
eu ro, tj. po nad 14,3 mi liar dów zło -
tych, przy czym 90 proc. tej kwo ty
rol ni cy otrzy ma ją z bu dże tu UE
a po zo sta łe 10 proc. sfi nan so wa ne
zo sta nie z bu dże tu kra jo we go. 

Obo wią zu ją ce staw ki płat no ści
bez po śred nich za 2012 r. zo sta ną
opu bli ko wa ne w roz po rzą dze niach
Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

(Opr. RG)

Do pła ty ONW w to ku 

W go spo dar stwie rol nym, po dob nie jak w więk szo ści do mów, uży wa -
ne są drob ne na rzę dzia, ta kie jak młot ki, pi ły i pił ki do cię cia drze wa czy
me ta lu, sie kie ry, słu żą ce do wy ko ny wa nia drob nych, a cza sem i po waż -
niej szych na praw. Za kres tych prac w go spo dar stwie rol nym jest znacz -
nie szer szy niż w prze cięt nym do mu, a w związ ku z tym czę ściej mo że
do cho dzić do ura zów i zra nień ta ki mi na rzę dzia mi. 
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KRUS pro mu je bez wy pad ko wą pra cę

Czy ostre na rzę dzia 
po wo du ją wy pa dek?

Od 15 paź dzier ni ka do 26 li -
sto pa da w ARiMR moż na skła -
dać wnio ski o przy zna nie po mo cy
w ra mach dzia ła nia „Przy wra ca -
nie po ten cja łu pro duk cji rol nej
znisz czo ne go w wy ni ku wy stą pie -
nia klęsk ży wio ło wych oraz wpro -
wa dze nie od po wied nich dzia łań
za po bie gaw czych”.

Jest to pią ty z ko lei ta ki na bór.
W do tych czas prze pro wa dzo nych
w 2010 r. i w 2011 r. z po mo cy
na wzno wie nie pro duk cji rol nej
sko rzy sta ło oko ło 4 tys. go spo -
darstw. Z po mo cy mo gą sko rzy stać
rol ni cy, któ rzy zo sta li naj do tkli wiej
po szko do wa ni przez klę ski ży wio -
ło we ta kie jak: po wódź, ob su nię cie
zie mi, wio sen ne przy mroz ki, znisz -
cze nia w upra wach spo wo do wa ne
przez mróz, su szę, deszcz na wal ny,
la wi nę, grad, hu ra gan czy ude rze nie
pio ru na. Rol nik mo że otrzy mać
wspar cie z te go dzia ła nia, je że li po -
niósł stra ty w wy so ko ści co naj -
mniej 10 tys. zł w ma jąt ku trwa łym,
np. ma szy nach, bu dyn kach pro duk -
cyj nych, sa dach czy plan ta cjach

wie lo let nich i jed no cze śnie klę ska
ży wio ło wa spo wo do wa ła w je go
go spo dar stwie po wy żej 30 proc.
strat w rol ni czych upra wach, ho -
dow li zwie rząt czy ryb. 

Rol nik mu si udo ku men to wać
po wsta łe szko dy, do łą cza jąc pro to -
kół z osza co wa nia za kre su i wy so -
ko ści strat, któ ry spo rzą dza ko mi sja
po wo ła na przez wo je wo dę. Po -
trzeb na jest rów nież opi nia wo je wo -
dy w spra wie za kre su i wy so ko ści
strat po wsta łych w go spo dar stwie
rol ni ka. Jed no go spo dar stwo moż e
otrzy mać do 300 tys. zł wspar cia.
Wnio sek o przy zna nie po mo cy na -
le ży zło żyć w Od dzia le Re gio nal -
nym ARiMR, wła ści wym ze wzglę -
du na miej sce re ali za cji ope ra cji
oso bi ście al bo przez upo waż nio ną
oso bę, moż na rów nież wy słać go
prze sył ką re je stro wa ną, prze sył ką
pocz to wą.

(Opr. RG)

Ko lej ny na bór
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93 gra czy wzię ło udział w te go -
rocz nym Po wia to wym Tur nie ju
Ska ta Spor to we go o ty tuł naj lep -
sze go Szka cio rza Po wia tu Gli wic -
kie go. To re kor do wa licz ba w hi -
sto rii tych roz gry wek.

Mi ło śni cy ska ta tym ra zem spo -
tka li się w go ścin nej sa li przy bo -
isku spor to wym klu bu „So kół”
w Ła nach Wiel kich. Roz gryw ki,
któ re otwo rzył bur mistrz So śni co -
wic Mar cin Stron czek, to czy ły się
w nie dzie lę 28 paź dzier ni ka od ra -
na do po po łu dnia. Sę dzio wał Ta de -
usz Żo ga ła, kie row ni kiem tur nie ju
był Win fryd Fi coń, a se kre ta rzem
– Ja nusz Pap ka la. 

In dy wi du al nie zwy cię żył – zdo -
by wa jąc Pu char Sta ro sty Gli wic kie -
go – Raj mund Wil czek, któ ry
„ugrał” 2389 punk tów. Jak nam po -
wie dział, w ska ta gra od dziec ka,
a pierw sze szli fy zdo by wał
pod okiem oj ca. Ma już na swym
kon cie ska to we Grand Prix Pol ski.
Ko lej ne miej sca za ję li: Se ba stian
Gór ka, Edward Du da, Ro man
Mro zek, Ste fan Wró blew ski, Jan
Kra siń ski, Zbi gniew Ja nik, Sta ni -
sław Uszko, Piotr Ka szu ba, Piotr
Pa li ca, Jan Sta re czek, Grze gorz
Pa sie ka, An to ni Kucz kow ski,
Hen ryk Kru czek i Ot to Sal bert.
Dru ży no wo tur niej wy gra ła re pre -

zen ta cja mia sta i gmi ny So śni co wi -
ce, w któ rej naj le piej punk to wa li
(tzn. zdo by li naj wię cej punk tów):
Edward Du da, Jan Sta re czek, Ot to
Sal bert i Mi chał Gil l ner. II miej sce
za ję ła dru ży na gmi ny Pil cho wi ce
(Ta de usz Wo dzicz ko, Fa bian Gin -
ter, To masz Da nel, Ber nard Mu -
sio lik), a trze cie – Tosz ka (An to ni
Kucz kow ski, Fran ci szek Guz,
Ber nard Zwio rek, Aloj zy Gło -
gow ski). Zwy cięz cy ode bra li pu -
cha ry, atrak cyj ne na gro dy rze czo we
i dy plo my, ufun do wa ne przez Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach.
Do dat ko wo na gro dzo no dwóch gra -
czy – naj młod sze go i naj star sze go.
Tym pierw szym oka zał się Se ba -
stian Gór ka. Ma co praw da 38 lat,
ale skat – jak po ka zał tur niej – jest
spor tem dla doj rza łych męż czyzn.
Ty tuł naj star sze go gra cza otrzy -
mał 85-let ni Ge rard Ka chel. Uho -
no ro wa no go oko licz no ścio wą mo -
sięż ną pla kiet ką, ufun do wa ną przez
bur mi strza So śni co wic. 

Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez Po wiat Gli wic ki oraz Mia sto
i Gmi nę So śni co wi ce. Pa tro nat me -
dial ny nad tur nie jem spra wo wa ły
„No wi ny Gli wic kie” i „Wia do mo -
ści Po wia tu Gli wic kie go”.

(RG)

Naj lep si szka cio rze

Zdo byw cy pu cha rów w to wa rzy stwie sę dzie go i kie row ni ka tur nie ju oraz
naj star sze go wie kiem szka cio rza. 
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W mi nio nych mie sią cach od -
by ły się trzy zna czą ce za wo dy jeź -
dziec kie w sty lu we stern i ro deo,
koń czą ce te go rocz ny se zon. Wie le
suk ce sów od nio sły na nich Pau li -
na Woj tu lek i Sa bi na Wi de ra, za -
wod nicz ki na co dzień tre nu ją ce
w Bar głów ce ko ło So śni co wic i re -
pre zen tu ją ce Sto wa rzy sze nie
Spor to we Ran cho u Mar ka. 

Pierw sza im pre za to Fi nał Pu -
cha ru Ślą ska Mar co CUP 2012, któ -
ry od był się 15 wrze śnia w ośrod ku
jeź dziec kim Ran cho u Mar ka
w Bar głów ce. Wzię ły w nim
udział 32 pa ry jeź dziec kie. Prze pro -
wa dzo no łącz nie 13 kon kur sów
w ka te go riach: Dzie ci, Ama tor,
Open. Prym wśród nich wio dły
Pau li na i Sa bi na, star tu ją ce w ka te -
go rii Open. Każ da z nich star to wa ła
w 5 kon ku ren cjach, zdo by wa jąc
zło to, sre bro i brąz. W se zo nie 2012
za wo dy jeź dziec kie cy klu Pu cha ru
od by ły się 5 ra zy. Osią gnię te przez
za wod ni ków wy ni ki we wszyst kich
tych za wo dach de cy do wa ły o miej -
scu w kla sy fi ka cji ge ne ral nej cy klu.
W ka te go rii Open pierw sze miej sce
za ję ła Pau li na, zaś dru gie – Sa bi na. 

Z ko lei w dniach 23-25 wrze -
śnia we Wro cła wiu od by ły
się XI Mi strzo stwa Pol ski Pol skiej
Li gi We stern i Ro deo. Tu taj tak że
za rów no Pau li na (star tu ją ca w ka te -
go rii ju nior), jak i Sa bi na (star tu ją -
ca pierw szy se zon w ka te go rii wie -
ko wej se nior) osią gnę ły zna czą ce
wy ni ki. Za wod nicz ki tre nu ją ce
pod okiem Mar ka Czer wiń skie go
i Zbi gnie wa Sa dow skie go spi sa ły
się zna ko mi cie. 

Sa bi na star tu jąc na ko niu Bat -
man zdo by ła I miej sce, zło ty me -
dal, ty tuł Mi strzy ni Pol ski oraz
klam rę mi strzow ską (ma rze nie każ -
de go jeźdź ca) w kon ku ren cji We -

stern Hor se man ship oraz srebr ny
me dal w kon ku ren cji Tra il. Do te go
do ło ży ła brą zo wy me dal
za III miej sce w kon ku ren cji szyb -
ko ścio wej Po le Ben ding na ko niu
Dra gon. 

Młod sza od Sa bi ny o dwa la ta
Pau li na Woj tu lek na le ży do gro na
naj lep szych w Pol sce ju nio rek.
Star tu jąc na ko niu El pe nor zdo by ła
zło ty me dal, ty tuł Mi strzy ni Pol ski
i klam rę mi strzow ską w kon ku ren -
cji We stern Ple asu re, II miej sce
w kon ku ren cji We stern Hor se man -
ship i brą zo wy me dal w kon ku ren -
cji We stern Ple asu re Open – czy li
w kla sie otwar tej ry wa li zu jąc z se -
nio ra mi. Po nad to star tu jąc na ko niu
Ar go nas za ję ła II miej sce w dwóch
kon ku ren cjach szyb ko ścio wych. 

Umie jęt no ści Pau li ny zo sta ły
do strze żo ne i mło da za wod nicz ka
tra fi ła do ka dry Pol ski na Mi strzo -
stwa Eu ro py Cen tral nej w jeź dziec -
twie w sty lu we stern i ro deo. Za wo -
dy te zo sta ły ro ze gra ne w dniach 5-
7 paź dzier ni ka na te re nie Si lver La -

ke Ranch w miej sco wo ści Ga lan ta
k. Bra ty sła wy na Sło wa cji. Osią -
gnię cia Pau li ny prze szły naj śmiel -
sze ocze ki wa nia. Do sia da jąc ko nia
El pe nor zdo by ła: ty tuł Mi strzy ni
Eu ro py w kon ku ren cji Tra il
i II miej sce w kon ku ren cji We stern
Hor se man ship. Zaś star tu jąc na ko -
niu Ar go nas za ję ła II miej sce
w kon ku ren cji szyb ko ścio wej Po le
Ben ding. Jej start w zna czą cy spo -
sób przy czy nił się do te go, że Pol -
ska obro ni ła ty tuł dru ży no we go Mi -
strza Eu ro py Cen tral nej. 

(ZS)

Suk ce sy w sty lu we stern

Tak swój suk ces świę to wa ła re pre -
zen ta cja Pol ski na Mi strzo stwach
Eu ro py Cen tral nej. Pau li na (na zdję -
ciu obok ze swy mi tre ne ra mi) oka za -
ła się naj lep szą ju nior ką re pre zen ta -
cji Pol ski.
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60-le cie świę tu je w br. LKS
Orzeł Sta ni ca. Z tej oka zji pod -
czas ob cho dów ju bi le uszo wych,
o któ rych pi sa li śmy w po przed -
nim wy da niu WPG, wy róż nio -
nych zo sta ło wie lu dłu go let nich,
za słu żo nych dzia ła czy te go klu bu. 

Od zna kę „Za słu żo ny Dzia łacz
LZS” otrzy mał Ma rian Osta fiń ski.
Zło tą Ho no ro wą Od zna ką LZS na -
gro dze ni zo sta li: Krzysz tof Ba na -
siak, Se ba stian Bu rek, Da niel
Czem piel, Sta ni sław Cie cha no -
wicz, Mar cin Ko zak, Kry stian
Ko niecz ny, Łu kasz Ko wol, Mar -
cin Ło kie tek, Ar ka diusz Ło wic ki,
Ma riusz Pa lecz ny, An na Ru sin,
Le szek Szmaj, Ad rian Szcze pa -
nik, Mi chał Za part i Krzysz tof
Ży ła. Srebr ne Ho no ro we Od zna ki
LZS ode bra li: An drzej Basz czok,
Ma te usz Cie cha no wicz, Ar tur
Drew niok, Ma rek Du da, Mar cin
Grze sik, Mar cin Go doń, Ma riusz
Jó ze fo wicz, Grze gorz Kro czek

i Da wid Miesz ka ła. Wrę cze nia
tych od zna czeń do ko nał Jan Smie -
szek – czło nek Za rzą du ŚL WZ
LZS Ka to wi ce. Prze ka zał rów nież
na rę ce pre ze sa LKS Orzeł Sta ni ca
Hen ry ka Czem pie la list gra tu la cyj -
ny oraz pił ki, ufun do wa ne przez Za -
rząd ŚL WZ LZS.

Z ko lei Me dal 90-le cia ŚL ZPN
Ka to wi ce otrzy mał Ru dolf Ka nia.
Srebr ną Od zna ką ŚL ZPN Ka to wi ce
uho no ro wa ni zo sta li Ro mu ald
Brył ka i Pa weł Mich na. Zło tą Ho -
no ro wą Od zna ką ŚL ZPN Ka to wi ce
otrzy ma li Hen ryk Czem piel i Jo -
achim Ka nia. Zło tą Od zna kę Ho -
no ro wą PZPN War sza wa ode brał
Ru dolf Ka nia. Klub otrzy mał pla -
kiet kę PZPN – War sza wa i list gra -
tu la cyj ny od władz PZPN oraz oko -
licz no ścio wy pu char. Wrę cze nia do -
ko nał Wła dy sław Droż dżal – prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Od zna czeń ŚL
ZPN Ka to wi ce.

(RG)

Uho no ro wa ni na ju bi le usz
Na te re nie po wia tu gli wic kie go

zo stał ro ze gra ny 2. Rajd Mo to
Sport Gli wi ce – VI eli mi na cja
Raj do wych Sa mo cho do wych Mi -
strzostw Ślą ska. 

Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na
po raz dru gi przez Sto wa rzy sze nie
Mo to Sport Gli wi ce na te re nie zie -
mi gli wic kiej po dro gach po wia to -
wych. Od by ła się 6 paź dzier ni ka.
Dzię ki wspar ciu gmin To szek i Ru -

dzi niec uda ło się zre ali zo wać wspa -
nia łe wi do wi sko dla miesz kań ców
oraz im pre zę o du żym zna cze niu
spor to wym dla za wod ni ków. 

Start zlo ka li zo wa ny był na Ryn -
ku w Tosz ku, w trak cie raj du za -
wod ni cy po ko ny wa li za mknię tą dla
ru chu tra sę sze ściu od cin ków spe -
cjal nych w miej sco wo ściach: Po ni -
szo wi ce, Słup sko, Nie kar mia, Bo -
gu szy ce i Paw ło wi ce. Za ło gi ko rzy -

sta ły z punk tu ser wi so we go w Nie -
wie szy. Przed zmierz chem za wod -
ni cy zna leź li się po now nie na to -
szec kim Ryn ku, gdzie by ła me ta
raj du. Tam przy wi ta li ich: bur mistrz
Tosz ka Grze gorz Kup czyk, wi ce -
sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek oraz rad ny Po wia tu Gli wic -
kie go An drzej Frej no.

Im pre zę wy gra ła za ło ga Szy mon
Cie ślak – Da riusz Sta roń w sa mo -
cho dzie hon da ci vic. Dru gie miej -
sce za ję li Ad rian Ju rasz – Krzysz -
tof Mar czew ski w re nault clio
sport, a trze cie Mi chał Ba chu la –
Ma te usz Śli wa w ci tro enie sa xo. 

Or ga ni za to rzy ser decz nie gra tu -
lu ją wszyst kim za wod ni kom i dzię -
ku ją oso bom oraz in sty tu cjom za an -
ga żo wa nym w przy go to wa nie im -
pre zy. 

Te go rocz na edy cja raj du to wa -
rzy szy ła ob cho dom Okto ber fe stu
w Tosz ku. Pa tro nat ho no ro wy
nad im pre zą ob jął mar sza łek wo je -
wódz twa ślą skie go Adam Ma tu sie -
wicz oraz bur mistrz Tosz ka Grze -
gorz Kup czyk.

(AF)

Raj dow cy w po wie cie

Nie co dzien ny wi dok – au ta raj do we na to szec kim Ryn ku.
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W tym nu me rze WPG przy po mi na my
la to, ale z ak cen tem je sien nym. W po ło wie
sierp nia od był się XI Wil czań ski Pik nik
Ogór ko wy, na któ rym skosz to wać moż na
by ło wie lu dań wy ko na -
nych na ba zie pysz ne go
wa rzy wa. 

Za pre zen to wa no m.in.
kil ka sma ko wi tych wer sji
zu py ogór ko wej. Po ni żej
prze pis na jed ną z nich, ugo -
to wa ną przez pa nie z Ko ła
Go spo dyń Wiej skich w Sta -
ni cy. Te raz, gdy na sta ły
chłod ne dni, bę dzie sma ko -
wać do sko na le. O tym, jak ją
przy rzą dzić, opo wie dzia ła
nam Mał go rza ta Szen dzie -
lorz z KGW Sta ni ca.

Skład ni ki to: 1/2 kg ogór -
ków ki szo nych, szklan ka
śmie ta ny, 2 łyż ki mą ki, 3-4
śred nie mar chew ki, 1 pie -

trusz ka, ka wa łek se le ra, 2-3 ząb ki czosn ku, 6
śred nich ziem nia ków, zie le an giel skie, liść
lau ro wy, pieprz i szczyp ta cu kru do sma ku,
wy war z że be rek (ok. 2 l). 

Do wy wa ru do da je my
star te na gru bej tar ce ja rzy ny
i po kro jo ne w kost kę ziem -
nia ki, liść lau ro wy i an giel -
skie zie le. Go tu je my
do mięk ko ści. Do da je my
star te na gru bej tar ce ogór ki,
a gdy zu pa bę dzie zbyt ma ło
kwa śna – rów nież wo dę
z ki szo nych ogór ków. Do -
pra wia my do sma ku, do da je -
my zmiaż dżo ne ząb ki czosn -
ku, za pra wia my śmie ta ną
zmie sza ną z mą ką, za go to -
wu je my. Moż na rów nież do -
dać zie lo ny ko pe rek, wte dy
zu pa bę dzie pięk nie pach -
nieć. 

(Opr. RG)

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

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach wy da ło 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 po jed nej ze świą -
tyń, któ re zo sta ły przed sta wio ne
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. 

Oto opis pre zen to wa ne go ko -
ściół ka.

Obec ną świą ty nię wy bu do wa no
oko ło poł. XVIII w. Dzie ła te go do -
ko nał cie śla Ja kub Sie dla czek z Gli -
wic. Ten jed no na wo wy, orien to wa -
ny obiekt ma kon struk cję zrę bo wą.
Od wsch. do pro sto kąt nej na wy
przy le ga węż sze, trój bocz nie za -
mknię te pre zbi te rium. Po je go płn.
stro nie znaj du je się za kry stia. Z ko -
lei od fron tu ko ścio ła (zach.) stoi
wie ża o ścia nach po kry tych gon tem
z osza lo wa ną izbi cą. Jej zwień cze -
niem jest hełm igli co wy. Da chy

świą ty ni kry je gont. Nad na wą jest
on dwu spa do wy, a nad pre zbi te -
rium wie lo po ła cio wy. Dach na wy
zdo bi ośmio bocz na wie życz ka
na sy gna tur kę, z ce bu la stym heł -
mem. 

Do ko ścio ła pro wa dzą dwa
wej ścia (płd. i zach.) po prze dzo ne
kruch ta mi. Wschod nia ścia na pre -
zbi te rium po sia da rzad ko spo ty -
ka ne, okrą głe okien ko. Jest ono
za bez pie czo ne ku tą kra tą z za -

dzio ra mi. Wo kół obiek tu bie gną
przy dasz ki. Wnę trze ko ścio ła pre -
zen tu je styl ba ro ko wy. W oł ta rzu
głów nym jest ob raz św. Mi ko ła ja
z II poł. XVII w. Na to miast póź -
no ba ro ko we oł ta rze bocz ne zdo -
bią ob ra zy: Świę tej Ro dzi ny oraz
Mat ki Bo skiej Ró żań co wej.
W ich zwień cze niu znaj du ją się
rów nież rzeź by św. Je rze go
z I poł. XVIII w. oraz św. Mi cha -
ła Ar cha nio ła z I poł. XVIII w.

Oba oł ta rze bocz ne zdo -
bio ne są mo ty wa mi su -
che go akan tu i po sta cia -
mi anio łów. 

Pre zbi te rium kry je po -
zor ne skle pie nie ko leb ko -
we, a na wę – strop z fa -
se ta mi. Pod ni mi bie gnie
pro fi lo wa ny gzyms. Nie -
zwy kle cen ny jest rów -
nież lu do wo -ba ro ko wy
ob raz wo tyw ny z 1709 r.,
wi szą cy na płn. ścia nie
na wy ko ścio ła. Przed sta -
wia on Mat kę Bo ską Fry -
dec ką na ko lum nie, ze
św. An drze jem i św. Ja -
dwi gą Ślą ską oraz klę czą -
cą u jej stóp ro dzi ną An -
drze ja Kuź my, fun da to -
rów świą ty ni. W chó rze

mu zycz nym usta wio ne są póź no -
ba ro ko we or ga ny z 1781 r. Sam
chór, z pół ko li stym wy stę pem
na osi, wspie ra ją dwa ozdob ne
słu py. Strop pod chó rem jest bel -
ko wa ny, a su fit po nad nim zdo bi
po li chro mia pa tro no wa. W płd.
kruch cie świą ty ni stoi za byt ko wa,
ka mien na kro piel ni ca, a ko ściół
z ze wnątrz ota cza ma low ni czy
sta ro drzew. 

(Opr. SoG)
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Nasz kon kurs: ZGAD NIJ…

… JA KI TO KO ŚCIÓ ŁEK?

Po przez prze sła nie roz wią zań „Krzy żów ki z ha słem” i kon kur su „Ja ki to ko śció łek” 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. 
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Gdzie mie ści się ta drew nia na świą ty nia i ja ka jest jej na zwa?

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 moż na prze sy łać
do 26 li sto pa da 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”. W po przed nim nu me rze WPG pre zen to wa li śmy ko -
ściół św. Ja na Chrzci cie la w Po ni szo wi cach. Na gro dę otrzy mu je
Wik to ria Bar to cha. 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.

Skiż so sny?
Skiż so sny mo my So śni co wi -
ce?
Moż no coś wiyn cy ło tym
po wiy cie.
-- 

Skiż „so śnie rza”?
Pra wiom co piyr wyj miysz koł tu smo lorz
W so sno we la sy ta ko se po loz.
-- 

Z so snom w her bie
Toż So śni co wi ce w her bie so sna ma jom
Tu kej drze wu ty mu rich tig wie la psza jom.
-- 

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

So śni co wi ce

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 EDU -
KA CJA. 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: Ane ta Knopp, Zyg fryd Me -
lich oraz Pa weł Sta war czyk. 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 26 li sto pa da 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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1. Od zy ska na przez Pol skę 11 li sto pa da 1918
ro ku. 
2. Na niej po dej mo wa ne są uchwa ły Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. 
3. W ja kiej miej sco wo ści 20 paź dzier ni ka uro -
czy ście otwar to tra sy ro we ro we po wia tu gli -

wic kie go? 
4. Ob cho dzo ne 30 li sto pa da. 
5. Słoń ce li sto pa da … za po wia da.
6. Na zwi sko pierw sze go pre zy den ta RP. 
7. Świę tu ją 4 grud nia. 
8. Ślą ska gra w kar ty. 

Swojskie smaki

Tra dy cyj na zu pa ogór ko wa

Py ta nia do krzy żów ki:

Za pre zen to wa na la tem w Wil -
czy zu pa świet nie sma ku je
w chłod ne, je sien ne dni.
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