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Za pra sza my pod Szop kę na gli wic kim Ryn ku.
Jak co ro ku sta nie tam przed Świę ta mi i to wa rzy szyć
bę dzie miesz kań com Zie mi Gli wic kiej aż do Trzech
Kró li.

In au gu ra cja Szop ki od bę dzie się w czwar tek 20
grud nia. Od godz. 15.30 do 18.00 ko lę do wać pod nią
bę dą dzie ci i mło dzież. W tym cza sie, o godz. 17.00
przy Szop ce spo tka ją się też gli wic cy rad ni po wia to wi
i miej scy, by wraz z ks. in fu ła tem Kon ra dem Ko ło dzie -
jem i pro bosz cza mi Ka te dry pw. św. Pio tra i Paw ła oraz
Ko ścio ła pw. Wszyst kich Świę tych wspól nie za śpie wać
ko lę dy.

W przed dzień Wi gi lii, w nie dzie lę 23 grud nia
o godz. 17.00 w Ka te drze od pra wio na zo sta nie msza św.
w in ten cji miesz kań ców Zie mi Gli wic kiej. Prze wod ni -
czyć jej bę dzie ks. bi skup se nior Jan Wie czo rek.
Po mszy na stą pi wspól ne przej ście pod Szop kę, gdzie
ży cze nia świą tecz ne zło żą wszyst kim bi skup, sta ro sta
gli wic ki i pre zy dent Gli wic. Bę dzie też prze ka zy wa ne
przez har ce rzy Be tle jem skie Świa teł ko Po ko ju. Ko lę dy
za śpie wa Ze spół Isteb na, któ ry też to wa rzy szyć bę dzie
wier nym pod czas przej ścia z Ka te dry na Ry nek. 

6 stycz nia po że gna my Szop kę wraz z Ze spo łem Bie -
sia da, któ ry da przed nią kon cert ko lęd. Wcze śniej zaś,
jesz cze przed Bo żym Na ro dze niem, war to wy brać się
do Ga le rii Em PiK (Ry nek 4) na Świą tecz ne Gra -
nie. 20, 21 i 22 grud nia o godz. 19.00 moż na bę dzie tam
po słu chać do brej mu zy ki w wy ko na niu grup po le ca nych
przez Ślą ski Jazz Club. Wstęp wol ny.

(RG)

W okre sie Bo -
że go Na ro dze -
nia trze ba od -
wie dzić Szop -
kę, moż na też
tu za śpie wać

ko lę dy. 
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Do szo py, hej do szo py!

WWiiaa  rryy,,  ccoo  ggóó  rryy  pprrzzee  nnoo  ssii,,
rraa  ddoo  śśccii,,  kkttóó  rraa  nniiee  ggaa  śśnniiee
nnaa śśwwiięę  ttaa  BBoo  żżee  ggoo  NNaa  rroo  ddzzee  nniiaa  
ii ccaa  łłyy  nnaadd  cchhoo  ddzząą  ccyy  NNoo  wwyy  RRookk

żżyy  cczząą
ww iimmiiee  nniiuu  ZZaa  rrzząą  dduu  PPoo  --
wwiiaa  ttuu  GGllii  wwiicc  kkiiee  ggoo  SSttaa  rroo  --
ssttaa  MMii  cchhaałł  NNiiee  sszzppoo  rreekk

PPrrzzee  wwoodd  nnii  cczząą  ccyy  RRaa  ddyy
PPoo  wwiiaa  ttuu  GGllii  wwiicc  kkiiee  ggoo  
TTaa  ddee  uusszz  MMaa  mmookk  
wwrraazz  zz RRaadd  nnyy  mmii  



XXVII se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
któ ra od by ła się 29 li sto pa da, mia ła pra co -
wi ty i me ry to rycz ny prze bieg. Rad ni pod ję -
li 10 uchwał, zgło si li też licz ne in ter pe la cje,
za py ta nia i wnio ski.

Na po cząt ku se sji przy wi ta łem przy by łych
go ści i ob ser wa to rów. Jed nym z nich był po seł
na Sejm RP Piotr Py zik. Przy słu chi wał się ca -
łej se sji, a na ko niec za pew nił, iż ma na dzie ję,
że od tej po ry za wsze bę dzie mógł to wa rzy -
szyć nam pod czas ob rad. 

Ra da przy ję ła 10 uchwał, wszyst kie jed no -
gło śnie lub zna czą cą więk szo ścią gło sów.
W pierw szej z nich uzna li śmy za bez za sad ną
skar gę Pio tra i Mał go rza ty Mag dzia ków
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 ko na ła zmian we wcze śniej przy ję tej
uchwa le okre śla ją cej za da nia z za kre su re ha bi -
li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nie -
nia osób nie peł no spraw nych i wy so ko ści środ -
ków fi nan so wych Pań stwo we go Fun du szu Re -
ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych na ich re -
ali za cję w 2012 ro ku. Trze cia po wie rzy ła Ko -
mu ni ka cyj ne mu Związ ko wi Ko mu nal ne mu
Gór no ślą skie go Okrę gu Prze my sło we go
w Ka to wi cach za da nie po le ga ją ce na or ga ni -
zo wa niu i za rzą dza niu pu blicz nym trans por -
tem zbio ro wym na te re nie Po wia tu Gli wic kie -
go. Czwar ta by ła uchwa ła w spra wie usta le nia
wy so ko ści opłat za usu nię cie po jaz dów z dro -
gi na ob sza rze Po wia tu Gli wic kie go oraz ich
par ko wa nie na par kin gu strze żo nym, a tak że
wy so ko ści kosz tów po wsta łych w ra zie od stą -
pie nia od usu nię cia po jaz du. Ko lej na okre śli ła
za sa dy wno sze nia wkła dów oraz obej mo wa -
nia, na by wa nia i zby wa nia udzia łów i ak cji
spół ek pra wa han dlo we go. Na stęp na to
uchwa ła w spra wie za war cia po ro zu mień
z gmi na mi Knu rów i Py sko wi ce do ty czą cych
fi nan so wa nia Miej skie go Ogni ska Pra cy Po -

z a s z  k o l  n e j
w Knu ro wie
i Ogni ska Pra -
cy Po zasz kol -
nej w Py sko -
wi cach. Dwie
ko lej ne to
u c h w a  ł y
w spra wie za -
wie ra nia przez Po wiat Gli wic ki po ro zu mień
z Mia stem Knu rów do ty czą cych fi nan so wa nia
przez po wiat kosz tów za trud nie nia zwią za -
nych z na ucza niem re li gii Ko ścio ła No we Ży -
cie w Knu ro wie, Zbór Ko ścio ła Bo że go
w Chry stu sie oraz uchwa ła w spra wie za wie -
ra nia przez Po wiat Gli wic ki po ro zu mień
z Mia stem Za brze do ty czą cych fi nan so wa nia
przez po wiat kosz tów za trud nie nia zwią za -
nych z na ucza niem re li gii Chrze ści jań skiej
Wspól no ty Zie lo no świąt ko wej. Rad ni przy ję li
tak że uchwa ły do ko nu ją ce zmian w wie lo let -
niej pro gno zie fi nan so wej Po wia tu Gli wic kie -
go na la ta 2012-2015 i w uchwa le bu dże to wej
Po wia tu Gli wic kie go na 2012 rok. Mo cą ko -
lej nej, ostat niej z pod ję tych na tej se sji uchwał
usta no wio ny zo stał no wy re gu la min na gro dy
„Be ne Mer tius” dla za słu żo nych dla Po wia tu
Gli wic kie go. 

Nie spo sób omó wić w tym miej scu wszyst -
kie te uchwa ły. Za in te re so wa nych od sy łam
do Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej Po wia tu
Gli wic kie go - www.bip.po wiat gli wic ki.finn.pl,
gdzie za miesz czo ne są one 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. Na le ży ich
szu kać 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 20 grud nia.
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu 

Gli wic kie go TA DE USZ MA MOK
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W grud niu ob cho dzi my Bar bór kę, od by -
wa ją się licz ne aka de mie i spo tka nia gór ni -
ków. To świę to jest mi szcze gól nie bli skie.
Je stem prze cież in ży nie rem gór nic twa, ab -
sol wen tem Po li tech ni ki Ślą skiej, a po dy plo -
mo wo skoń czy łem też AGH. Po stu diach
prze sze dłem wszyst kie szcze ble ka rie ry za -
wo do wej w KWK „Knu rów”, by po tem zo -
stać dy rek to rem ko pal ni „Szczy gło wi ce”.
Do dziś – choć za wo do wo zwią za ny już je -
stem z sa mo rzą dem – świę tu ję Bar bór kę ra -
zem z gór ni ka mi.

Świę to to ob cho dzą rów nież ucznio wie
pro wa dzo ne go przez Po wiat Gli wic ki Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, w któ -
rym kształ cą się m.in. przy szli gór ni cy. Cie szy
to, że mło dzi lu dzie, któ rzy we wrze śniu roz -
po czę li na ukę, na nie daw nym bar bór ko wym
spo tka niu ode bra li cer ty fi ka ty za pew nia ją ce
im po ukoń cze niu szko ły za trud nie nie w Kom -
pa nii Wę glo wej. Ma ją więc przed so bą per -
spek ty wę sta bil nej pra cy za god ną pła cę. Knu -
row ska ko pal nia za trud nia obec nie ok. 7 tys.
osób i ma do bre per spek ty wy na naj bliż szych

kil ka dzie siąt lat. 
A prze cież by -

ły la ta, że za prze -
sta no kształ ce nia
gór ni ków. Kie ru -
nek ten zli kwi do -
wa no w szko łach,
bo mó wio no, iż
gór nic two nie ma
szans na prze -
trwa nie. Do ty czy ło to rów nież na sze go Ze spo -
łu Szkół Za wo do wych nr 2. Ja oso bi ście za bie -
ga łem wte dy o po now ne utrzy ma nie klas gór -
ni czych w funk cjo nu ją cych w ra mach te go ze -
spo łu dwóch szko łach – za wo do wej i tech ni -
kum. By ły la ta trud ne, ale mi mo to nie za prze -
sta wa li śmy przy go to wy wa nia mło dzie ży
do za wo du gór ni ka. A ostat nio oka za ło się, że
w są sied nich mia stach do pie ro obec nie za uwa -
ża się po trze bę po wro tu do kształ ce nia gór ni -
ków. Cie szę się, że my w tej dzie dzi nie by li -
śmy pre kur so ra mi. 

W tym ro ku na Bar bór kę w Knu ro wie przy -
je cha li go ście z na sze go part ner skie go po wia -

tu puc kie go. By li nie tyl ko na uro -
czy stym spo tka niu z oka zji świę ta
– zje cha li też pod zie mię. Mie li -
śmy więc oka zję po ka zać Ka szu -
bom, jak jest na do le w ko pal ni.
Jesz cze ni gdy tam nie by li. A prze -
cież trze ba po znać pod ziem nie
cze lu ści, by zro zu mieć trud pra cy
gór ni ka. 

Ko rzy sta jąc z oka zji, w imie niu
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
skła dam ca łej bra ci gór ni czej i ich
naj bliż szym ser decz ne ży cze nia –
bez piecz nej pra cy, wie le zdro wia
i szczę ścia. Szczęść Bo że!

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK 

Górniczy grudzień

W li sto pa dzie ob ra do wa ły po -
łą czo ne ko mi sje Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go – Ko mi sja Go spo dar -
ki i Ko mi sja Edu ka cji. Wspól na
część ich po sie dze nia do ty czy ła
Wie lo let niej Pro gno zy Fi nan so -
wej na la ta 2013-2016 oraz pro -
jek tu uchwa ły bu dże to wej Po wia -
tu Gli wic kie go na 2013 r. Póź niej
każ da ko mi sja pra co wa ła już we
wła snym gro nie, zaj mu jąc się
spra wa mi bie żą cy mi. Ko mi sję
Edu ka cji od wie dzi ły też… uczen -
ni ce z Ko tu li na gra ją ce w pił kę
noż ną.

Pod czas wspól nej czę ści po sie -
dze nia, któ rą pro wa dził prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Go spo dar ki Ma riusz
Po lo czek, skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej -
ko przed sta wi ła za ło że nia wie lo let -
niej pro gno zy fi nan so wej oraz bu -
dże tu Po wia tu Gli wic kie go na 2013
r. Na stęp nie skarb nik odpo wia da ła
na py ta nia rad nych, do ty czą ce tych
kwe stii. O pla no wa nych in we sty -
cjach dro go wych mó wił wi ce sta ro -
sta Wal de mar Do mbek, zaś sta ro -
sta Mi chał Nie szpo rek przy bli żył
kwe stie do ty czą ce pla có wek służ by
zdro wia, w co włą czył się za stęp ca
dy rek to ra knu row skie go ZOZ -
-u Hen ryk Hib szer. Za rów no Ko -
mi sja Go spo dar ki, jak i Ko mi sja
Edu ka cji po zy tyw nie za opi nio wa ły
pro jek ty uchwa ły bu dże to wej

na 2013 r. oraz wie lo let niej pro gno -
zy fi nan so wej. Po nad to Ko mi sja
Go spo dar ki, na wnio sek rad ne go
Bog da na Li twi na przy ję ła wnio sek
o prze zna cze nie oszczęd no ści po -
prze tar go wych z od bu do wy ogro -
dze nia Szpi ta la w Knu ro wie na re -
mon ty dróg po wia to wych. 

Na tym za koń czy ła się wspól na
część po sie -
dze nia i każ -
da z ko mi sji
p r a  c o  w a  ł a
już we wła -
snym gro nie.
K o  m i  s j a
E d u  k a  c j i
przy ję ła go -
ści – na uczy -
cie la Szko ły
Pod sta wo wej
w Ko tu li nie
Mar ka Paw -
ł o w  s k i e  g o
i jej trzy
u c z e n  n i  c e .
Szko ła ta, ja ko je dy na na te re nie po -
wia tu gli wic kie go, uczest ni czy
w pro jek cie Szkó łek Pił kar skich Ni -
vea, re ali zo wa nym pod me ry to rycz -
nym pa tro na tem Aka de mii Aja xu
Am ster dam. O pro jek cie tym pi sa li -
śmy już na ła mach WPG, przed sta -
wia jąc osią gnię cia mło dych spor -
tow ców z SP w Ko tu li nie. Pod czas
po sie dze nia Ko mi sji Ma rek Paw -

łow ski – kła dąc na cisk na kwe stie
zwią za ne z pro pa go wa niem spor tu
wśród mło dzie ży – przy bli żył rad -
nym suk ce sy, ja kie osią ga ją je go
uczen ni ce i ucznio wie. Umoż li wia
to pro jekt Szkó łek Pił kar skich Ni -
vea, z któ re go SP w Ko tul nie otrzy -
ma ła już sprzęt i stro je spor to we
o war to ści ok. 30 tys. zł oraz ma
wspar cie me ry to rycz ne w pro wa -

dze niu tre nin gów. Jak pod kre ślił
prze wod ni czą cy Ko mi sji Edu ka cji
Ma riusz Pod broż ny, jest to wspa -
nia ły przy kład na to, że w ma łych
miej sco wo ściach moż na osią gnąć
do sko na łe re zul ta ty w spor to wym
wy cho wa niu mło dzie ży.

Po nad to na od ręb nych czę ściach
po sie dzeń obie ko mi sje opra co wa ły
swe pla ny pra cy na 2013 r. Ko mi sja
Go spo dar ki przy ję ła też kil ka wnio -
sków. W pierw szym z nich wnio -
sku je o wpi sa nie do wie lo let niej
pro gno zy fi nan so wej fi nan so wa nia
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi -
cach zgod nie z od po wie dzią na in -
ter pe la cję zło żo ną 25 paź dzier ni ka
br. przez rad nych Agniesz kę Ba -
rań ską i Hen ry ka Si bie la ka.
W dru gim wnio sku ko mi sja zwró ci -
ła się o zmia nę za łącz ni ka do pro -

jek tu uchwa ły Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go w spra wie usta le nia wy so -
ko ści opłat za usu nię cie po jaz dów
z dro gi na ob sza rze po wia tu oraz
ich par ko wa nie na par kin gu strze żo -
nym, a tak że wy so ko ści kosz tów
po wsta łych w ra zie od stą pie nia
od usu nię cia po jaz du. W ko lej nym
za wnio sko wa ła o zor ga ni zo wa nie
wspól ne go po sie dze nia swej ko mi -
sji z Ko mi sją ds. In fra struk tu ry
i Śro do wi ska Ra dy Po wia tu Tar no -
gór skie go ce lem omó wie nia moż li -
wo ści wspól nych in we sty cji dro go -
wych na gra ni cy po wia tów. Za rów -
no Ko mi sja Go spo dar ki, jak i Ko -
mi sja Edu ka cji po zy tyw nie za opi -
nio wa ły swe bran żo we uchwa ły,
przy go to wa ne na li sto pa do wą se sję
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.

(RG)

Bu dże to we przy miar ki i mło de pił kar ki

Co ro ku skła da my hołd Gór ni kom Tra gicz nie Zmar łym
na Sta no wi skach Pra cy. W tym ro ku w imie niu po wia tu
po chy li łem się pod po świę co nym Im po mni kiem w Knu ro -
wie wraz z wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go Krzysz to fem Sto lar kiem i rad nym Da wi dem Ram sem.
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Ania Mich na, Va nes sa Soł ty sik i Na ta lia Ma śni ca ze Szko -
ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie za pre zen to wa ły, że sport moż -
na pro pa go wać rów nież… śpie wa ją co.

Pod czas wspól ne go po sie dze nia dwóch ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.
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– Ża den film, żad na opo wieść ani re la cja nie od da -
dzą te go, jak na praw dę jest w ko pal ni – mó wił sta ro -
sta puc ki Woj ciech Det tlaff po wy jeź dzie z przod ka,
w nad szy biu KWK „Knu rów -Szczy gło wi ce” Ruch
Knu rów. – Trze ba zje chać na dół, by na wła snej skó -
rze od czuć, jak cięż ka jest pra ca gór ni ka.

De le ga cja na sze go part ner skie go Po wia tu Puc kie go
prze by wa ła w Gli wi cach od 6 do 9 grud nia. Wi zy ta prze -

bie ga ła pod zna kiem gór nic twa. Go ście 7 grud nia zje -
cha li szy bem Pa weł na po ziom 650 m, skąd prze szli
na ścia nę 31 w po kła dzie 405/1 i ze szli nią do po zio -
mu 850 m, po zna jąc pra cę gór ni ków ob słu gu ją cych
kom bajn. By ło go rą co (temp. po nad 300 C), wil got no,
pył wę glo wy utrud niał od dy cha nie, a w cia snym chod ni -
ku trze ba by ło uwa żać na każ dy krok. – Po dzi wia my lu -
dzi, któ rzy pra cu ją w ta kich wa run kach – mó wi li go ście
znad mo rza. Po pod zie miach opro wa dzał ich kie row nik
ro bót gór ni czych ds. wy do by cia Ja ro sław Twar do kęs.

Na stęp nie, pod czas gór ni cze go obia du, o hi sto rii
i dniu dzi siej szym KWK „Knu rów -Szczy -
gło wi ce”, naj więk szej ko pal ni w Pol sce,
opo wie dzie li im dy rek tor Alek san der
War das i za stęp ca dy rek to ra do spraw pra -
cy Ro man No ga. Go ście zwie dzi li też Ze -
spół Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie,
w któ rym kształ cą się przy szli pra cow ni cy
Kom pa nii Wę glo wej, ucząc się gór ni cze go
fa chu w szko le za wo do wej i w tech ni kum.
Mie li też oka zję po znać Ze spół Szkół im. I.
J. Pa de rew skie go oraz Szpi tal Miej ski
w Knu ro wie. Zwień cze niem po by tu był
udział w karcz mie piw nej. Wcze śniej zaś
Ka szu bi prze ko na li się, że Śląsk jest rów -
nież zie lo ny, gosz cząc w Nad le śnic twie
Ru dzi niec.   (RG)

www.powiatgliwicki.pl
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Pod czas li sto pa do wej se sji Ra -
da Po wia tu Gli wic kie go przy ję ła
uchwa łę o wpro wa dze niu no we go
re gu la mi nu Na gro dy Be ne Me ri -
tus. Jest ona przy zna wa na od kil -
ku lat przez Ra dę Po wia tu Gli -
wic kie go w uzna niu za sług
na rzecz Po wia tu Gli wic kie go
w ka te go riach in dy wi du al nej
i zbio ro wej.

Naj waż niej szą zmia ną w re gu -
la mi nie jest za pis, że wnio ski
o przy zna nie na gro dy moż na skła -
dać od po cząt ku stycz nia do ostat -
nie go dnia lu te go da ne go ro ku ka -
len da rzo we go w Biu rze Ob słu gi
Klien ta Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach (po przed nio do koń ca
ma ja da ne go ro ku). Ko lej na zmia -
na to za pis, że na gro da da ne mu
kan dy da to wi mo że być przy zna na

tyl ko raz (wcze śniej raz na pięć
lat). I wresz cie zmia na mó wią ca
o tym, że Ka pi tu łę Na gro dy sta no -
wi ośmiu rad nych Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go, w tym jej prze wod ni -
czą cy re pre zen tu ją cy swo ją gmi nę
oraz sied miu rad nych po wia to -
wych z po zo sta łych gmin. Rad ni
przed sta wia ją kan dy da tów prze -
wod ni czą ce mu Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go (wcze śniej w skład Ka pi -
tu ły wcho dzi li prze wod ni czą cy
Ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go). No wy re gu la min wraz z za -
łącz ni ka mi do stęp ny jest na stro nie
in ter ne to wej www.po wiat gli wic -
ki.pl w za kład ce Na gro da Be ne
Me ri tus. Ser decz nie za pra sza my
do zgła sza nia kan dy da tów –
do koń ca lu te go 2013 ro ku!

(MFR)

Be ne Me ri tus 
po no we mu

Gra bie, tacz ki, mio tły i na sio -
na oraz sa dzon ki ro ślin, a tak że
sie dem ma gno lii do po sa dze nia
przed szko ła mi i do ma mi opie ki
spo łecz nej, za an ga żo wa ny mi
w te go rocz ną ak cję „Sprzą ta my
po wiat gli wic ki” – to tyl ko nie któ -
re z na gród, ja kie ode bra li jej
uczest ni cy. 

Ak cja pod su mo wa na zo sta ła 15
li sto pa da w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. Jej licz nie przy -
by łych uczest ni ków po wi tał sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek, a za udział
w ak cji dzię ko wał wszyst kim wi ce -
sta ro sta Wal de mar Do mbek. Re -
zul ta ty te go rocz ne go „Sprzą ta nia”
i to wa rzy szą ce go mu kon kur su pla -
stycz ne go pod su mo wał Ma riusz
Dy ka, na czel nik Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa.
Je go uczest ni cy i lau re aci kon kur su
ode bra li licz ne na gro dy, dy plo my
i pa miąt ko we sta tu et ki, wrę czo ne
przez sta ro stę, wi ce sta ro stę, na czel -
ni ka Dy kę oraz rad nych po wia to -
wych – Agniesz kę Ba rań ską, Bog -
da na Li twi na i An drze ja Frej no. 

Ak cję prze pro wa dzo no na te re -
nie Knu ro wa, Py sko wic, Kuź ni Nie -
bo row skiej i So śni co wic. Uczest ni -
czy ło w niej 729 uczniów po wia to -
wych ze spo łów szkół oraz pen sjo -
na riu szy do mów opie ki spo łecz nej,
któ rzy ze bra li 5,48 ton od pa dów.
Wie le cie ka wych prac na pły nę ło
na to wa rzy szą cy ak cji kon kurs pla -

stycz ny. Ju ry naj wy żej oce ni ło dwie
pra ce uczniów Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach, przy zna -
jąc im ex aequo dwa pierw sze miej -
sca. Pierw szą z nich wy ko na li: Da -
wid Hner, Bar tło miej Rut ka,
Mar cin Hluch nik, San dra Za le -
ska, Ka rol Rut ka, Bła żej Ma ter la,
Wik to ria Szew czyk i Piotr Zgo da,
a au to ra mi dru giej są: Ma te usz
Piel la, Da mian Ku kliń ski, Wik to -
ria Skrzy niarz, Ani ta Ja nik,
Adam Le d woń i Pa tryk Ma tu -
szek.

Po nad to wy róż nio nych zo sta ło
sześć prac kon kur so wych. Trzy
z nich to pra ce zbio ro we – wy ko na -
li je ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Knu ro wie, miesz kań cy
DPS dla Dzie ci i Mło dzie ży w Pil -
cho wi cach i miesz kan ki DPS
„Osto ja”. Ko lej ne trzy są pra ca mi
in dy wi du al ny mi, a ich au to rzy to:
Da mian Ba du ra z DPS „Za me -
czek”, Agniesz ka Ba la z Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie oraz Ni co la Bor kow -
ska i Ka mi la Su płat z Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie.

Zdję cia wszyst kich prac, któ re
na de szły na kon kurs pla stycz ny
oraz je go wy ni ki za miesz czo ne są
na na szej stro nie in ter ne to wej
pod ad re sem: http://sta ro stwo.gli wi -
ce.pl/pl/pa ges/kon kur sy.php.

(RG)

Ma gno lie w na gro dę

15 grud nia w oko li cach Ryn ku
w Tosz ku zor ga ni zo wa ny zo sta nie
To szec ki Jar mark Ad wen to wy.

Pro gram im pre zy za po wia da się
bar dzo atrak cyj nie. O godz. 14.00
roz pocz nie się pro gram świą tecz ny
w wy ko na niu Or kie stry Dę tej
z Tosz ka, Sek cji Wo kal nej CK „Za -
mek w Tosz ku” i dzie ci z Sam stag -
schu le DFK To szek, po czym na -
stą pi roz strzy gnię cie kon kur su pla -
stycz ne go „Anioł, anioł ki – ozdo by
cho in ko we”. O godz. 16.00 uro -
czy ste otwar cie, a po nim kon cert

ko lęd ar ty stów scen ślą skich.
O godz. 17.00 za pre zen tu je się
chór Ca lvi Can to res w re per tu arze
świą tecz nym, o godz. 17.30 Gang
Mar ce la da świą tecz ny kon cert ko -
lęd i nie tyl ko, a o godz. 19.00 wy -
stą pi Krzysz tof Ster w świą tecz -
nym na stro ju. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy są Gmi -
na To szek, Cen trum Kul tu ry „Za -
mek w Tosz ku”, DFK Tost i To wa -
rzy stwo Przy ja ciół Zie mi To szec -
kiej.

(SoG) 

Jar mark Ad wen to wy
Dzię ku je my za od po wie dzi, na -

de sła ne na li sto pa do wą edy cję kon -
kur su WY GRAJ Z NA MI, któ ry or -
ga ni zu je my wspól nie z Pla ców ką
Te re no wą KRUS w Gli wi cach. Spo -
śród au to rów pra wi dło wych od po -
wie dzi wolosowaliśmy Ga brie lę
Po kor ny z Wil czy. Pa nią Ga brie lę
pro si my o kon takt te le fo nicz ny – nr
tel. 32 332 66 65 –w ce lu usta le nia
ter mi nu ode bra nia na gro dy. Na stęp -
na edy cja na sze go kon kur su
w stycz nio wym wy da niu WPG.

(RG)

Wygrała z nami

Ewa Sztyrc, soł ty ska Wi do wa
w gmi nie Ru dzi niec, wy gra ła kon -
kurs „Soł tys – do rad cą rol ni ka”.
W na gro dę po je dzie na wy jazd
stu dyj ny do Bruk se li.

Kon kurs od był się 25 li sto pa da
w świe tli cy wiej skiej w Nie bo ro wi -
cach. Wzię ło w nim udział 33 soł ty -
sów z na sze go powiatu, któ rzy mu -
sie li wy ka zać się wie dzą o bez pie -
czeń stwie i hi gie nie pra cy w rol nic -
twie, po zy ski wa niu fun du szy
na roz wój go spo darstw oraz dzia łal -
no ści Ślą skiej Izby Rol ni czej. 

– Nie spo dzie wa łam się wy gra -
nej – mó wi ła Ewa Sztyrc po ogło -
sze niu wy ni ków. – Bar dzo się cie -
szę, że zo ba czę Bruk se lę i miej sca
zwią za ne z pra cą Par la men tu Eu ro -
pej skie go. 

Pa ni Ewa wraz z mę żem Je rzym
pro wa dzi nie wiel kie go spo dar stwo
rol ne na sta wio ne na upra wę zbo ża
na sprze daż, pra cu je też za wo do wo
po za rol nic twem. Jest ak tyw ną soł -
ty ską. II miej sce zdo by ła Mał go -
rza ta La so ta z Po ni szo wic, a III –
Mi ro sław Jo niec z Bar głów ki. Lau -
re aci ode bra li atrak cyj ne na gro dy
rze czo we, ufun do wa ne przez Mał -
go rza tę Handz lik, KRUS Oddział
Re gio nal ny w Czę sto cho wie, Ślą -

ską Izbę Rol ni czą, Nad le śnic two
Ru dzi niec, Bank BGŻ Od dział
w Gli wi cach, PZU w Gli wi cach
i Ślą ski Od dział Re gio nal ny
ARiMR w Czę sto cho wie. Pod czas
im pre zy prze pro wa dzo ny zo stał
tak że kon kurs Ban ku BGŻ, a czas
umi lał wy stęp Ju raj skiej Ka pe li
Bie siad nej z Po ra ja.  

U c z e s t  n i  -
kom kon kur su
na gro dy wrę -
cza li i gra tu lo -
wa li do sko na -
łej wie dzy
m.in. Ire na
Ła ba – dy rek -
tor KRUS Od -
dzia łu Re gio -
nal ne go w Czę -
sto cho wie, Ro -
man Wło darz,
pre zes Ślą skiej
Izby Rol niczej,
W a l  d e  m a r
Do mbek – wi ce sta ro sta gli wic ki,
Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek –
wójt gmi ny Pil cho wi ce, Tadeusz
Mamok – nad le śni czy Nad le śnic -
twa Ru dzi niec, Ro bert No wo cień –
dy rek tor Ban ku BGŻ w Gli wi cach
i An drzej Frej no – kie row nik Biu -

ra Po wia to we go ARiMR w Py sko -
wi cach. Ca łość pro wa dzi ła ini cja -
tor ka i du sza ko lej nej już edy cji te -
go kon kur su, Kry sty na Krę giel. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ny zo stał
przez KRUS Pla ców kę Te re no wą
w Gli wi cach i Ślą ską Izbę Rol ni czą,
przy współ pra cy władz sa mo rzą do -
wych gmi ny Pil cho wi ce i so łec twa

Nie bo ro wi ce. Pa tro nat ho no ro wy
ob ję li nad nim po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go Mał go rza ta Handz -
lik, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go Ta de usz Ma mok i sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek.

(RG)

Soł ty ska po je dzie do Bruk se li

Pa ni Ewa by ła za sko czo na, ale i bar dzo szczę śli wa, gdy
od bie ra ła na gro dę z rąk Se ba stia na Moł ka, asy sten ta
Mał go rza ty Handz lik, któ ra ufun do wa ła wy jazd.
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Przed sta wi cie le pla có wek, któ re włą czy ły się w ak cję z pa miąt ko wy mi sta tu -
et ka mi i ma łą czę ścią na gród – wszyst kie nie zmie ści ły się na zdję ciu.
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Ka szu bi na gru bie

Po wy jeź dzie spod zie mi – Ka szu bi wspól nie z gosz czą cy mi ich Ślą za -
ka mi.

Fo
 to

: A
R

C
 K

W
K

 „K
nu

 ró
w

 -S
zc

zy
 gł

o w
i c

e”
 



�5 grud-
nia w sta ro -
stwie od by ła
się de ba ta
w ra mach
pro jek tu
„Do bry kli-
mat dla po-
wia tów”. Ma
on na ce lu
za an ga żo wa-
nie po wia tów
w ogra ni cze -

nie emi sji ga zów cie plar nia nych i ada pta cję do zmian kli ma tu, a re ali zo -
wa ny jest przez In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju przy współ pra cy ze
Związ kiem Po wia tów Pol skich i Com mu ni ty Ener gy Plus (Wlk. Bry ta nia)
przy udzia le środ ków in stru men tu fi nan so we go LI FE+ Ko mi sji Eu ro pej-
skiej i NFO ŚiGW i pod pa tro na tem Mi ni ster stwa Śro do wi ska. 

�7 ze spo łów
za pre zen to wa -

ło się
podczas XI Po -
wia to we go Fe-

sti wa lu
Chó rów

na Zam ku
w Tosz ku. Mia -
ły bo ga ty i róż -

no rod ny
re per tu ar. Im-

pre zę przy go to-
wał Po wiat

Gli wic ki we współ pra cy z gmi ną To szek i Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”. Ini cja to rem tej co rocz nej im pre zy jest Mar cin Kwa śniok.

�Uro czy-
ście po świę co -
ny zo stał
i od da ny
do użyt ku wóz
stra żac ki, za-
ku pio ny dla
OSP w Wil czy.
Jest to no wo-
cze sna SCA-
NIA, któ ra
wraz z wy po -
sa że niem ma

war tość ok. 1 mln zł. W uro czy sto ści wziął udział m.in. wi ce wo je wo da ślą-
ski Sta ni sław Dą bro wa.
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Cy fry za cja
TV na ziem nej 

W związ ku z roz po czę tym
w na szym kra ju w li sto pa dzie
pro ce sem stop nio we go wy łą cza -
nia ana lo go we go sy gna łu te le wi -
zyj ne go i przej ściem na nada wa -
nie w cy fro wym stan dar dzie
DVB -T (Di gi tal Vi deo Bro ad ca -
sting–Ter re strial), Urząd Ko mu -
ni ka cji Elek tro nicz nej – De le ga -
tu ra w Sie mia no wi cach Ślą skich
in for mu je, że pierw sze wy łą cze -
nia na te re nie wo je wódz twa ślą -
skie go roz pocz ną się w mar -
cu 2013 r. i za koń czą w ma ju. 

Tra dy cyj ne ana lo go we te le wi zo -
ry, od bie ra ją ce pro gra my za po mo cą
an te ny za zwy czaj za in sta lo wa nej
na da chu nie ru cho mo ści, nie są
zdol ne do od bio ru emi sji cy fro -
wych. Aby przy sto so wać od bior nik
te le wi zyj ny do od bio ru sy gna łu cy -
fro we go, na le ży za opa trzyć się
w de ko der STB (Set -Top -Box) lub
za ku pić te le wi zor wy po sa żo ny
w de ko der te le wi zji cy fro wej. 

Wię cej in for ma cji na ten te mat
znaj du je się na stro nie Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach – ad res
www.po wiat gli wic ki.pl, za kład ka
Po wia to wy Rzecz nik Kon su men -
tów. (SoG) 

UWA GA KLIEN CI!
In for mu je my, iż w Wi gi lię Bo że -

go Na ro dze nia – w po nie dzia łek 24
grud nia br. – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach jest nie czyn ne.

Cie ka we wy ciecz ki
PTTK Od dział Zie mi Gli wic -

kiej za pra sza na cie ka we wy ciecz -
ki tu ry stycz no -kra jo znaw cze.

19 stycz nia 2013 r. or ga ni zo wa -
ny jest Ku lig po Ju raj skich Szla kach
–za pi sy przyj mo wa ne są do 11
stycz nia. Od 25 ma ja do 5 czerw ca
trwać bę dzie wy ciecz ka pn. „Szla -
kiem by łej Ju go sła wii” (za pi sy
do dnia 15 stycz nia). Od 5
do 15 wrze śnia moż na wy brać się
na wy ciecz kę Gre cja -Tur cja (za pi sy
do 30 stycz nia 2013 r.).

Bliż sze in for ma cje w biu rze Od -
dzia łu PTTK Zie mi Gli wic kiej, ul.
Ry nek 11, I pię tro, tel. 32 231 05 76
i na stro nie in ter ne to wej: gli wi ce.
pttk.pl. (RG)

Krót ko z po wia tu
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�In te-
re su ją cy
prze bieg

mia ła de-
ba ta oby-
wa tel ska,
w któ rej

wzię li
udział

ucznio wie
i przed sta -
wi cie le sa mo rzą dów Gli wic, Po wia tu Gli wic kie go i Gmi ny Pil cho wi ce. No-

si ła ty tuł „Pre zy dent czy sta ro sta – czy li kto rzą dzi w Two im naj bliż szym
oto cze niu”. Od by ła się 5 grud nia w gli wic kiej „Pe reł ce”, a zor ga ni zo wa na
zo sta ła przez Fun da cję AR Te ria w ra mach pro jek tu „Ko ope ra tyw ność, ko-

mu ni ka tyw ność i kre atyw ność” do fi nan so wa ne go ze środ ków Fun du szu
Ini cja tyw Oby wa tel skich.

�Do koń ca
stycz nia w sta -
ro stwie oglą-
dać moż na
wy sta wę fo to-
gra ficz ną pt.
„Gmi na Pil-
cho wi ce – tu
war to za-
miesz kać”.
Jej au to rem
jest An drzej 
T. Kna pik,

a or ga ni za to rem – Urząd Gmi ny Pil cho wi ce i tam tej szy GOK. Pre zen tu je
wa lo ry wszyst kich so łectw tej gmi ny, po ka zu jąc jej przy ro dę, za byt ki,
atrak cje tu ry stycz ne itp. 

Po wiat gli wic ki ob cho dził
Świę to Nie pod le gło ści wspól nie
z mia stem Gli wi ce. Msze oko licz -
no ścio we, uro czy ste skła da nie
kwia tów i wień ców pod po mni ka -
mi, a tak że im pre zy i spo tka nia
pa tr io  tycz  ne  od by wa ły  s ię
również w in nych mia stach i gmi -
nach na sze go po wia tu.

W ko ście le ka te dral nym pw.
Świę tych Apo sto łów Pio tra i Paw ła
w Gli wi cach mszę św. w in ten cji Oj -
czy zny od pra wił ks. bp Jan Ko piec.
W imie niu sa mo rzą dow ców Zie mi
Gli wic kiej prze wod ni czą cy Ra dy

Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma -
mok przy po mniał hi sto rię te go pa -
trio tycz ne go świę ta. To wa rzy szy li
mu pre zy dent Gli wic Zyg munt
Fran kie wicz i se kre tarz Po wia tu
Gli wic kie go Mag da le na Bud ny.
Na stęp nie uli ca mi Gli wic prze szedł
marsz na plac Mar szał ka Pił sud skie -
go, gdzie po ma ni fe sta cji z udzia łem
Woj ska Pol skie go re pre zen tan ci or -
ga ni za cji spo łecz nych, licz nych in -
sty tu cji, służb mun du ro wych
i władz sa mo rzą do wych zło ży li
pod po mni kiem wień ce i wią -
zan ki kwia tów. (RG)

Świę to Oj czy zny uro czy ście…

Od le wej: Mag da le na Bud ny, Ta de usz Ma mok i skarb nik Po wia tu Gli wic -
kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko zło ży li wie niec pod Po mni kiem Jó ze fa Pił -
sud skie go.
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Kie row nik Biu ra Po wia to we go w Py sko wi cach
ARiMR An drzej Frej no in for mu je, iż 3 grud nia roz -
po czę ła się wy pła ta te go rocz nych do płat bez po śred -
nich i płat no ści rol no śro do wi sko wych. Pra cow ni cy
Biu ra Po wia to we go w Py sko wi cach wy da li do tych -
czas de cy zje w po nad 55 proc. roz pa try wa nych przez
Biu ro spra wach o przy zna nie płat no ści. 

An drzej Frej no przy po mi na, iż od ro ku 2012 zmie ni -
ły się za sa dy do rę cza nia de cy zji przy zna ją cych płat ność.
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. 

Po raz pierw szy w ro ku 2012 za sto so wa na zo sta ła
tzw. mo du la cja (zmniej sze nie płat no ści). Zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi, unij ny mi prze pi sa mi, w przy pad ku, gdy

łącz na kwo ta wszyst kich płat no ści bez po śred nich (jed -
no li ta płat ność ob sza ro wa, płat ność cu kro wa, płat ność
do po mi do rów, od dziel na płat ność do owo ców mięk -
kich, płat ność do krów, płat ność do owiec, spe cjal na
płat ność ob sza ro wa, płat ność do ty to niu), do któ rych
rol nik jest upraw nio ny, prze kra cza 5 tys. eu ro, to wszyst -
kie uzu peł nia ją ce kra jo we płat no ści bez po śred nie bę dą
pro por cjo nal nie po mniej sza ne o kwo tę sta no wią cą 10
proc. na li czo nej kwo ty po wy żej 5 tys. eu ro.

W od nie sie niu do płat no ści bez po śred nich fi nan so -
wa nych z bu dże tu UE (JPO, su ma płat no ści w ra mach
wspar cia spe cjal ne go, płat ność do po mi do rów, od dziel -
na płat ność do owo ców mięk kich, płat ność cu kro wa) za -
sto so wa nie bę dzie mia ła wy łącz nie mo du la cja po wy żej
kwo ty 300 tys. eu ro. Zmniej sze nie bę dzie wy no si ło
4 proc. kwo ty płat no ści po wy żej 300 tys. eu ro (zgod nie
z art. 7 ust. 2 roz po rzą dze nia Ra dy WE nr 73/2009).

(RG)

ARiMR in for mu je

(Opr. RG, SoG)
WIĘ CEJ NA WWW. PO WIAT GLI WIC KI. PL
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Py sko wic ki Mło dzie żo wy Te -
atr Car pe Diem dzia ła ją cy
w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
i Spor tu, po raz ko lej ny już
z oka zji Świę ta Od zy ska nia Nie -
pod le gło ści przy go to wał no we
przed sta wie nie pt. „Kwiat ki
z pol skiej ra bat ki”. Jak za wsze
zgro ma dził pod czas dwóch spek -
ta kli tłu my wi dzów.

By ło bez pa to su, ale bar dzo ra -
do śnie. Twór cy po pro wa dzi li wi -
dzów przez wy bra ne frag men ty pol -
skiej hi sto rii, po ka zu jąc z hu mo rem
m.in. szla chec ki dwo rek, obóz har -
cer ski i woj sko we kli ma ty. Nie za -
bra kło do brych tek stów współ cze -
snych bar dów, sa ty ry ków i po etów.
W dru giej czę ści przed sta wie nia
na sce nę ru nę ły ta niec i pio sen ka

żoł nier ska z cza sów
świet no ści fe sti wa lu
w Ko ło brze gu. Na sce -
nie zo ba czyć moż na by -
ło m.in. wy cho wan ków
Te atru Car pe Diem, któ -
rzy obec nie są już stu -
den ta mi bądź ab sol wen -
ta mi wyż szych szkół te -
atral nych. Au to rem sce -
na riusza przed sta wie nia
jest Agniesz ka Na lep -
ka, a za stro nę mu zycz -
ną od po wia dał Adam
Wój cik. (MF -R)

…i z Teatrem Carpe Diem

Spektakl pyskowickiego teatru jak zawsze był
pełen młodzieńczej  energii i godnego podziwu
profesjonalizmu.
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DA RY SERC
15 grud nia o godz. 15.00 w Cen trum Kul tu ry

w Szczy gło wi cach (ul. Szty gar ska) od bę dzie się X Ju -
bi le uszo wy Kon cert Cha ry ta tyw ny „Da ry Serc”. 

W pro gra mie kon cer tu znaj du ją się in sce ni za cje
przy go to wa ne przez pen sjo na riu szy do mów po mo cy
spo łecz nej: „Osto ja” w So śni co wi cach, „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej, Oj ców Ka mi lia nów w Pil cho -
wi cach, „Ca ri tas” Oj ców Sa le zja nów z Wi śni cza, Ca ri tas
z Knu ro wa. Kon cert uświet nią wy stę py Aga ty Za -
krzew skiej, Or kie stry Dę tej KWK „Knu rów” wraz z so -
li sta mi, m.in. Ada mem So bie raj skim, Ze spo łu Wo kal -
no -In stru men tal ne go – Iwo na Ko bryń. Bi le ta mi wstę pu
na im pre zę są ce gieł ki. Do chód z ich sprze da ży prze zna -
czo ny zo sta nie na za kup pre zen tów świą tecz nych dla
miesz kań ców do mów po mo cy spo łecz nej na te re nie po -
wia tu.

Im pre zę or ga ni zu je Sto wa rzy sze nie „Mo ja Gmi na
Nasz Po wiat”. Pa tro nat nad nią spra wu ją sta ro sta gli wic -
ki Mi chał Nie szpo rek, Urząd Mia sta Knu rów i Cen trum
Kul tu ry w Knu ro wie. Pa tro nem me dial nym jest „Prze -
gląd Lo kal ny”. (SoG)

Bo że Na ro dze nie
na sce nie

Trwa XIII Mię dzysz kol ny Prze gląd In sce ni za cji
Bo żo na ro dze nio wych. 

Pod czas co rocz nej im pre zy na sce nie w Gór no ślą -
skim Cen trum Edu ka cyj nym przy ul. Okrzei 20 w Gli -
wi cach pre zen tu je się kil ka dzie siąt grup te atral nych
z ca łe go re gio nu. W tym ro ku prze gląd trwa od 10 do 14
grud nia. Uczest ni cy przy go to wa li róż no rod ne in sce ni za -
cje zwią za ne z Bo żym Na ro dze niem. Uro czy sta ga la
pod su mo wu ją ca prze gląd od bę dzie się 4 stycz nia 2013 r.
o godz. 11.00.

Im pre za or ga ni zo wa na jest przez Gór no ślą skie Cen -
trum Edu ka cyj ne w Gli wi cach. Prze gląd od by wa się
pod pa tro na tem bi sku pa Ge rar da Ku sza, pre zy den ta
Gli wic Zyg mun ta Fran kie wi cza i sta ro sty gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka. (SoG)

Jar mark w Ko tu li nie
16 grud nia przy ko ście le pa ra fial nym w Ko tul inie

od bę dzie się Jar mark Ad wen to wy.
Po czą tek o godz. 16.00. Or ga ni za to rzy – Sto wa rzy -

sze nie „Ra zem dla Ko tu li na”, soł tys i Ra da So łec ka –
za pra sza ją wszyst kich na tę im pre zę o przed świą tecz -
nym kli ma cie. Bę dzie moż na ku pić ozdo by, stro iki
i cho in ki, skosz to wać grzań ca i świą tecz nych po traw,
a tak że po słu chać mu zy ki w wy ko na niu or kie stry dę tej,
mło dzie ży i gwiaz dy wie czo ru. (RG) 

Mi ko łaj u se nio rów

Co ro ku do Ko ła Se nio rów w So śni co wi cach przy -
cho dzi Świę ty Mi ko łaj. To wa rzy szą mu Re ni fer i Dia -
beł ki z pie kła ro dem. Jest du żo śmie chu i ra do ści, bo
Świę ty Mi ko łaj dla każ de go ma ob fi tą pacz kę.

– Dzia ła my od kil ku na stu lat, a spo tka nia mi ko ła jo -
we na le żą co ro ku do tych naj bar dziej ocze ki wa nych –
mó wi prze wod ni czą ca ko ła Te re sa Szy moń ska. –
Przy ob da ro wy wa niu pacz ka mi pa mię ta my też o tych
na szych człon kach, któ rym zdro wie nie po zwo li ło
przyjść na spo tka nie. Go rą co dzię ku ję wszyst kim spon -
so rom, któ rzy co ro ku umoż li wia ją nam zor ga ni zo wa nie
oko ło 40 pa czek. Dla nie któ rych na szych se nio rów jest
to je dy ny po da rek przed nad cho dzą cy mi Świę ta mi.

(RG)

Świą tecz ne go to wa nie
16 grud nia w Sa li Pe ter swald skiej na Zam ku

w Tosz ku od bę dzie się Kon kurs na naj lep szą po tra wę
świą tecz ną. 

Or ga ni za to rzy za pra sza ją miesz kań ców po wia tu gli -
wic kie go, Gli wic i gmin na le żą cych do Spi chle rza Gór -
ne go Ślą ska. Każ dy z uczest ni ków za pre zen tu je jed ną
po tra wę świą tecz ną. Kon kur so wi bę dzie to wa rzy szył
kon cert ko lęd w wy ko na niu go ścia spe cjal ne go ze Szko -
ły Mu zycz nej w Strzel cach Opol skich i dzie ci z sek cji
dzia ła ją cych przy Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”.
Po czą tek im pre zy o godz. 16.00. 

Or ga ni za to ra mi kon kur su są Cen trum Kul tu ry „Za -
mek w Tosz ku” oraz Ko ło Te re no we Sto wa rzy sze nia
Mo ja Gmi na Nasz Po wiat. Pa tro nat ho no ro wy nad im -
pre zą spra wu je sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
zaś „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” ob ję ły pa tro nat
me dial ny. (SoG)

Dla pra cow ni ków PCPR
w Gli wi cach każ da oso ba zgła sza -
ją ca go to wość do peł nie nia pie czy
za stęp czej jest na wa gę zło ta. No -
wy kan dy dat to szan sa na od na le -
zie nie do mu dla ko lej ne go dziec ka
po zba wio ne go na le ży tej opie ki
i wy cho wa nia ze stro ny ro dzi ców
na tu ral nych. Uśmiech i blask
w oczach przy ję te go dziec ka, któ -
re po cząt ko wo mo że być nie uf ne,
czę sto smut ne, jest bez cen ne. Tak
jak każ dy kan dy dat.

Funk cję or ga ni za to ra ro dzin nej
pie czy za stęp czej w po wie cie gli -
wic kim peł ni Po wia to we Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach,
a tym sa mym na je go bar kach spo -
czy wa or ga ni zo wa nie szko leń dla
kan dy da tów do peł nie nia funk cji ro -
dzi ny za stęp czej i pro wa dze nia ro -
dzin ne go do mu dziec ka. W br.
PCPR w Gli wi cach zor ga ni zo wał
szko le nia dla kan dy da tów do peł -
nie nia wszyst kich form pie czy za -
stęp czej. Szko le nia mi ob ję to 19
kan dy da tów na spo krew nio ne ro -
dzi ny za stęp cze, czy li ro dzeń stwo
i dziad ków dzie ci wy ma ga ją cych
za bez pie cze nia w śro do wi sku za -
stęp czym. Za ję cia dla nich by ły or -
ga ni zo wa ne w sie dzi bie PCPR
w Gli wi cach i pro wa dzo ne przez
pra cow ni ków Cen trum. 

Szko le nia dla kan dy da tów
na po zo sta łe for my ro dzin nej pie czy
za stęp czej pro wa dzo ne są obec nie
na zle ce nie PCPR w Gli wi cach
przez Ośro dek Ad op cyj ny i Pie czy
Za stęp czej SZAN SA w By to miu -
-Sto la rzo wi cach. Od by wa ją się
w sie dzi bie te go ośrod ka oraz –
dzię ki przy chyl no ści i do brej
współ pra cy – w Ośrod ku M. B.
Uzdro wie nie Cho rych Ar chi die ce zji
Ka to wic kiej w Knu ro wie. Szko le -
niem ob ję to 11 kan dy da tów na nie -
za wo do we ro dzi ny za stęp cze, z cze -
go 3 kan dy da tów de kla ru je go to -
wość peł nie nia funk cji ro dzi ny po -
mo co wej* dla już funk cjo nu ją cych
form ro dzin nej pie czy za stęp czej.
Jed na nie za wo do wa ro dzi na peł nią -
ca już pie czę za stęp czą uzu peł ni ła
swo je kwa li fi ka cje po przez udział
w szko le niu dla kan dy da tów na za -
wo do wą ro dzi nę za stęp czą, a dwie
ko lej ne od by ły szko le nie dla kan dy -
da tów na za wo do wą ro dzi nę za stęp -
czą peł nią cą funk cję po go to wia ro -
dzin ne go.

W br. PCPR w Gli wi cach od po -
wie dzia ło na Kon kurs ogło szo ny
przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej w ra mach Re sor to we go
Pro gra mu Wspie ra nia Ro dzi ny i Sys -
te mu Pie czy Za stęp czej na rok 2012,

dzię ki cze mu Po wiat Gli wic ki otrzy -
mał do fi nan so wa nie na re ali za cję za -
da nia pn. „Szko le nie ro dzin za stęp -
czych, osób pro wa dzą cych ro dzin ne
do my dziec ka oraz dy rek to rów pla -
có wek opie kuń czo -wy cho waw czych
ty pu ro dzin ne go” w wy so ko -
ści 14 550 zł. Środ ki te w ca ło ści zo -
sta ły prze zna czo ne na po kry cie kosz -
tu opi sa nych szko leń.

Pod czas szko le nia kan dy da ci po -
zna ją swo je moż li wo ści, po trze by,
jak i pre dys po zy cje, któ re po zwa la -
ją na do ko na nie w przy szło ści traf -
ne go do bo ru ro dzi ny do dziec ka, jak
i dziec ka do ro dzi ny. Etap szko le nia
dla kan dy da tów jest cza sem wni kli -
wej ana li zy swo jej sy tu acji, jak i ro -
ze zna nia moż li wo ści peł nie nia pie -
czy za stęp czej w po sza no wa niu wo -
li osób naj bliż szych i istot nych dla
kan dy da tów. Szko le nie przy go to -
wu je do wła ści we go wy peł nia nia
w przy szło ści ro li opie ku na za stęp -
cze go, przy uwzględ nie niu trud no -
ści wy cho waw czych, z któ ry mi mo -
gą sty kać się ro dzi ce za stęp czy. Da -
je rów nież wie dzę o pra wach i obo -
wiąz kach ro dzi ców za stęp czych
oraz po zwa la po znać in sty tu cje
wspie ra ją ce opie ku nów za stęp czych
w wy peł nia niu po wie rzo nych im
za dań. 

Do strze ga jąc cią głą po trze bę
po zy ski wa nia kan dy da tów, PCPR
w Gli wi cach nie ustan nie pro wa dzi
kam pa nię spo łecz ną ma ją cą na ce -
lu uświa da mia nie, iż każ dy z nas
mo że roz wa żać: czy bę dąc obok
ko goś po trze bu ją ce go po mo cy,
zwłasz cza dziec ka, umie my
przejść obo jęt nie? Je śli od po -
wiedź na to py ta nie jest ne ga tyw -
na, to ko lej nym kro kiem win no
być prze my śle nie kwe stii moż li -
wo ści peł nie nia przez nas funk cji
śro do wi ska za stęp cze go lub po -
mo co we go.

Wszyst kich za in te re so wa nych
peł nie niem pie czy za stęp czej za -
pra sza my do sie dzi by PCPR w Gli -
wi cach przy ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, pok. 228, II pię tro,
tel. 32 3015039 lub pok. 084, par -
ter, tel. 32 3326616.

AN NA PAW LAK – pe da gog, 
Ze spół Pie czy Za stęp czej w PCPR

* Ro dzi na po mo co wa to ro dzi na, któ ra
uzy ska ła za świad cze nie kwa li fi ka cyj ne
do peł nie nia pie czy za stęp czej i wspie ra ro -
dzi nę za stęp czą w wy peł nia niu po wie rzo -
nych jej funk cji po przez cza so we/krót ko -
trwa łe spra wo wa nie opie ki nad dzieć mi
prze by wa ją cy mi w tej ro dzi nie w okre sach
nie moż no ści wy peł nia nia po wie rzo nych jej
za dań.

Kan dy da ci – bez cen ni

Szpi tal w Knu ro wie Sp. z o. o.
za pra sza na bez płat ną en do sko -
pię. Wy star czy skie ro wa nie od le -
ka rza ro dzin ne go, a ba da nie zre -
fun du je NFZ. 

Pra cow nia en do sko pii w Szpi ta -
lu w Knu ro wie wy ko nu je bez płat ne
ba da nia prze wo du po kar mo we go –
pa nen do sko pię oraz ko lo no sko pię.
Prze pro wa dza ją je le ka rze spe cja li -

ści i wy kwa li fi ko wa ne pie lę gniar ki.
Fa chow cy ko rzy sta ją z no wo cze -
sne go sprzę tu dia gno stycz ne go z to -
rem wi zyj nym. 

Dzię ki no wo cze sne mu opro gra -
mo wa niu w Knu ro wie ist nie je moż -
li wość wy ko na nia do ku men ta cji fo -
to gra ficz nej za bie gu, któ ra jest póź -
niej do łą czo na do wy ni ków. W ra zie
wska zań me dycz nych, w trak cie ba -
da nia wy ko ny wa na jest tak że cał ko -
wi cie bez bo le sna biop sja. W knu -
row skim szpi ta lu za bie gi ko lo no -
sko po we le ka rze ro bią w krót ko -
trwa łym znie czu le niu i pod nad zo -
rem do świad czo ne go ze spo łu ane -
ste zjo lo gicz ne go. Co waż ne, ist nie -
je tak że moż li wość znie czu le nia
pod czas pa nen do sko pii, je śli ta ka
ko niecz ność za cho dzi ze wzglę du
na wska za nia me dycz ne. 

Bliż sze in for ma cje pod nu me ra -
mi tel.: 32 331 92 57 (re je stra cja)
i 32 331 92 02 (cen tra la) oraz

En do sko pia fun do wa na 

Pod czas wy ko ny wa nia ba da nia w pra cow ni en do sko pii.
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na stro nie in ter ne to wej szpi ta la –
www.szpi talk nu row.pl. (MN)



NNRR  1122  ((6699))  GGRRUUDDZZIIEEŃŃ  22001122 KKAAŻŻDDYY  MMOOŻŻEE  PPOOMMÓÓCC

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 66

Ma łe mu Ku bie z Py sko wic
w cią gu kil ku dni za wa lił się ca ły
świat. Sep sa zmie ni ła je go sze ścio -
let nie ży cie, jak rów nież eg zy sten -
cję wszyst kich je go bli skich. Wy -
ma ga wiel kiej po mo cy, by nor -
mal nie żyć.

To był zwy kły, już pra wie wio -
sen ny dzień te go ro ku. W pią tek 16
mar ca sze ścio let ni Ku ba Wy ro stek
z Py sko wic był jesz cze w przed -
szko lu. W no cy za cho ro wał. Za czę -
ły się wy mio ty i wy so ka go rącz ka.
W so bo tę ra no 17 mar ca Ku buś tra -
fił do po rad ni z po dej rze niem zwy -
kłej „je li tów ki”. Wró cił do do mu.
Z go dzi ny na go dzi nę ro bił się co raz
słab szy, aż wy stą pi ły na je go skó rze
ma łe plam ki. Po cząt ko wo ro dzi ce
my śle li, że to wy syp ka, coś ich jed -
nak tknę ło… Wró ci li do po rad ni.
Stam tąd na tych miast zo sta li skie ro -
wa ni do Szpi ta la Miej skie go w Gli -
wi cach. Tam po sta wio no dia gno zę –
po socz ni ca me nin go ko ko wa, ina -
czej zwa na sep są…

Ku buś tra fił na Od dział In ten -
syw nej Te ra pii i Ane ste zjo lo gii dla
Dzie ci. Za czę ła się wal ka z cza sem.
Stan chłop ca był na praw dę kry tycz -
ny, wy ma gał re ani ma cji. W nie dzie -
lę le ka rze nie da wa li szans na prze -
ży cie, stan na dal był skraj nie cięż ki,
ale Ku ba bar dzo chciał żyć.

W po nie dzia łek ra no ro dzi ce
na mo ment mo gli zo ba czyć swo je -
go syn ka. – Nie po zna łam wła sne -
go dziec ka. Ku ba miał licz ne
obrzę ki, był bar dzo zmie nio ny.
Przez trzy ty go dnie nie moż na by ło
go ni gdzie trans por to wać. Ca ły or -
ga nizm był za ka żo ny i wy cień czo -
ny. Przez pięć dłu gich mie się cy ży -
cie mo je go dziec ka by ło za gro żo -
ne. Wszy scy le ka rze to czy li wal kę
o każ dą część cia ła na sze go syn ka.
Pew ne go dnia po wie dzia no nam –
am pu ta cja al bo ży cie. Ku ba stra cił
obie nóż ki. To, co wte dy prze ży li -
śmy, co prze ży wa my do dziś, jest
na praw dę nie do opi sa nia – opo -
wia da Mar ta Wy ro stek, ma ma
Ku by.

Znisz cze niu ule gły tak że ko ści
i ścię gna rąk i dło ni chłop ca. Prze -
szedł kil ka na ście prze szcze pów
skó ry – wła snej i sztucz nej. Nie ste -
ty nie wszyst kie prze szcze py by ły
uda ne. Dziś je go rącz ki wy glą da ją
jak by by ły po pa rzo ne. Wy ko na no
też to mo gra fię gło wy. Pierw sze ob -
ra zy by ły nie czy tel ne. Do pie ro
czerw co we ba da nie po ka za ło, że
Ku buś utra cił rów nież wzrok. I nie
jest to wi na sa me go oka, tyl ko te go,
że je go mózg nie od bie ra sy gna łów
wzro ko wych.

– Ten wzrok jest chy ba dla nas
naj więk szą tra ge dią, je śli te wszyst -
kie nie szczę ścia moż na po dzie lić
na waż ne i waż niej sze – ci cho do da -
je ma ma Ku by.

Przez osiem mie się cy swo jej
dłu giej i cięż kiej cho ro by ma ły Ja -
kub prze szedł m.in. wstrząs sep -
tycz ny, nie wy dol ność od de cho wo -
-krą że nio wą, zmia ny za to ro wo -za -
krze po we tęt nic koń czyn dol nych
i gór nych, a co się z tym wią że 21
ope ra cji (ty le sa mo nar koz), 30
prze to czeń krwi, wtór ne za ka że nia
i przy jął nie zli czo ne ilo ści an ty bio -
ty ków oraz in nych le ków. Do ku -
men ta cja me dycz na to po kaź ny stos
za dru ko wa nych macz kiem opi sów,
za le ceń i wy pi sów…

Ku ba mó wi nie wy raź nie i bar -
dzo ma ło, wy ma ga po mo cy lo go pe -
dy. Do pie ro mie siąc te mu wró cił ze

szpi ta li. Po po by cie w gli wic kiej
pla ców ce kil ka ty go dni spę dził
na Od dzia le Re ha bi li ta cji Neu ro lo -
gicz nej w Ka to wi cach -Li go cie.
Przy ca łym nie szczę ściu re agu je
na wszel kie bodź ce bar dzo po zy -
tyw nie. Pró bu je so bie po ukła dać
na no wo swój ma ły, dzie cię cy
świat. Bar dzo boi się bó lu i źle zno -
si po ja wia ją cych się le ka rzy. Co raz
czę ściej za czy na ład nie jeść i prze -
ły kać, choć na po je wciąż otrzy mu je
przez son dę. Ma ape tyt, zwłasz cza
na mię sko! Trzy ra zy w ty go dniu
po ja wia ją się u nie go: re ha bi li tant,
le ka rze i psy cho log oraz pie lę gniar -
ka z Fun da cji Ślą skie Ho spi cjum
Dla Dzie ci w Pszczy nie. Ulu bień -
cem Ku bu sia jest pan Pa weł – psy -
cho log, któ ry pro wa dzi z nim roz -
mo wy oraz wy peł nia je go czas za -

ba wą. Dzię ki pszczyń skie mu
ho spi cjum w do mu po ja wi ły
się pierw sze sprzę ty do re ha bi -
li ta cji i wy god ne pod no szo -
ne łó żecz ko. 

Ży cie ro dzi ny mu sia ło zo stać
prze or ga ni zo wa ne. Ro dzi ce Ku bu -
sia pra cu ją i rów no cze śnie zaj mu ją
się sy nem. Po trze by są jed nak
ogrom ne. Pań stwo Wy rost ko wie
miesz ka ją na trze cim pię trze w blo -
ku bez win dy. My ślą o zmia nie
miesz ka nia na po dob ne, ale na par -
te rze. Uła twi ło by to co dzien ne ży -
cie, wy no sze nie Ku by i zno sze nie
cięż kie go wóz ka. Oka zu je się, że
nie jest to ła twe wy zwa nie. Po za
tym trze ba na praw dę du żych środ -
ków fi nan so wych na re ha bi li ta cję,
pro te zy, zwłasz cza koń czyn dol -
nych, sprzęt me dycz ny, me dy ka -
men ty i ma ści. Ku ba przez ca ły czas
jest na le kach prze ciw bó lo wych.
Wciąż bo li go wła ści wie ca łe ma łe
ciał ko. Bar dzo źle re agu je na zmia -
ny po go dy. Cier pi okrop nie…
Ślicz ny mi oczka mi błą dzi po swo im
ko lo ro wym po ko ju, wo ła ta tę, al bo
obec ną aku rat w do mu uko cha ną
cio cię Anię, na któ rą mó wi Ana.

– Le cze nie Ku by prze ra sta na sze
moż li wo ści fi nan so we. A nie wie -
my, ile jesz cze wy zwań przed na mi
i co cze ka na sze go syn ka. Dla te go
po sta no wi li śmy sko rzy stać z po mo -
cy Fun da cji Dzie ciom „Zdą żyć
z Po mo cą” z sie dzi bą przy ul. Ło -
miań skiej w War sza wie. Za jej po -
śred nic twem zwra ca my się do Czy -
tel ni ków „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go” o wszel ką po moc.
Wie my, że po trzeb i osób wy ma ga -
ją cych po mo cy jest bar dzo wie le.
Dla nas li czy się każ da przy sło wio -
wa zło tów ka. Ca ły czas to czy my
wal kę o swo je dziec ko, o je go bez -
pie czeń stwo, o je go przy szłość –
mó wią ro dzi ce.

Je śli nie uda się za mie nić miesz ka -
nia, mo że trze ba bę dzie po my śleć
o ze wnętrz nej win dzie. Kosz ty ta kiej
in we sty cji są hor ren dal nie wy so kie.
Dla te go li czy się każ dy gest do brej
wo li i każ dy grosz wpła co ny dla Ku by.

Te go rocz ne świę ta Bo że go Na -
ro dze nia bę dą dla Ku bu sia bar dzo
trud ne. Nie bę dzie mógł zaj rzeć
pod cho in kę, ani sa mo dziel nie od -
pa ko wać pre zen tów. Dla te go po -
móż my mu oka zu jąc wiel kie ser ca
dla waż nej spra wy. Ku ba nie mo że
zo stać sam!
MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Ku buś wal czy o zdro wie

Na zdję ciu: Ku ba przed cho ro bą.
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An to sia Wie czo rek uro dzi ła się
w mar cu br. w knu row skim szpi -
ta lu z bar dzo rzad kim ze spo łem
wad wro dzo nych. Je dy nym ra tun -
kiem przed am pu ta cją nó żek
dziew czyn ki jest kosz to wa na ope -
ra cja. Jej ter min wy zna czo no
na wrze sień przy szłe go ro ku, jed -
nak –aby za bieg do szedł do skut -
ku – po trzeb ny jest mi lion zło tych. 

An to sia ma obu stron ną he mi me -
lię strzał ko wą, w nóż kach dziew -
czyn ki bra ku je ko ści strzał ko wych,
ko ści pisz cze lo we są zgru bia łe
i wy gię te do przo du. Stóp ki nie są
w peł ni roz wi nię te – w le wej ma
tyl ko trzy pa lusz ki, a w pra wej

dwa. Z ko lei w le wej rącz ce
w ob rę bie śród rę cza i pal ców wy -

kształ ci ło się tyl ko osiem z dwu -
dzie stu dwóch ko ści. 

– Po przyj ściu na świat na -
szej có recz ki za uwa ży li śmy,

że ma wy gię te pisz cze le oraz
nie wy kształ co ne w peł ni stóp ki. Zo -
ba czy li śmy też „in ną” le wą rącz kę.
Jesz cze w pierw szej do bie An to sia

tra fi ła do Kli ni ki Pa to lo gii No wo -
rod ka w Za brzu. By ła tam ho spi ta li -
zo wa na przez 14 dni. Do kład niej sze
ba da nia oraz zdję cia RTG wy ka za ły
bar dzo rzad ki ze spół wad wro dzo -
nych. Le ka rze mó wią, że jest szan sa,
aby An to sia mo gła sta nąć na swo ich
nóż kach, ale kosz ty le cze nia są
ogrom ne. Je że li się nie po wie dzie,
naj praw do po dob niej bę dzie po ru -
szać się na dwóch pro te zach – in for -
mu ją Li lia na i Ra dek Wie czor ko -
wie, ro dzi ce dziew czyn ki.

Tą szan są jest ope ra cja w Sta -
nach Zjed no czo nych, któ rej po dej -
mie się dr Dror Pa ley – świa to wej

sła wy or to pe da, spe cja li zu ją cy się
w le cze niu wa dy, z ja ką An to sia
przy szła na świat. 

Jak in for mu ją Wie czor ko wie,
ope ra cja ich cór ki bę dzie obej mo -
wać re kon struk cję sta wów sko ko -
wych, sko ry go wa nie ko śla wo ści
ko lan, usta wie nie pra wi dło wej po -
zy cji stóp, za ło że nie apa ra tu Ili za ro -
va na pięć mie się cy w ce lu wy pro -
sto wa nia oraz wy dłu że nia pisz cze li
– z cze go dwa i pół mie sią ca dziew -
czyn ka mu si po zo sta wać pod sta łą
opie ką w USA. Je śli nie bę dzie
kom pli ka cji, to ko lej na ope ra cja,
za ło że nie apa ra tu Ili za ro va, cze ka
An to się ok. ósme go ro ku ży cia. Je -
śli nie sta bil ność kost ki po wró ci, ter -
min ten bę dzie mu siał zo stać przy -
spie szo ny. 

Da ta ope ra cji zo sta ła wy zna czo -
na na wrze sień 2013 r., jej koszt to
mi lion zło tych. – Sa mi nie je ste śmy
w sta nie uzbie rać tej nie wy obra żal -
nej dla nas su my. Li czy my, że po -
mo że cie nam w wal ce o sa mo dziel -
ność na szej có recz ki – zwra ca się

o po moc do wszyst kich lu dzi do brej
wo li mło de mał żeń stwo. 

W ak cję po mo cy włą czy ło się
wie le osób. Or ga ni zo wa ne są kon -
cer ty, zbiór ki, au kcje. An to sia jest
pod opiecz ną Fun da cji Dzie ciom
„Zdą żyć z Po mo cą”, pie nią dze
na le cze nie moż na wpła cać na jej
kon to. Do tej po ry wpły nę ło na nie
po nad 60 tys. zł. Li czy się każ de
wspar cie. Wszyst kie in for ma cje
na te mat ak tu al nych przed się wzięć
i ak cji na rzecz An to si moż na zna -
leźć na stro nie in ter ne to wej
www.an to ni na wie czo rek.pl.

SO NIA GU ZIK

Ra tu nek dla An to si 

An to sia to ślicz na i nie zwy kle po god na dziew czyn ka.
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LI CZY SIĘ KAŻ DA ZŁO TÓW KA

Fun da cja Dzie ciom „Zdą żyć z Po mo cą”, 
ul. Ło miań ska 5, 01-685 War sza wa, 
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Ty tu łem: 18905 Wy ro stek Ja kub Py sko wi ce –
da ro wi zna na po moc i ochro nę zdro wia.

Co to jest sepsa?
Sep sa, po socz ni ca (łac. sep sis) –
spe cy ficz na re ak cja or ga ni zmu
na za ka że nie. Do sep sy naj czę -
ściej do cho dzi w wa run kach od -
dzia łu in ten syw nej te ra pii. Po za
szpi ta lem sep sa do ty ka głów nie
dzie ci i mło dzież oraz oso by
star sze i osła bio ne. Szcze gól nie
na ra żo ne są oso by prze by wa ją -
ce przez dłu gi okres w du żych
sku pi skach ludz kich, ta kich jak
żłob ki, przed szko la, szko ły, ko -
sza ry, wię zie nia itp. 

WPŁAĆ, JE ŚLI MO ŻESZ
�Wpła ca nie da ro wizn w zło tów kach:
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615. W ty tu le prze le wu
pro si my po dać: 18441 – An to ni na Wie czo rek – da ro wi zna na po moc
i ochro nę zdro wia.
�Wpła ty za gra nicz ne:
IBAN: PL15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, kod SWIFT (BIC):
BPHK PLPK. W ty tu le prze le wu pro si my po dać: 18441 An to ni na Wie -
czo rek.
�Wpła ca nie da ro wizn w eu ro:
Nu mer kon ta: 11 10600076 0000321000196510. W ty tu le pro si my po -
dać: 18441 An to ni na Wie czo rek.
�Wpła ca nie da ro wizn w do la rach ame ry kań skich:
Nu mer kon ta: 48 10600076 0000321000196523. W ty tu le prze le wu pro -
si my po dać: 18441 An to ni na Wie czo rek.
� Po moc przez prze ka za nie 1% po dat ku do cho do we go
Da ne do wpi sa nia przy roz li cze niu po dat ko wym: Fun da cja Dzie ciom
„Zdą żyć z Po mo cą”; KRS 0000037904; cel szcze gó ło wy: 18441 – An to -
ni na Wie czo rek.
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Jak Ka szu bi ob cho dzą świę ta
Bo że go Na ro dze nia i to wa rzy szą -
cy im czas? War to wie dzieć, bo
prze cież Po wiat Puc ki, czy li nasz
part ner ski po wiat, pie czo ło wi cie
kul ty wu je ro dzi me tra dy cje i oby -
cza je. Prze czy taj cie więc – a prze -
ko na cie się, że Ka szu bi i w tej
mie rze ma ją wie le wspól ne go ze
Ślą za ka mi. 

Miej sco we oby cza je ka -
szub skie zwią za ne z naj -
waż niej szy mi świę ta mi

ro ku ob rzę do we go róż nią się nie kie -
dy od kul ty wo wa nych w Pol sce – pi -
sze Ro man Drzeż dżon w książ ce
pt. „Klëka al bo ka szub skie A B C…
Kil ka słów o Ka szu bach i ich zie mi”,
Za cznij my od 6 grud nia. W tym dniu
dzie ci do sta ją pre zen ty od swiătégò
Mikòła ja (św. Mi ko ła ja), któ re ten
wkła da w no cy do do brze wy czysz -
czo nych bu tów. Nie grzecz nym da je
w po dar ku wę giel lub obier ki ziem-
nia ków. Na tym koń czy się ro la św.
Mi ko ła ja na Ka szu bach, gdyż
na Wilëjă (w Wi gi lię) do dzie ci przy-
by wa Gwiôzdór, któ ry od py tu je
z pa cie rza. Grzecz ne ma lu chy do sta -
ją pre zen ty, a psot ni cy ró zgę. 

W cza sie Gòdów (Bo że Na ro dze -
nie) po wsiach cho dzą prze bie rań cy
zwa ni Gwiôzdka ma lub Pa nesz ka -
ma. W skład gru py ko lęd ni czej
wcho dzą naj czę ściej bo cian, ba ran,
půrtk (dia beł), ko za, niedź wiedź,
śmierć, koń, gwiżdż lub po li cjant
(anon su je po ja wie nie się gru py
w do mach) oraz mu zy kant -har mo ni -
sta. W syl we stra gru pę tę za si la ko-
mi niarz oraz Sta ry i No wy Rok.
W ostat ni dzień ro ku „ob dzwa nia
się” drzew ka w sa dzie, wo ła jąc: „Jă-
drzné jab ka, jădrzné krëszczi, na ten
No wi Rok”, ma to przy nieść ob fi te
plo ny. Noc syl we stro wą spę dza się
na za ba wach i pła ta niu fi glów,
za któ re nie wol no się ob ra zić.
Od Gòdów do 6 stycz nia po wsiach
cho dzą Trze ji Kró lo wie, któ rzy śpie -
wa ją ko lę dy i za bie ra ją dat ki. Daw -
niej w okre sie tym nie wol no by ło
prać, w prze ciw nym ra zie ktoś z ro -
dzi ny mógł umrzeć – prze sąd ten
utrzy mał się w nie któ rych do mach
do dzi siaj. 

O tym, co przy rzą dza no na Bo że
Na ro dze nie do je dze nia, do wie dzieć
się moż na z ksią żecz ki pt. „Smak
Ka szub, czy li kuch nia re gio nal na,
tra dy cja i prze pi sy…” wy da nej (tak
jak i cy to wa na wy żej) przez Wy daw -
nic two RE GION w Gdy ni.

Ob cho dy świąt za czy na ły się już
w ad wen cie. Na ca łych Ka szu bach
w tym cza sie po szczo no trzy ra zy
w ty go dniu – w śro dy, piąt ki i so bo -
ty. By wa ły też dni wol ne od po stu,
np. świę to pa tron ki ry ba ków – świę -
tej Bar ba ry. W ten dzień człon ko wie
ma szo pe rii (czy li ry bac kich związ -
ków czy spół dziel ni) po na bo żeń -
stwie urzą dza li so bie bie sia dy
przy ku flu pi wa i wę dzo nym wę go -
rzu. W ad wen cie wszyst kie czyn no -
ści wy ko ny wa ne w do mu mia ły być

po moc ne w jak naj lep szym przy go -
to wa niu się człon ków ro dzi ny
na nad cho dzą ce gòdë, obej mu ją ce
okres świą tecz ny po mię dzy Bo żym
Na ro dze niem a świę tem Trzech Kró -
li. 

Daw niej w cza sie ad wen tu
wy pie ka no spe cjal ne bu -
łecz ki zwa ne ad weń to wi ma

chlébka ma. By ły ma łe, for mo wa ne
na kształt bo chen ka chle ba. Ma ło kto
dziś je pa mię ta, a w ob rzę do wej
kuch ni są już nie obec ne. Prze zna -
czo ne by ły głów nie dla ko lęd ni ków,
któ rzy cho dzi li z szop ką be tle jem -
ską. Cho dze nie z szop ką roz po- 
czy na ło się dwa ty go dnie
przed Gwiazd ką. W tra dy cji łą czo ne
by ło ze śpie wem ko lęd i ko micz nym
przed sta wie niem z udzia łem He ro -
da, dia bła i śmier ci. Ko lęd -
ni ków czę sto wa no też
przy go to wa ny mi wcze -
śniej pier ni ka mi.  

Ad went koń czył się wi -
le ją, któ ra by ła jed no cze -
śnie po cząt kiem gòdów.
W przed dzień Bo że go Na r-
o dze nia od by wa ło się
wiel kie sprzą ta nie, bo
od Wi gi lii aż do Trzech
Kró li nie wol no by ło ani
prać, ani szyć, ani prząść
na ko ło wrot ku. Na od -
dziel nym sto le kła dzio no
prze kro jo ną psze nicz ną
struc lę i żyt ni ko łacz.
W śro dek obu wy pie ków
wkła da no nóż, któ ry oglą-
da no do pie ro w No wy Rok
– spraw dza no, z któ rej
stro ny ewen tu al nie po kry -
ła go rdza. Je że li rdza po-
ja wi ła się od stro ny
ko ła cza, to za ra za do tknąć
mia ła ży ta, je śli od struc li,
cho ro ba do tknę ła by psze -
ni cy. Za po wie dzią zdro -
wych plo nów był czy sty
nóż. 

Te go dnia go spo darz
przy no sił do do mu sno pek
nie omłó co ne go zbo ża, któ ry stał
w ką cie przez ca łe świę ta. Po wie -
cze rzy, gdy wy bie ra no się na pa ster -
kę, na sto le po zo sta wia no ca ły
bo chen chle ba wraz z no żem, aby
du sze zmar łych mo gły się po czę sto -

wać. W ten dzień na Ka szu bach obo -
wią zy wał post aż do wie czo ra. Każ -
dy do mow nik po wstrzy my wał się
od je dze nia. Do sto łu za sia da no
po za cho dzie słoń ca. Pod ob rus kła -
dzio no sian ko, a na sto le sta wia no
po tra wy w licz bie nie pa rzy stej.
W szczy cie sto łu po zo sta wia no do-
dat ko we na kry cie, prze zna czo ne dla
nie obec nych wśród ży ją cych, sa mot-
ne go go ścia lub za błą ka ne go wę -
drow ca, któ ry w każ dej chwi li mógł
za pu kać do drzwi. 

Niegdyś wie cze rza wi gi lij na
na le ża ła do skrom niej szych
uro czy sto ści. W prze szło ści

je dy nym wi gi lij nym ja dłem był
śledź z kar to fla mi, uzu peł nio ny po -
tem o groch z ka pu stą, fa so lę, sie mię
ko nop ne i brzad, czy li zu pę al bo

kom pot z su szo nych owo ców.
Na wie cze rzę wi gi lij ną po da wa no
po tra wy ryb ne: po lew kę śle dzio wą
z octem i kar to fla mi, ry by pa nie ro -
wa ne w mą ce i sma żo ne na smal cu
oraz ry by na kwa śno lub w ga la re -

cie. W na stęp nej ko lej no ści spo ży -
wa no po tra wy ze zbóż chle bo wych
np. bùkwită (ka szę gry cza ną) z ole -
jem, klu ski z do dat kiem ka pu sty
oraz ja gły na słod ko. Na wie cze rzę
wi gi lij ną przy go to wy wa no rów nież
krëlczi, czy li ziem nia ki w mun dur -
kach z ole jem i wo dą śle dzio wą, ka-
pu stę z grzy ba mi oraz bu ra ki
czer wo ne z octu. 

Obec nie co raz czę ściej wpro -
wa dza się do ja dło spi su ryż
i po wszech nie kró lu je nie z-

na ny daw niej karp. Daw ne su szo ne
owo ce za stą pio ne zo -
sta ły kom po ta mi
z we ków. Wła ści wie
z dań tra dy cyj nych za-
cho wa ły się tyl ko śle -
dzie, ry by i ziem nia ki,
pod czas gdy po tra wy
mącz ne wy raź nie zo -
sta ły wy par te przez in -
ne pro duk ty.  

Wie cze rzy wi gi lij -
nej to wa rzy szył pło -
mień świe cy. Opła tek
sym bo li zu ją cy zgo dę
i jed ność po ja wił się
przy ka szub skich wi g-
i lij nych sto łach do pie -
ro po ostat niej woj nie.
Po za koń czo nej ko la -
cji z każ dej wi gi lij nej
po tra wy za no szo no
odro bi nę psu, po nie -
waż ta ki po si łek miał
za pew nić stró żo wi
i przy ja cie lo wi do mu
sta łą czuj ność na ca ły
rok. W nie któ rych ro -
dzi nach wiej skich
spo ży wa nie po kar -
mów świą tecz nych
za czy na no po po wro -
cie z pa ster ki. 

W oby dwa dni świą tecz ne Bo że -
go Na ro dze nia nie go to wa no na ogół
stra wy – spo ży wa no więk sze ilo ści
go to we go pie czo ne go mię sa, ki szek,
kieł bas i kwa śnych ryb. Z na po jów
pi to pi wo. Spo ży wa no pie cze nie wo -

ło we i ba ra nie, obec nie czę ściej wie -
przo we. Po I woj nie świa to wej upo -
wszech ni ło się spo ży wa nie
pie czo nych ka czek – obec nie ro so -
łów i pie czo nych kur, ewen tu al nie
in dy ków. Daw niej za miast ziem nia -
ków do pie cze ni po da wa no ka szę
gry cza ną go to wa ną „na po st no”. 

Mi ja ły świę ta i chleb pie czo ny
na Bo że Na ro dze nie za czy nał czer -
stwieć. Ka szub skie go spo dy nie
na no wo roz czy nia ły więc cia sto
i pie kły, po nie waż po cho dy ko lęd ni -
ków nie mal co dzien nie pu ka ły
do drzwi. W daw nej tra dy cji lu do wej
w okre sie gòňdów wy pie ka no kil ka
ro dza jów pie czy wa ob rzę do we go.
Jed nym z nich by ły tzw. nowé lat ka.
Jak sa ma na zwa mó wi, wy pie ka no je
na po wi ta nie No we go Ro ku, w po -
rze mię dzy Bo żym Na ro dze niem
a syl we strem. By ły to ciast ka
z pszen nej mą ki, le pio ne ręcz nie, bez
po mo cy fo re mek. Ciast kom tym go -
spo dy nie nada wa ły kształt róż nych
zwie rząt go spo dar skich. 

Mię dzy No wym Ro kiem
a Trze ma Kró la mi ko lę -
do wa ły He ro dy. Prze bie -

rań ców, za życz li we od wie dzi ny,
na gra dza no pie czo ny mi na Trzech
Kró li ro ga la mi – szczo dra ka ma, ma-
ją cy mi zo bra zo wać hoj ność mi nio -
ne go ro ku. Każ dy z ko lęd ni ków brał
z wiel kiej mi ski po jed nym ro ga lu.
Zwy czaj ten na Po mo rzu wy stę po -
wał jesz cze we wcze snych la tach
mię dzy wo jen nych. Szczo dra ki pie c-
zo no z naj lep szej mą ki, na dzie wa no
ka pu stą, se rem, grzy ba mi oraz ce bu -
lo wym na dzie niem. W bo gat szych
do mach przy go to wy wa no do nich
mię sny farsz. Szczo dra ki mia ły też
wy mo wę sym bo licz ną – gdy rok był
uro dzaj ny, le pio no du że ro ga le su to
na dzie wa ne, je że li zaś bied ny, by ły
ma lut kie, z mie sza nej mą ki i do dat -
kiem otrąb, bez na dzie nia.

Mo że i Ty przy go tu jesz na Świę -
ta coś ka szub skie go? Za pra sza my
na str. 11.

(Opr. RG)

BO ŻE NA RO DZE NIE
PO KA SZUB SKU

W ta kiej ry bac kiej cha cie Ka szub ki przy go to wy wa ły świę ta Bo że go Na ro -
dze nia.
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Ko lęd ni cy do dziś uży wa ją re gio nal nych in stru men tów. Są to
wy so kie do dwa metry dia bel skie skrzyp ki i bur czy bas – tu
w to wa rzy stwie drew nia nej rzeź by ry ba ka w Izbie Współ pra cy
Part ner skiej w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.
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JE STE ŚMY PO LA KA MI
Roz mo wa z WOJ CIE CHEM DET TLAF FEM,
sta ro stą puc kim
– Jest pan Ka szu bem od dzia da pra dzia da. Czym
wa sze świę ta róż nią się od pol skich czy ślą skich?
– Za wsze pod kre śla my, że – choć ma my swój ję zyk –
my, Ka szu bi je ste śmy Po la ka mi. Wie le łą czy nas też
ze Ślą za ka mi. Stąd i na sze zwy cza je świą tecz ne są
po dob ne do wa szych.
– A więc przy go to wa nia do świąt za czy na cie już
w ad wen cie…
– Tak, wte dy są spo tka nia re li gij ne, a dzie ci z lam pio -
na mi cho dzą do ko ścio ła. W Wi gi lię ra no stro imy
cho in kę. Ro bi to zwy kle oj ciec z dzieć mi, a ko bie ty
w tym cza sie przy go to wu ją ko la cję.
– Co kró lu je na wi gi lij nym sto le?
– Do ko la cji za sia da my z pierw szą gwiazd ką, dzie li -
my się opłat kiem, jest bia ła ser we ta i sian ko. Do mi -
nu ją po tra wy z grzy bów, ryb, ma ku i mio du. Mu si
być też jed nak i gę si na, przy rzą dza na na wie le spo so -
bów – czer ni na, z bru kwią, wę dzo na czy też łe bo na,
czy li sie ka ne mię so gę sie po da wa ne na su ro wo, sma -
żo ne z ce bul ką al bo za lewa ne z za cier ką. Go spo darz
za wsze po ko la cji idzie do swych zwie rząt, by i z ni -
mi po dzie lić się opłat kiem. Wspól nie z ro dzi ną wy -
bie ra my się na pa ster kę, a po tem za czy na się wiel kie
ko lę do wa nie. Ko lęd ni cy cho dzą też po do mach
w syl we stra. 

Roz ma wia ła: RO MA NA GOZ DEK

Na spe cjal ne
oka zje, w tym
na Wi gi lię, Woj -
ciech Det tlaff
za kła da ha fto -
wa ny kra wat
z ory gi nal ny mi
re gio nal  ny mi
mo ty wa mi.
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�W Ru dziń cu od -
był się kon kurs
„Barw ny świat przy -
gód Tom ka Wil mow -
skie go”. 
Z oka zji 100-le cia
uro dzin Al fre da
Szklar skie go zor ga -
ni zo wa li go Po wia -
to wa Bi blio te ka Pu -
blicz na w Gli wi -
cach, Ze spół Szkol -
no -Przed szkol ny

i Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Ru dziń cu. W po szcze gól nych ka te go -
riach zwy cię ży ły Mi re la Pie trzik, Na ta lia Ko zu bik i Na ta lia Glom bek,
a wy róż nie nia ode bra ły Aga ta Ka lin kow ska i Na ta lia Marks.

�2012 to
Rok Ja nu sza
Kor cza ka. 19

li sto pa da w Ze -
spo le Szkół

im. M. Ko nop-
nic kiej w Py -

sko wi cach
od by ła się se -
sja na uko wa,

po świę co na te -
mu zna ko mi te -

mu pre kur so-
ro wi praw dziec ka. Ucznio wie wy gło si li re fe ra ty, roz strzy gnię to kon kurs

na pla kat, by ły wy stę py ar ty stycz ne, wy sta wa w szkol nej czy tel ni oraz de ba -
ta oxfordz ka pt. „Po zwól dzie ciom błą dzić i ra do śnie dą żyć do po pra wy”. 

�Ar ka diusz Trze-
bu niak, na uczy ciel
Ze spo łu Szkół w Pil -
cho wi cach zo stał
Naj lep szym Na uczy-
cie lem Przed się bior-
czo ści w Pol sce
w ka te go rii gim na -
zjów. Ty tuł ode brał
pod czas Ga li Przed-
się bior czych Na uczy-
cie li IM PULS 2012,
któ ra od by ła się 23

li sto pa da w po znań skim Cen trum Han dlu, Sztu ki i Biz ne su „Sta ry Bro -
war“.

W fo to gra ficz nym skró cie 
Zbli ża się ko niec dwu let nie go

pro jek tu „Edu ka cja dla roz wo ju”
– re ali zo wa ne go przez Po wiat Gli -
wic ki, a współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej – po ra
więc na przyj rze nie się je go efek -
tom i pierw sze pod su mo wa nia. 

O sa mych za ło że niach pro jek tu
pi sa li śmy już wie lo krot nie na tych
ła mach, przy po mnij my więc tyl ko,
że dzię ki je go re ali za cji 515 li ce ali -
stów z Ze spo łu Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach i Ze spo -
łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie oraz 184 uczniów
szkół spe cjal nych dzia ła ją cych
w tych dwóch mia stach mia ło moż -
li wość zmniej sza nia za le gło ści edu -
ka cyj nych i sku tecz niej sze go przy -
go to wy wa nia się do eg za mi nów,
roz wi ja nia wła snych pa sji, po sze -
rza nia wie dzy i zdo by wa nia umie -
jęt no ści wy kra cza ją cych po za pro -
gram szkol ny, a tak że ko rzy sta nia
ze wspar cia i do radz twa psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz ne go oraz do ty -
czą ce go wy bo ru dal szej dro gi edu -
ka cyj no -za wo do wej. 

War to pod kre ślić, że ze środ ków
pro jek tu sfi nan so wa no nie tyl ko sa -
mo pro wa dze nie za jęć. Pla ców ki
ob ję te pro jek tem zo sta ły wy po sa żo -
ne m.in. w pro jek to ry mul ti me dial -
ne, ta bli ce in te rak tyw ne, sprzęt
RTV, kom pu te ro wy, oświe tle nio wy
na gła śnia ją cy, spor to wy i re ha bi li ta -
cyj ny, opro gra mo wa nie np. do dia -
gno zy pre dys po zy cji za wo do wych
i ko mu ni ka cji al ter na tyw nej, di ge -
sto rium nie zbęd ne do pro wa dze nia
do świad czeń che micz nych, a tak że
licz ne in ne ma te ria ły edu ka cyj ne
uła twia ją ce i uatrak cyj nia ją ce na -
ukę, z któ rych dzie ci i mło dzież bę -
dą ko rzy stać jesz cze dłu go po za -
koń cze niu za jęć pro jek to wych. 

In ną for mą za chę ca nia uczniów
do udzia łu w pro jek cie, a za ra zem
czy nie nia na uki przy jem niej szą
i sku tecz niej szą, by ło prze ła my wa -
nie szkol nej ru ty ny nie ty po wy mi
for ma mi za jęć (np. klu by dys ku syj -
ne, za ję cia la bo ra to ryj ne i ple ne ro -
we, noc ne ma ra to ny, ko rzy sta nie
z me tod dra my i te ra pii EEG Bio fe -
ed back, hi po te ra pia i ky no te ra pia)
oraz uzu peł nia nie ich licz ny mi wy -
jaz da mi edu ka cyj ny mi. 

O tych ostat nich pi sa li śmy spo ro
przez mi nio ne dwa la ta, te raz wspo -
mnij my więc tyl ko po krót ce wy jaz -
dy zor ga ni zo wa ne w ostat nich mie -
sią cach. Uczniom Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych z Py sko wic te go rocz na
je sień bę dzie ko ja rzy ła się z pa ła ca -
mi i pa ła co wy mi ogro da mi, a to
za spra wą wi zyt w Mosz nej oraz
w Zam ku Pia stów Ślą skich w Brze -
gu. Z ko lei py sko wic cy li ce ali ści
mie li oka zję po sze rzyć wie dzę z za -
kre su bio lo gii, eko lo gii, geo gra fii,
kul tu ry i wie dzy o Unii Eu ro pej -
skiej pod czas wy jaz dów edu ka cyj -
nych do Kra ko wa i Wro cła wia. 

– Czy cel pro jek tu zo stał zre ali -
zo wa ny, czy li czy przy czy nił się on
do wy rów na nia szans edu ka cyj nych
uczniów po wia to wych szkół i po -
pra wy ofer ty edu ka cyj nej tych pla -
có wek? Za pew ne jesz cze nie co
za wcze śnie na peł ną od po wiedź,
moż na już jed nak po ku sić się
o pierw sze wnio ski – mó wi Jo an na
Pik tas, na czel nik Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji ko or dy nu ją ce go re ali -
za cję pro jek tu. – Ze spra woz dań
pod su mo wu ją cych do tych czas za -
koń czo ne cy kle za jęć wy rów naw -
czych wy ni ka, że 84,71 proc.
uczest ni ków tych za jęć zmniej szy ło
swo je za le gło ści edu ka cyj ne. Gru py

ar ty stycz ne dzia ła ją ce w ra mach kó -
łek za in te re so wań z po wo dze niem
pre zen to wa ły swo je do ko na nia
na róż ne go ty pu prze glą dach i fe sti -
wa lach, cze go przy kła dem jest
ostat ni suk ces człon ków kół ka te -
atral ne go i re cy ta tor skie go z Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach, któ rzy za spek takl „Mi ły
kłam czuch” przy go to wa ny pod kie -
row nic twem pań Mar ty Fi las i Da -
nu ty Gar ga ły zdo by li wy róż nie nie
na V In te gra cyj nym Fe sti wa lu
Twór czo ści Ar ty stycz nej Dzie ci
i Mło dzie ży „Kur ty na w gó rę”. 

A co o „Edu ka cji dla roz wo ju”
są dzą sa mi ucznio wie? W ba da niu
an kie to wym zde cy do wa na więk -
szość de kla ru je za do wo le nie
z udzia łu w pro jek cie, a od po wia da -
jąc na py ta nie o wy ni ka ją ce z nie go
ko rzy ści wska zu je na zmniej sze nie
za le gło ści edu ka cyj nych i moż li -
wość roz wi ja nia wła snych za in te re -
so wań (li ce ali ści) oraz po zna nie
wła snych moc nych stron i po moc
w ra dze niu so bie z na uką (ucznio -
wie szkół spe cjal nych). 

Efek ty dzia łań po dej mo wa nych
pod czas re ali za cji pro jek tu bę dzie
moż na po znać rów nież pod czas
kon fe ren cji, któ ra od bę dzie się 13
grud nia w sie dzi bie Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach.

EWA PIESZ KA – ko or dy na -
tor pro jek tu w Wy dzia le Roz wo -

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

Edu ko wać dla roz wo ju 

Py sko wic cy li ce ali ści po sze rza li wie dzę m.in. pod czas wi zy ty edu ka cyj nej
w Kra ko wie.
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12 li sto pa da Rzecz nik Praw
Dziec ka Ma rek Mi cha lak po raz
ko lej ny już od wie dził Szko łę Pod -
sta wo wą w Rud nie.

Pierw szy raz Ma rek Mi cha lak zło -
żył wi zy tę w tej szko le w 2010 r.
Z uzna niem wy po wia dał się o jej na -
uczy cie lach i uczniach, stąd nie dzi wi,
że to wła śnie dzie ci i mło dzież z SP
w Rud nie zo sta li za pro sze ni do Ka to -
wic, a na stęp nie do War sza wy, aby pod -
czas in au gu ra cji Ro ku Ja nu sza Kor cza -
ka za pre zen to wać wy stęp ar ty stycz ny. 

12 li sto pa da w spo tka niu
z Rzecz ni kiem Praw Dziec ka – po -

za spo łecz no ścią szkol ną – uczest -
ni czy li rów nież wójt gmi ny Ru dzi -
niec Krzysz tof Ob rzut, dy rek tor
De le ga tu ry w Gli wi cach Ślą skie go
Ku ra to rium Oświa ty Zdzi sła wa
Wa niek, nad le śni czy Nad le śnic twa
Ru dzi niec Ta de usz Ma mok i soł tys
Rud na Re na ta Böhm. Dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Rud nie
Ewa Do hr mann wi ta jąc Mar ka Mi -
cha la ka po dzię ko wa ła za wspie ra -
nie tej pla ców ki w ini cja ty wach
pro mu ją cych pod mio to we trak to -
wa nie dzie ci i bro nie nie ich czło -
wie czeń stwa. Po tem od da ła głos

dzie ciom, któ re pod opie ką na uczy -
cie la ję zy ka pol skie go przy go to wa -
ły pro gram ar ty stycz ny pre zen tu ją -
cy gwa rą atrak cje Rud na. Ka ro li na
Zgo rza łek na pi sa ła wiersz -apel
do do ro słych, upo mi na jąc się
w imie niu dzie ci o na leż ną im god -
ność. Wiersz ten wraz z por tre tem
Kor cza ka zo stał po da ro wa ny rzecz -
ni ko wi na pa miąt kę je go byt no ści
w Rud nie. Na za koń cze nie te go
spo tka nia Ma rek Mi cha lak od wie -
dził Rud now ską Izbę Pa mię ci.
Tekst i fo to: 

BO ŻE NA KACZ MAR CZYK

Rzecz nik Praw Dziec ka w SP w Rud nie

Praw dzi wą atrak cją dla rzecz ni ka był ta niec przy go to wa ny przez uczniów,
do któ re go zo stał za pro szo ny. 
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Pro jek ty współ fi nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go

�Dwie waż ne
im pre zy mia ły

swój fi nał
w Gminnym

Ośrod ku Kul tu ry
w Wie low si – 18

li sto pa da VII Fe -
sti wal Gwa ry Ślą -

skiej, a 24
li sto pa da V Wo je -

wódz ki Fe sti wal
Pie śni i Pio sen ki
Pa trio tycz nej (na zdję ciu). Te mu pierw sze mu pa tro nu je wi ce mar sza łek Se n-
a tu RP Ma ria Pań czyk -Po zdziej i wójt gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek,
a wzię ło w nim udział 230 uczest ni ków. W dru gim, nad któ rym pa tro nat ob-
ję li mi ni ster edu ka cji na ro do wej Kry sty na Szu mi las, po seł Jan Kaź mier czak
i wójt Ginter Skow ro nek, by ło ok. 300 wy ko naw ców z ca łe go woje wódz twa. 

(Opr. RG, SoG) 
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POWIATU GLIWICKIEGO

Te nis sto ło wy w Gli wi cach
i oko li cy ku le je, a za po biec te mu
mo że po ko le nie, któ re ro zu mie
zna cze nie szko le nia dzie ci i mło -
dzie ży, po par te in ten syw nym tre -
nin giem i kształ to wa niem cha rak -
te ru. W Ru dziń cu, wy cho dząc na -
prze ciw te mu wy zwa niu, po wsta -
je nie ma ją cy na Ślą sku od po wied -
ni ka – ping pon go wy ośro dek do -
sko na le nia spor to we go.

W ru dzi niec kim gim na zjum,
z da la od miej skie go zgieł ku,
w oto cze niu la sów, roz po czy na
dzia łal ność Aka de mia Te ni sa Sto ło -
we go – Atom & Iwan & Da ro. Nie
spo sób jed nak te go do ko nać bez
uważ ne go oka pro fe sjo nal nej ka dry
tre ner skiej, a te atu ty po sia da ją ani -
ma to rzy po my słu: Ja ro sław To -
mic ki – ak tu al ny, in dy wi du al ny wi -
ce mistrz Pol ski, mistrz Pol ski
w grze po dwój nej w te ni sie sto ło -
wym i zdo byw ca dru ży no we go Pu -
cha ru Pol ski 2012, Grze gorz Iwa -
niuk – zna ko mi ty szko le nio wiec,

uty tu ło wa ny ne stor AZS Gli wi ce
i na dal czyn ny za wod nik roz gry -
wek eks tra kla sy oraz Da riusz
Steu er – ak tu al ny mistrz Eu ro py
służb mun du ro wych z Hisz pa nii.
Tej ini cja ty wie sprzy ja Nad le śnic -
two Ru dzi niec, kie ro wa ne przez
Ta de usza Ma mo ka, rów nież pre -
ze sa sto wa rzy sze nia – za ło ży cie la
aka de mii oraz gli wic ka „Ba cha

Sport”, któ ra ufun do wa ła sto ły
i nie zbęd ny sprzęt spor to wy. 

Głów ny mi za da nia mi aka de mii
bę dzie szko le nie dzie ci i mło dzie ży
– ale rów nież
osób star szych,
bo te nis sto ło wy
nie ma ba rier wie -
ko wych. Słu żyć
te mu bę dą tak że obo -
zy spor to we i po ka zy
gry w p ing  pon  ga ,
a wszyst ko to pod po rząd ko wa ne
nad rzęd ne mu ce lo wi, ja kim jest
po pu la ry za cja te ni sa sto ło we go
i je go re ne sans na zie mi gli wic kiej,
Ślą sku i w ca łym kra ju. Nad zdro -
wiem i roz wo jem tę ży zny fi zycz nej
pod opiecz nych bę dzie czu wać gli -
wic ka „Re ha me di ca”. 

Oczy wi ście, my lił by się ktoś,
gdy by są dził, że we współ cze snym
te ni sie sto ło wym wszyst ko za le ży
od spraw no ści fi zycz nej. Wie lo let -
nie ba da nia me -
to dy ki i te go, jak

szko li się mi strzów świa ta, do wo -
dzą o sil nym po wią za niu kon dy cji
spor tow ców z tre nin giem umy słu
(świa do mo ści). Tre ning men tal ny
od kry wa i roz wi ja umie jęt ność
utrzy ma nia w so bie po zio mu go to -
wo ści pod czas gry na tre nin gu
i na za wo dach. Ćwi cze nie mo ty wa -
cji, ra dze nia so bie z emo cja mi, kon -
cen tra cji i opty mi zmu w my śle niu,

uła twia osią ga nie suk ce sów w spor -
to wej ry wa li za cji. Lu cjan Błasz -
czyk, trzy krot ny olim pij czyk, wie -
lo krot ny me da li sta mi strzostw Eu -
ro py i Pol ski w te ni sie sto ło wym
mó wi, że tre ning men tal ny za wsze
po ma ga wy do być w so bie wo jow -

ni ka. Za ło ży cie le Aka de mii
na wią za li z nim kon takt,

by na nasz grunt
prze nieść je go
do świad cze nia

tre  nin go we,
n a  b y  t e
w Chi nach.
Kraj ten
jest mek -
ką te ni sa
sto ło we go,

a chiń scy za wod ni cy sta no wią czo -
łów kę świa to wą tej dys cy pli ny
spor tu. Stąd w ty tu le te go ar ty ku łu –
nie bez ko ze ry – na wią za nie
do klasz to ru Sza olin, gdzie kształ to -

wa no za rów no spraw ność fi zycz ną,
jak i cha rak ter za wod ni ków tre nu ją -
cych sztu ki wal ki. 

– Tak przy go to wa ne mu w peł ni
or ga ni zmo wi, za opa trzo ne mu
w nie zbęd ne środ ki, przy świe ca
mot to: „W te ni sie sto ło wym po -
trzeb ny jest czy sty umysł i ser ce
do gry”. Wy star czy tyl ko za pro sić
za in te re so wa nych do na sze go wiel -
ce obie cu ją ce go „Sza oli no wa”, ży -
czyć do sko na le nia kunsz tu wal ki
na sto łach ping pon go wych i osią ga -
nia bli skich ide ało wi ele men tów
men tal nej rów no wa gi. Za ję cia bę dą
się od by wa ły w Gim na zjum w Ru -
dziń cu, przy uli cy Gli wic kiej 5,
w po nie dział ki od 18.00 do 20.00
i w śro dy od 16.00 do 18.00 – ze
spor to wym po zdro wie niem za pra -
sza ją chęt nych w każ dym wie ku
Atom & Iwan & Da ro. Bliż sze in -
for ma cje na stro nie in ter ne to wej:
www.aka de miats.pl.

AN DRZEJ KRY PEL

Ping pon go we Sza olin w Ru dziń cu

Aka de mię Te ni sa Sto ło we go two rzą mi strzo wie tej dzie dzi ny spor tu.
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We wrze śniu na te re nie po -
wia tu gli wic kie go go ści li śmy
cykl im prez mo de li la ta ją cych
w ra mach Pu cha ru Świa ta i Pu -
cha ru Pol ski. Star to wa li w nich
za wod ni cy z róż nych za kąt ków
Pol ski, ale i Eu ro py. Świet ne go
za wod ni ka w tej dzie dzi nie spor -
tu ma my tak że w na szym po wie -
cie. Jest nim Szy mon Mor ci nek
z Rud na.

Szy mon jest uczniem III kla sy
Pu blicz ne go Gim na zjum im. Ja na
Paw ła II w Ru dziń cu. Je go przy go -
da z mo de lar stwem za czę ła się
od przy pad ku. 

– Pięć lat te mu na uczy ciel tech -
ni ki Ro man So wa za py tał pod czas
lek cji, czy ktoś z nas chciał by zo ba -
czyć jak wy glą da ją za wo dy mo de li

la ta ją cych. Wy bra łem się na ta ki po -
kaz, spodo ba ła mi się ta dys cy pli na
i za czą łem tre no wać – opo wia da

Szy mon, któ ry jest za wod ni kiem
Gli wic kie go Sto wa rzy sze nia Mo de -
la rzy Lot ni czych. 

Mo de lar skie suk ce sy Szy mo na

Szy mon pod czas Mi strzostw Eu ro py 2012 w Ru mu nii. 
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Nie prze rwa nie od 5 lat pra cu je
pod okiem Ro ma na So wy, któ ry
z mo de lar stwem zwią za ny jest
od 1977 ro ku, a na co dzień uczy tech -
ni ki w Szko le Pod sta wo wej w Rud nie
i przed mio tów za wo do wych w Gór -
no ślą skim Cen trum Edu ka cyj nym. 

– W mo de lar stwie lot ni czym jest
wie le ka te go rii, Szy mon star tu je
w dwóch: F1K – mo de le swo bod nie
la ta ją ce z sil ni ka mi na gaz CO2
i F1E – mo de le szy bow ców ste ro -
wa ne me cha nicz nie do lo tów
na zbo czu – mó wi tre ner So wa.

Z ra cji swo je go wie ku, Szy mon
bie rze udział w za wo dach dla ju nio -
rów i od no si w nich du że suk ce sy.
W swo jej ko lek cji ma już po kaź ną
ilość me da li, pu cha rów i ty tu łów,
a naj waż niej sze z nich to: czte ro -
krot ny Mistrz Pol ski w kla sie F1K
(w la tach 2008-2011), ty tuł Mi strza
Pol ski F1E w kla sie ju nio rów młod -

szych (2010 r.), dru ży no wy wi ce -
mistrz Eu ro py F1E (2010 r.), dru gi
wi ce mistrz Pol ski F1E ju nior
(2011r.), 2 miej sce w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej w Pu cha ru Pol ski F1E
(2011 r.), 1 miej sce w Pu cha rze Pol -
ski F1E w kla sie ju nio rów młod -
szych (2010-2011). W tym se zo nie
zdo był brą zo wy me dal i ty tuł wi ce -
mi strza dru ży no we go pod czas Mi -
strzostw Eu ro py w ka te go rii
F1E, II miej sce w kla sy fi ka cji koń -
co wej Pu cha ru Pol ski F1E
oraz IV miej sce w Pu cha rze Świa ta. 

Wy jaz dy na za wo dy są uza leż -
nio ne od moż li wo ści fi nan so wych,
obec nie udział w star tach po kry wa -
ją ro dzi ce Szy mo na. Mło de mu za -
wod ni ko wi ży czy my dal szych suk -
ce sów, ale i spon so rów, by mógł
brać udział w więk szej licz bie za -
wo dów i zdo by wać ko lej ne tro fea. 

(SoG)

�23 li sto pa da
w Miej skiej Szko le
Pod sta wo wej nr 6
w Knu ro wie od by ły
się za wo dy sza cho -
we o Pu char Pre ze -
sa Sto wa rzy sze nia
„Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat”. Ro ze gra no
je w trzech tur nie-
jach, w któ rych
w po szcze gól nych
ka te go riach I miej -
sca za ję li Bog dan

Ta ra sek, Pa weł Szu ba, Ka rol Ku ku ła i To biasz Zmy słow ski. Za wod ni cy we
wszyst kich gru pach zo sta li na gro dze ni pu cha ra mi, me da la mi, dy plo ma mi
i na gro da mi ufun do wa ny mi przez pre zy den ta Mia sta Knu rów. Im pre zę
zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie„Mo ja Gmi na Nasz Po wiat” ja ko re ali za tor
za da nia pu blicz ne go zle co ne go przez mia sto. Sę dzio wa li Ry szard No wak
i Mał go rza ta Ber naś.

(Opr. RG, SoG)

�W I Grand Prix Zie mi Gli wic kiej w Te ni sie Sto ło wym, roz gry wa nym
w trzech tur nie jach, wzię ło udział 91 uczest ni ków. Bar dzo do brze spi sa li się
za wod ni cy z ULKS TAJ FUN Li go ta Ła będz ka, któ rzy zwy cię ży li w trzech
z pię ciu ka te go rii. Są to Ma te usz Bur kac ki i Da riusz Steu er. Po zo sta łe pierw-
sze miej sca za ję li Łu kasz Bo brow ski (SKS Spar ta kus Gli wi ce) i Se ba stian
Kru pa (UKS Haj du ki Cho rzów). Im pre zę zor ga ni zo wał ULKS TAJ FUN Li-
go ta Ła będz ka. Do ta cję za pew nił Powiat Gli wic ki, wa run ki do ro ze gra nia –
Klub Spar ta kus Gli wi ce, a na gro dy ufun do wa ła Fir ma Ba cha Sport. Po moc
w prze pro wa dze niu za wo dów za pew ni ła Aka de mia Te ni sa Sto ło we go
Atom&Iwan&Da ro.

�Spor to wo
wal czy li
pod siat ką
uczest ni cy Tur-
nie ju Siat ków ki
dla Ko biet
i Męż czyzn Po-
wia tu Gli wic-
kie go, któ ry
od był się 18 li-
sto pa da w ha li
Miej skie go
Ośrod ka Spor tu

i Re kre acji w Knu ro wie. W ry wa li za cji ko biet I miej sce za ję ła dru ży na Si-
KReT Gli wi ce, II – KS Bu rza Bo ro wa Wieś, III – Ja strzę bie. W ka te go rii
męż czyzn: I miej sce Eu ro SKOK, II – Żer ni ca, III – Sa mi Swoi. Tur niej
zor ga ni zo wa ło Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach we współ pra cy z Urzę -
dem Mia sta Knu rów i MO SiR -em.

W fo to gra ficz nym skró cie 
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Pre zen tu je my dwa prze pi sy
z kuch ni Ka szu bów – przy po mi na -
jąc, że Po wiat Puc ki to nasz part -
ner ski po wiat. Oba świet nie na da ją
się na nad cho dzą ce świę ta. Ka szu by
sły ną z pysz nych ryb, dla te go po da je -
my, jak naj le piej przy rzą dzić śle dzie.
Dru gie z dań, po da wa na na de ser szpaj za,
bar dzo przy po mi na le gu mi ny, ja kie ro bią na -
sze ślą skie go spo dy nie. Oba prze pi sy po cho -
dzą z książ ki „Tra dy cyj na kuch nia ka szub -
ska” Wy daw nic twa RE GION z Gdy ni. (RG)

Kaszëbsczi slédz 
[śledź po ka szub sku]

� 1 kg so lo nych fi le tów śle dzio wych
� sło iczek prze cie ru po mi do ro we go (ok. 300
ml)
� 2 du że ce bu le
� 5 dag ro dzy nek
� 1-2 łyż ki cu kru
� sól, pieprz
� ewen tu al nie ki szo ny ogó rek

Śle dzie mo czy my w mle ku (od 6 do 8 go -
dzin) i kro imy w dzwon ki. Ce bu lę kro imy
drob no, du si my ją na ole ju aż się ze szkli. Na -
stęp nie do da je my prze cier po mi do ro wy, wcze -
śniej spa rzo ne ro dzyn ki i do sma ku: sól, pieprz
oraz 1-2 łyż ki cu kru. Je śli za le wa jest zbyt gę -
sta, roz cieńcza my ją wo dą. 

W na czy niu ukła da my na prze mien nie
war stwa mi śle dzie i przy go to wa ną ce bu lę
z ro dzyn ka mi, ca łość na ko niec za le wa my
prze stu dzo ną za le wą. Po tra wa go to wa jest
do spo ży cia po ok. 8-10 go dzi nach. 

Śle dzie moż na przed po -
da niem po sy pać po -

kro jo ny mi w drob -
ną kost kę ogór -
ka mi ki szo ny -
mi. 

Śledź po ka -
szub sku do cze kał

się wie lu wa ria cji –
prócz lub za miast ro dzy -

nek sto so wa no tak że su szo ne owo ce (naj czę -
ściej śliw ki), a ca łość do pra wia no do sma ku
rów nież ma je ran kiem. 

Cy trónsz paj za
[le gu mi na cy try no wa]

� 4 jaj ka
� 12 dag cu kru (5 ły żek)
� 1 cy try na (skór ka i sok)
� 4 ły żecz ki że la ty ny

Przed przy stą pie niem do przy go to wa nia
le gu mi ny jaj ka na le ży za wsze spa rzyć (uwa -
ga na sal mo nel lę)!

Żółt ka ucie ra my z 3 łyż ka mi cu kru. Że la -
ty nę na ma cza my w ma łej ilo ści zim nej wo dy
i pod grze wa my ją do roz pusz cze nia. Biał ka
ubi ja my z resz tą cu kru. 

Do żół tek do da je my ubi te biał ka oraz sok
i skór kę z cy try ny. Po tem wle wa my po wo li,
cien kim stru mie niem że la ty nę, wciąż ubi ja jąc
ma sę. Go to wy krem roz le wa my do sa la te rek
i od sta wia my do stę że nia. Szpaj za mo że być
tak że cze ko la do wa lub kar me lo wa. Od po -
wied nio cy try nę za stę pu je wów czas w prze -
pi sie ka kao (2 ły żecz ki wsy pu je my do ma sy
ja jecz no -cu kro wej przy jej wy ra bia niu) lub
kar mel. 

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

Ślą ska frasz ka

Nowy Rok

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach wy da ło al bum pn. „Drew nia ne
ko ścio ły na spi chle rzo wych szla kach
po wia tu gli wic kie go”. W ko lej nych
nu me rach WGP pre zen tu je my jed ną
ze świą tyń, któ ra zo sta ła przed sta -
wio na w tym al bu mie, za chę ca jąc
tym sa mym do ich zwie dza nia. Za -
miesz cza my fo to gra fię da ne go ko -
ściół ka i je go opis, ale nie po da my je -
go na zwy i miej sco wo ści, gdzie się
znaj du je. Wa szym za da niem jest od -
gad nię cie, o ja ki ko ściół cho dzi. 

Po ni żej opis pre zen to wa ne go
ko ściół ka.

Naj star sze wzmian ki o tu tej -
szym ko ście le da to wa ne są

na 1376 i 1447 r. W obu wy stę pu je
on ja ko świą ty nia pa ra fial na. Jed -
nak dal sze je go lo sy po zo sta ją nie -
zna ne. Na to miast we dług naj now -
szych ba dań den dro chro no lo gicz -
nych obec ny ko ściół po cho dzi
z lat 1776-1777, a wie ża z 1572 r.
Póź niej był od na wia ny w la -
tach 1905-1906 oraz 1937-1938.
Po wznie sie niu no we go ko ścio ła
pa ra fial ne go (1975-1979) prze jął
funk cję świą ty ni po moc ni czej.
Nie ste ty, z bie giem lat stan tech -
nicz ny te go obiek tu był co raz gor -
szy. Po cząt kiem zmian na lep sze
sta ły się kom plek so we pra ce re -
mon to we i kon ser wa tor skie, za po - cząt ko wa ne w 2007 r. Ob ję ły one

m.in. czę ścio wą wy mia nę ścian,
kon struk cji da cho wej oraz po kry -
cia da chu. Ko ściół otrzy mał też
no we in sta la cje: elek trycz ną, ppoż.
i alar mo wą. Jed no cze śnie re kon -
struk cji pod da no je go mo no chro -
mie oraz od sło nię to i zre kon stru -
owa no or na men tal ną po li chro mię.
Po nad to daw ną świet ność od zy -
ska ły pro spekt or ga no wy i or ga ny
z pocz. XIX w. 

Jed no na wo wy, orien to wa ny ko -
ściół ma kon struk cję zrę bo wą i pod -
mu rów kę z ka mie nia. Je go pro sto -
kąt na na wa od wsch. prze cho dzi
w trój bocz ną ap sy dę. Na wa ma
dach dwu spa do wy, po bi ty gon tem,
a ap sy da – dach trój po lo wy. Do na -
wy od płn. przy le ga za kry stia,
a od zach. kwa dra to wa wie ża
z kruch tą w przy zie miu. Ścia ny
wie ży są po chy łe, sza lo wa ne de ska -
mi i zwień czo ne da chem na mio to -

wym z gon tem.
Na ka le ni cy,
w miej scu, gdzie
za zwy czaj znaj -
du je się wie życz -
ka na sy gna tur kę,
usta wio no igli cę
z krzy żem. 

Pra ce pro wa -
dzo ne w ko ście -
le zmie rza ją tak -
że do uzu peł nie -
nia moc no zde -
kom ple to wa ne -
go wy po sa że nia.
Przed la ty naj -
c e n  n i e j  s z y m
e l e  m e n  t e m
świą ty ni był oł -
tarz głów ny. Je -
go rzeź bio na na -

sta wa oraz zdo bią ce go fi gu ry św.
Bar ba ry i św. Do ro ty po cho dzi ły
z XV i XVI w. Z ko lei w dwóch
skrzy dłach bocz nych oł ta rza by ły
fi gu ry dwu na stu apo sto łów.
Przed II woj ną świa to wą część
tryp ty ku tra fi ła do Mu zeum w Ra -
ci bo rzu, a go tyc kie fi gu ry św. Bar -
ba ry i św. Do ro ty umiesz czo ne są
obec nie w oł ta rzu głów nym no we -
go ko ścio ła pa ra fial ne go. 

(Opr. SoG)
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… 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. 

NNRR  1122  ((6699))  GGRRUUDDZZIIEEŃŃ  22001122 ((PPRRZZEEDD))OOSSTTAATTNNIIAA  SSTTRROONNAA

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 roz po zna ją opi sa ny ko ściół, roz lo su je my eg -
zem plarz al bu mu „Drew nia ne ko ścio ły na spi chle rzo wych szla kach po -
wia tu gli wic kie go”. Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 28 grud nia na ad -
res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli -
wi ce, do pi sek „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. W po przed nim nu me -
rze WPG pre zen to wa li śmy ko ściół św. Mi ko ła ja w Wil czy. Na gro dę
otrzy mu je Woj ciech Dęb ski. W ce lu usta le nia jej od bio ru pro si my o tel.
– nu mer 32 332 66 65.

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 Oj czy zna.
Na gro dy książ ko we ufun do wa ne przez
Mał go rza tę Handz lik, po seł do Par la men -
tu Eu ro pej skie go oraz ma te ria ły pro mo cyj -
ne Po wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Piotr
Du dek, Ja dwi ga Jen da oraz Ma rian na
Scholc. 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 28 grud nia br. 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) 

1. Ozdo by cho in ko we. 
2. W za przę gu św. Mi ko ła ja. 
3. Msza św. w noc Bo że go Na ro dze nia. 
4. Śpie wa ne w okre sie bo żo na ro dze nio wym. 

5. Wśród świą tecz nych wy pie ków. 
6. Wi do wi sko o Bo żym Na ro dze niu. 
7. Ostat nia za ba wa w ro ku. 
8. Imię jed ne go z trzech kró li. 

Kaszubskie smaki

Py ta nia do krzy żów ki:
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Niych tyn Nowy lepszy bydzie
Szczyńścio wiyncy ze niym przidzie
Trza nom zdrowio i radości
Szkryfna tako Wom nojprości. Bronisław Wątroba
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STY CZEŃ
1. Wt. Miesz ka, Mie czy sła wa – No wy Rok
2. Śr. Izy do ra, Grze go rza
3. Czw. Da nie la, Da nu ty 
4. Pt. Anie li, Eu ge niu sza, Grze go rza
5. Sob. Han ny, Edwar da
6. Ndz. Kac pra, Mel chio ra, Bal ta za ra 

– Świę to Trzech Kró li
7. Pon. Raj mun da, Ju lia na
8. Wt. Se we ry na, Teo fi la
9. Śr. Mar cjan ny, Mar ce le go
10. Czw. Da nu ty, Wil hel ma, Ja na
11. Pt. Ho no ra ty, Ma tyl dy
12. Sob. Be ne dyk ta, Ar ka diu sza, Cze sła wa 
13. Ndz. Bo gu mi ła, We ro ni ki
14. Pon. Fe lik sa, Ni ny
15. Wt. Ar nol da, Izy do ra
16. Śr. Mar ce le go, Wło dzi mie rza
17. Czw. An to nie go, Ma ria na
18. Pt. Mał go rza ty, Pio tra
19. Sob. Hen ry ka, Mar ty, Ma riu sza
20. Ndz. Fa bia na, Se ba stia na
21. Pon. Agniesz ki, Ja ro sła wa – Dzień Bab ci
22. Wt. Do mi ni ka, Win cen te go 

– Dzień Dziad ka
23. Śr. Ma rii, Raj mun da
24. Czw. Ra fa ła, Fran cisz ka
25. Pt. Paw ła, Mi ło sza
26. Sob. Ty mo te usza, Mi cha ła, Pau li
27. Ndz. Anie li, Je rze go
28. Pon. Wa le re go, Ka ro la
29. Wt. Fran cisz ka, Mi cha ła
30. Śr. Ma cie ja, Mar ty ny
31. Czw. Ja na, Lu dwi ki

LU TY
1. Pt. Bry gi dy, Igna ce go
2. Sob. Ma rii, Mi ro sła wa
3. Ndz. Bła że ja, Te li me ny
4. Pon. An drze ja, Jó ze fa, We ro ni ki
5. Wt. Aga ty, Ade laj dy
6. Śr. Do ro ty, Bog da na
7. Czw. Ry szar da, Teo do ra
8. Pt. Hie ro ni ma, Se ba stia na
9. Sob. Apo li ny, Ery ki, Ma ria na
10. Ndz. El wi ry, Jac ka
11. Pon. Grze go rza, Lu cja na
12. Wt. Ra do sła wa, Da mia na
13. Śr. Ka ta rzy ny, Le sła wa
14. Czw. Cy ry la, Me to de go – Wa len tyn ki
15. Pt. Jo wi ty, Fau sty na
16. Sob. Da nu ty, Ju lia na, Da nie la
17. Ndz. Alek se go, Łu ka sza, Zbi gnie wa
18. Pon. Szy mo na, Kon stan cji
19. Wt. Ar nol da, Jó ze fa, Kon ra da
20. Śr. Le ona, Lu do mi ra
21. Czw. Ro ber ta, Ele ono ry
22. Pt. Mar ty, Mał go rza ty
23. Sob. Ro ma ny, Da mia na
24. Ndz. Ma cie ja, Mar ka
25. Pon. Ce za re go, Do na ta, Wik to ra
26. Wt. Mi ro sła wa, Alek san dra
27. Śr. Ga brie la, Ana sta zji
28. Czw. Ro ma na, Lu do mi ra

MA RZEC
1. Pt. Al bi na, An to nie go
2. Sob. He le ny, Halsz ki, Hen ry ka
3. Ndz. Ma ry ny, Ku ne gun dy 
4. Pon. Eu ge niu sza, Ka zi mie rza, Łu cji
5. Wt. Ad ry ja na, Fry de ry ka
6. Śr. Ró ży, Wik to ra
7. Czw. To ma sza, Fe li cy ty, Paw ła
8. Pt. Be aty, Win cen te go, Ja na – Dzień Ko biet
9. Sob. Fran cisz ki, Do mi ni ki
10. Ndz. Cy pria na, Alek san dra
11. Pon. Be ne dyk ta, Kon stan te go
12. Wt. Aloj ze go, Ju sty ny, Grze go rza
13. Śr. Bo że ny, Kry sty ny
14. Czw. Le ona, Ma tyl dy, Ja ku ba
15. Pt. Lu dwi ki, Kle men sa
16. Sob. Iza be li, Okta wii
17. Ndz. Pa try ka, Zbi gnie wa, Ja na
18. Pon. Cy ry la, Edwar da
19. Wt. Jó ze fa, Bog da na, Mar ka
20. Śr. Klau dii, Eu fe mii, Alek san dry
21. Czw. Lu do mi ra, Be ne dyk ta
22. Pt. Ka ta rzy ny, Bo gu sła wa, Ja go dy
23. Sob. Pe la gii, Fe lik sa, Kon ra da
24. Ndz. Mar ka, Ga brie la, Ka ta rzy ny
25. Pon. Ma rio li, Wień czy sła wa
26. Wt. Ema nu ela, Ty mo te usza, Teo do ra
27. Śr. Li dii, Er ne sta
28. Czw. Anie li, Jo an ny
29. Pt. Wik to ry ny, Hel mu ta, Ze no na
30. Sob. Anie li, Le onar da
31. Ndz. Be nia mi na, Bal bi ny – Wiel ka noc

KWIE CIEŃ
1. Pon. Gra ży ny, Ire ny 

– Po nie dzia łek Wiel ka noc ny, Pri ma Apri lis
2. Wt. Wła dy sła wa, Fran cisz ka
3. Śr. Ry szar da, Ire ny
4. Czw. Be ne dyk ta, Izy do ra 
5. Pt. Ka ta rzy ny, Win cen te go 
6. Sob. Izol dy, Ire ne usza
7. Ndz. Ru fi na, Do na ta
8. Pon. Dio ni ze go, Ju lii 
9. Wt. Ma rii, Dy mi tra 
10. Śr. Mi cha ła, Ma ka re go
11. Czw. Fi li pa, Le ona
12. Pt. Da mia na, Ju liu sza 
13. Sob. Prze my sła wa, Idy 
14. Ndz. Be re ni ki, Wa le ria na
15. Pon. Lu dwi ny, Wa cła wy
16. Wt. Ce cy lia na, Ber na de ty
17. Śr. Ro ber ta, Ru dol fa
18. Czw. Ali cji, Bo gu sła wy
19. Pt. Adol fa, Ty mo na
20. Sob. Cze sła wa, Agniesz ki
21. Ndz. Bar to sza, Fe lik sa
22. Pon. Kai, Łu ka sza
23. Wt. Je rze go, Woj cie cha, Idzie go
24. Śr. Alek se go, Ho ra ce go 
25. Czw. Mar ka, Ja ro sła wa 
26. Pt. Ma rze ny, Ma rii, Klau diu sza
27. Sob. Lu dwi ka, Pio tra
28. Ndz. Paw ła, Wa le rii
29. Pon. Ri ty, Do na ty
30.Wt. Ma ria na, Ka ta rzy ny

MAJ
1. Śr. Jó ze fa, Je re mia sza – Świę to Pra cy
2. Czw. Zyg mun ta, Ata na ze go
3. Pt. Ma rii, Ma rio li 

– Świę to Kon sty tu cji 3 Ma ja
4. Sob. Mo ni ki, Flo ria na
5. Ndz. Ire ny, Wal de ma ra
6. Pon. Fi li pa, Ju dy ty
7. Wt. Be ne dyk ta, Gi ze li
8. Śr. Il zy, Sta ni sła wa, Wik to ra
9. Czw. Bo ży da ra, Grze go rza
10. Pt. Izy do ra, An to ni ny
11. Sob. Igi, Igna ce go
12. Ndz. Jo an ny, Achil le sa
13. Pon. Glo rii, Ger wa ze go
14. Wt. Bo ni fa ce go, Do bie sła wa
15. Śr. Zo fii, Na dziei
16. Czw. An drze ja, Ję drze ja
17. Pt. Bru no na, Pas cha li sa
18. Sob. Ery ka, Fe lik sa
19. Ndz. Pio tra, Iwa
20. Pon. Alek san dra, Ba zy le go
21. Wt. Ja na, Wik to ra
22. Śr. He le ny, Wie sła wy
23. Czw. Emi lii, Iwo ny
24. Pt. Jo an ny, Zu zan ny
25. Sob. Bo ry sła wa, Grze go rza
26. Ndz. Fi li pa, Pau li ny – Dzień Mat ki
27. Pon. Au gu sty na, Ju lia na
28. Wt. Ja ro mi ra, Ju sta
29. Śr. Mag da le ny, Bo gu mi ły
30. Czw. Ka ro la, Fer dy nan da – Bo że Cia ło 
31. Pt. Anie li, Pe tro ne li

CZER WIEC
1. Sob. Ja ku ba, Ju sty na – Dzień Dziec ka
2. Ndz. Era zma, Ma rian ny
3. Pon. Lesz ka, Ta ma ry 
4. Wt. Fran cisz ka, Ka ro la
5. Śr. Bo ni fa ce go, Wal te ra
6. Czw. Nor ber ta, Lau ren te go
7. Pt. Ro ber ta, Wie sła wa 
8. Sob. Mak sy ma, Me dar da
9. Ndz. An ny, Fe li cja na
10. Pon. Bo gu mi ła, Mał go rza ty
11. Wt. Bar na by, Ra do mi ła 
12. Śr. Ja ni ny, Ja na
13. Czw. Lu cja na, An to nie go
14. Pt. Ba zy le go, Eli zy
15. Sob. Wi ta, Jo lan ty
16. Ndz. Ali ny, Be no na
17. Pon. Al ber ta, Igna ce go
18. Wt. Mar ka, Elż bie ty
19. Śr. Ger wa ze go, Pro ta ze go
20. Czw. Di ny, Bo gny
21. Pt. Ali cji, Aloj ze go
22. Sob. Pau li ny, To ma sza
23. Ndz. Wan dy, Ze no na – Dzień Oj ca 
24. Pon. Ja na, Da nu ty
25. Wt. Łu cji, Wil hel ma
26. Śr. Ja na, Paw ła
27. Czw. Ma ry li, Wła dy sła wa
28. Pt. Le ona, Ire ne usza
29. Sob. Pio tra, Paw ła
30. Ndz. Emi lii, Lu cy ny

LI PIEC
1. Pon. Ha li ny, Ma ria na

2. Wt. Ja go dy, Urba na

3. Śr. Jac ka, Ana to la

4. Czw. Mal wi ny, Odo na

5. Pt. Ma rii, An to nie go

6. Sob. Do mi ni ki, Go tar da

7. Ndz. Be ne dyk ta, Cy ry la

8. Pon. Ad ria ny, Eu ge niu sza

9. Wt. Lu kre cji, We ro ni ki

10. Śr. Ola fa, Wi ta li sa

11. Czw. Ol gi, Ka li ny

12. Pt. Ja na, Bru no na

13. Sob. Er ne sta, Mał go rza ty

14. Ndz. Bo na wen tu ry, Ste lii

15. Pon. Da wi da, Hen ry ka

16. Wt. Eu sta che go, Ma rii

17. Śr. Ane ty, Bog da na

18. Czw. Emi la, Er wi na

19. Pt. Win cen te go, Wo dzi sła wa

20. Sob. Cze sła wa, Fry de ry ka

21. Ndz. Da nie la, Da li dy

22. Pon. Ma rii, Mag da le ny

23. Wt. Bo gny, Apo li na re go

24. Śr. Kin gi, Kry sty ny

25. Czw. Wa len ty ny, Krzysz to fa

26. Pt. An ny, Mi ro sła wy

27. Sob. Ce le sty na, Li lii

28. Ndz. Aidy In no cen te go

29. Pon. Ola fa, Mar ty

30. Wt. Ju li ty, Pio tra

31. Śr. Igna ce go, Lu bo mi ra

SIER PIEŃ
1. Czw. Al fon sa, Nad ii
2. Pt. Ka ri ny, Gu sta wa
3. Sob. Li dii, Au gu sta
4. Ndz. Do mi ni ka, Ja na
5. Pon. Ma rii, Oswal da
6. Wt. Sła wy, Ja ku ba
7. Śr. Klau dii, Ka je ta na
8. Czw. Cy pria na, Do mi ni ka
9. Pt. Ro ma na, Ry szar da
10. Sob. Bog da na, Bo ry sa
11. Ndz. Kla ry, Li dii
12. Pon. Le cha, Eu ze bii
13. Wt. Dia ny, Hi po li ta
14. Śr. Al fre da, Eu ze biu sza
15. Czw. Ma rii, Na po le ona 

– Wnie bo wzię cie NMP
16. Pt. Ste fa na, Ro cha
17. Sob. Ani ty, Eli zy
18. Ndz. Ilo ny, Kla ry
19. Pon. Ja na, Bo le sła wa
20. Wt. Ber nar da, Sa mu ela
21. Śr. Fran cisz ka, Jo an ny
22. Czw. Ma rii, Ce za re go
23. Pt. Ró ży, Apo li na re go
24. Sob. Emi lii, Je rze go
25. Ndz. Lu izy, Lu dwi ka
26. Pon. Ma rii, Ze fi ry ny
27. Wt. Mo ni ki, Ce za re go
28. Śr. Pa try cji, Wy szo mi ra
29. Czw. Be aty, Ja na
30. Pt. Ró ży, Szczę sne go
31. Sob. Iza be li, Ra mo ny

WRZE SIEŃ
1. Ndz. Bro ni sła wy, Idzie go

2. Pon. Ju lia na, Ste fa na

3. Wt. Iza be li, Szy mo na

4. Śr. Idy. Li lian ny

5. Czw. Do ro ty, Waw rzyń ca

6. Pt. Be aty, Eu ge niu sza

7. Sob. Re gi ny, Mel chio ra

8. Ndz. Ma rii, Ad ria ny

9. Pon. Pio tra, Ser giu sza

10. Wt. Łu ka sza, Mi ko ła ja

11. Śr. Jac ka, Da gny

12. Czw. Ra dzi mi ra, Gwi do na

13. Pt. Eu ge nii, Au re liu sza

14. Sob. Rok sa na, Ber nar da

15. Ndz. Al bi na, Ni ko de ma

16. Pon. Edy ty, Kor ne la

17. Wt. Fran cisz ka, Hil de gar dy

18. Śr. Ir my, Jó ze fa

19. Czw. Ja nu are go, Kon stan cji

20. Pt. Fi li pi ny, Eu sta che go

21. Sob. Jo na sza, Ma te usza

22. Ndz. To ma sza, Mau ry ce go

23. Pon. Bo gu sła wa, Te kli

24. Wt. Ge rar da, Teo do ra

25. Śr. Au re lii, Wła dy sła wa

26. Czw. Ju sty ny, Cy pria na

27. Pt. Da mia na, Ama de usza

28. Sob. Lu by, Wa cła wa

29. Ndz. Mi cha ła, Mi cha li ny

30. Pon. We ry, Ho no riu sza

PAŹ DZIER NIK
1. Wt. Da nu ty, Re mi giu sza
2. Śr. Teo fi la, Di no zji
3. Czw. Te re sy, He lio do ra
4. Pt. Ro za lii, Edwi na
5. Sob. Igo ra, Fla wii
6. Ndz. Ar tu ra, Bru no na
7. Pon. Ma rii, Mar ka
8. Wt. Pe la gii, Bry gi dy
9. Śr. Ar nol da, Dio ni ze go
10. Czw. Pau li ny, Fran cisz ka
11. Pt. Emi la, Al do ny
12. Sob. Eu sta che go, Mak sy mi lia na
13. Ndz. Ge rar da, Edwar da
14. Pon. Ala na, Ka lik sta 

– Dzień Edu ka cji Na ro do wej
15. Wt. Te re sy, Ja dwi gi
16. Śr. Gaw ła, Flo ren ty ny
17. Czw. Mał go rza ty, Wik to ra
18. Pt. Ju liu sza, Łu ka sza
19. Sob. Pe la gii, Pio tra
20. Ndz. Ire ny, Ja na
21. Pon. Ur szu li, Hi la re go
22. Wt. Fi li pa, Kor du li
23. Śr. Mar le ny, Se we ry na
24. Czw. Ra fa ła, Mar ci na
25. Pt. Da rii, Wil hel mi ny
26. Sob. Lu cja na, Ewa ry sta
27. Ndz. Iwo ny, Sa bi ny
28. Pon. Szy mo na, Ta de usza
29. Wt. Eu ze bii, Wio let ty
30. Śr. Ze no bii, Prze my sła wa
31. Czw. Urba na, Sa tur ni na

LI STO PAD
1. Pt. Ju lia na, Łu ka sza 

– Wszyst kich Świę tych
2. Sob. Boh da ny, To bia sza – Dzień Za dusz ny
3. Ndz. Syl wii, Hu ber ta
4. Pon. Ka ro la, Ol gier da
5. Wt. Elż bie ty, Sła wo mi ra
6. Śr. Fe lik sa, Le onar da
7. Czw. An to nie go, Ży to mi ra
8. Pt. Se we ra, Ha dria ny
9. Sob. Ur sy na, To do ra
10. Ndz. Le ny, Lu do mi ra
11. Pon. Mar ci na, Bar tło mie ja 

– Świę to Nie pod le gło ści
12. Wt. Re na ty, Wi tol da
13. Śr. Mi ko ła ja, Sta ni sła wa
14. Czw. Ro ge ra, Se ra fi ny
15. Pt. Al ber ta, Le opol da
16. Sob. Ger tru dy, Ed mun da
17. Ndz. Grze go rza, Sa lo mei
18. Pon. Ro ma na, Klau dy ny
19. Wt. Elż bie ty, Se we ry na
20. Śr. Ana to la, Sę dzi mi ra
21. Czw. Ja nu sza, Kon ra da
22. Pt. Mar ka, Ce cy lii
23. Sob. Ade li, Kle men sa
24. Ndz. Flo ry, Em my
25. Pon. Ka ta rzy ny, Era zma
26. Wt. Del fi ny, Syl we stra
27. Śr. Wa le ria na, Wil giu sza
28. Czw. Le sła wa, Zdzi sła wa
29. Pt. Bla że ja, Sa tur ni na
30. Sob. Mau ry, An drze ja

GRU DZIEŃ
1. Ndz. Na ta lii, Eli giu sza
2. Pon. Bal bi ny, Bi bian ny
3. Wt. Fran cisz ka, Ksa we re go
4. Śr. Bar ba ry, Kry stia na
5. Czw. Sa by, Kry spi na
6. Pt. Mi ko ła ja, Ja re my – Mi ko łaj ki
7. Sob. Mar ci na, Am bro że go
8. Ndz. Ma rii, Świa to za ra
9. Pon. Wie sła wa, Le oka dii
10. Wt. Ju lii, Da nie li
11. Śr. Da ma ze go, Wal de ma ra
12. Czw. Dag ma ry, Alek san dry
13. Pt. Łu cji, Oty lii
14. Sob. Al fre da, Izy do ra
15. Ndz. Ni ny, Ce li ny
16. Pon. Al bi ny, Zdzi sła wy
17. Wt. Olim pii, Ła za rza
18. Śr. Gra cja na, Bo gu sła wa
19. Czw. Ga brie li, Da riu sza
20. Pt. Bo gu mi ły, Do mi ni ka
21. Sob. To ma sza, To mi sła wa
22. Ndz. Ze no na, Ho no ra ty
23. Pon. Wik to rii, Sła wo mi ry
24. Wt. Ada ma, Ewy – Wi gi lia
25. Śr. Ana sta zji, Eu alii – Bo że Na ro dze nie
26. Czw. Ja na, Ża ne ty 
27. Pt. Teo fi li, Go dzi sła wa
28. Sob. Ja na, Mak sy ma
29. Ndz. Da wi da, To ma sza
30. Pon. Ir mi ny, Eu ge niu sza
31. Wt. Me la nii, Syl we stra – Syl we ster
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