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28 stycz nia mi ni ster ad mi ni stra cji i cy -
fry za cji Mi chał Bo ni za twier dził li stę
wnio sków za kwa li fi ko wa nych w ra -
mach Na ro do we go Pro gra mu Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych – Etap II Bez -
pie czeń stwo -Do stęp ność -Roz wój
w wo je wódz twie ślą skim. Tym sa -
mym za koń czył się wy bór pro jek tów,
któ re re ali zo wa ne bę dą w ra mach te go
pro gra mu w br. Trwał on dłu go, bo
chęt nych by ło znacz nie wię cej niż pie -
nię dzy, a po nad to w mię dzy cza sie
zmie ni ły się za sa dy przy zna wa nia do fi -
nan so wa nia. Wnio ski zło ży ło ogó łem
ok. 80 sa mo rzą dów, a wspar cie otrzy -
ma tyl ko 25 z nich – w tym 11 po wia -
tów i 14 gmin.

Wśród za kwa li fi ko wa nych wnio -
sków – na wy so kiej, czwar tej po zy cji –
zna la zła się pro po zy cja zgło szo na
przez Po wiat Gli wic ki. Do ty czy prze -
bu do wy dro gi po wia to wej Nr 2916S
Żer ni ca -Smol ni ca. Zgod nie z za ło że -
nia mi Na ro do we go Pro gra mu Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych za da nie to
otrzy ma do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 50 proc. pla no wa nej in we sty cji,
czy li 840 tys. zł. Po zo sta łą kwo tę Po -

wiat Gli wic ki wy -
ło ży so li dar nie
po po ło wie z Gmi -
ną Pil cho wi ce.

– To bar dzo do -
bra in for ma cja –
mó wi wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar
Do mbek. – Bę dzie
to ko lej na in we sty -
cja, ja ką prze-
pro wa dzi my na
te re nie po wia tu
przy wspar ciu Na -
ro do we go Pro gra -
mu Prze bu do wy
Dróg Lo kal nych.
Ko rzy sta my z te go
do f i  nan so  wa nia
od po cząt ku ist nie -
nia Pro gra mu, któ re go po my sło daw cą
był ów cze sny mi ni ster spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji Grze gorz
Sche ty na. Dzię ki te mu ma my już w po -
wie cie kil ka tzw. „sche ty nó wek”, są to
m.in. prze bu do wa ne dro gi Ta ci szów -
-Rze czy ce i So śni co wi ce -Ła ny Wiel -
kie.

Z re mon tu dro gi wio dą cej z Żer ni cy
do Smol ni cy ucie szą się z pew no ścią
jeż dżą cy nią kie row cy, któ rzy od daw -
na na rze ka ją na dziu ry i uszczerb ki. Jej
stan był tak zły, że Za rząd Dróg Po wia -
to wych usta wił tam zna ki ostrze ga ją ce
o uszko dzo nej na wierzch ni. – Wcze -
śniej sta ra li śmy się o do fi nan so wa nie

tej in we sty cji z Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go, ale nie ste ty nie
otrzy ma li śmy go – przy po mi na Wal de -
mar Do mbek. – Tym bar dziej cie szy
fakt, że zo sta ła te raz uwzględ nio na
w rzą do wym pro gra mie „sche ty nó -
wek”.

(RG)

NA SZE DRO GIE DRO GI

Stan dro gi Żer ni ca -Smol ni ca jest fa tal ny. Zmie ni się to jesz cze w tym ro ku, przy wspar ciu Na ro do -
we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych.

Nie tyl ko w Świ biu i Pro bosz czo wi -
cach (o czym już pi sa li śmy w po -
przed nich la tach), ale rów nież
w Sie ro tach w gmi nie Wie lo wieś ży -
wa jest ostat ko wa tra dy cja wo dze -
nia niedź wie dzia. W ostat nią so bo -
tę kar na wa łu uli ca mi te go so łec -
twa prze szedł barw ny i we so ły or -
szak prze bie rań ców, nio sąc ze so -
bą ra dość i zwia stu jąc szczę ście.

Na cze le or sza ku szedł sło mia ny niedź -
wiedź, z któ rym za tań czyć te go dnia to
wiel ki za szczyt. Każ da go spo dy ni po -
win na dać się po nieść sza lo ne mu tań co -
wi, bo zwia stu je to szczę ście i do bro byt
w ca łym ro ku w go spo dar stwie. Tuż
za mi siem kro czy li: nie sa mo wi cie wy -
so ka Cy gan ka, co to po wró ży i po wie
do bre sło wo, pan na mło da (od któ rej
wy jąt ko wo w tym ro ku uciekł ka wa ler)
z wóz kiem peł nym po da run ków uzbie -
ra nych od miesz kań ców (a cze go tam
nie by ło – miód, sło dy cze, jaj ka, go rzał -
ka i wie le in nych wik tu ałów), po li cjant
co wle piał man da ty (m. in. za gła ska nie

niedź wie dzia pod włos, za krzy we spoj -
rze nie na pan nę mło dą i wsy pa nie ma ri -
hu any do ko ściel ne go ka dzi dła!), stra -
żak pil nu ją cy bez pie czeń stwa i po rząd -
ku, dia beł sma ru ją cy sa dzą ob li cza mło -
dych dziew cząt i doj rza łych ko biet,
śmierć -ko stuch na, któ rej za da niem by ło
wie czor ne za bi cie niedź wie dzia, ja ko

spraw cy wszel kie go zła oraz we se li mu -
zy kan ci, co ży wo przy gry wali do ca ło -
dzien ne go mar szu po wsi. A marsz to
mę czą cy. Ileż fi gli trze ba spła tać, ileż
twa rzy wy sma ro wać sa dzą…

– Cho dzi my z niedź wie dziem
po na szej wsi od sze ściu lat. Nie gdyś
by ła to w na szym so łec twie ży wa tra -

dy cja, póź niej ob umar ła, by znów się
na ro dzić z no wą si łą. W Sie ro tach
miesz ka nie speł na 500 miesz kań ców.
Więk szość z nich wpusz cza do swo ich
do mów sło mia ne go go ścia i to wa rzy -
szą cych mu prze bie rań ców. Je ste śmy
ser decz nie przyj mo wa ni i hoj nie ob da -
ro wy wa ni róż ne go ro dza ju przy sma ka -
mi, z któ rych wie czo rem ro bi my
wspól ny po czę stu nek, sma ży my ja jecz -
ni cę i sym bo licz nie „za bi ja my” na sze -
go niedź wie dzia, ja ko upo sta cio wie nie
wszel kie go zła. Tak koń czy się kar na -
wał! Dzię ku je my wszyst kim miesz kań -
com Sie rot za współ pra cę, a szcze gól -
nie ro dzi nom Woj na rów, Zie leń skich,
Mierz wów i Bo chen ków za ugosz cze -
nie mi sia i je go eki py. Spe cjal nie dla
nas upie czo no dziś ra no pysz ne pącz ki,
przy go to wa no bi gos i flacz ki. Bóg
wam za płać. W tym ro ku za szli śmy
z niedź wie dziem aż do Za cha rzo -
wic. I tam tej si miesz kań cy przy ję li nas
bar dzo go ścin nie – mó wi Ste fan Sko -
pek, soł tys Sie rot.

Dokończenie na str. 3

Po wie dli niedź wie dzia 

We so ła za ba wa wień czą ca te go rocz ny kar na wał nie mo gła obyć się bez or -
sza ku prze bie rań ców.
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Bli sko 300 ki lo me trów dróg do utrzy ma nia i nie wiel ki bu -
dżet – z tym pro ble mem Po wiat Gli wic ki zma ga się
od lat. Dla te go cie szy każ da kwo ta, któ rą na re mont
i mo der ni za cję dróg po wia to wych uda je się po zy skać
ze źró deł ze wnętrz nych.
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1 lu te go uro czy ście ob cho dzi li śmy 10-le cie Kom -
pa nii Wę glo wej S. A. Bra łem udział w tych uro -
czy sto ściach – za rów no ja ko sta ro sta, jak i ja ko
by ły dy rek tor ko pal ni „Szczy gło wi ce”. Część ofi -
cjal na ob cho dów mia ła miej sce w za brzań skim
Do mu Mu zy ki i Tań ca. By li na niej obec ni m.in.
wi ce mar sza łek Se na tu RP Ma ria Pań czyk -Po -
zdziej, mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las, mi ni -
ster roz wo ju re gio nal ne go Elż bie ta Bień kow ska
i wo je wo da ślą ski Zyg munt Łu kasz czyk. Pre zes
Kom pa nii Wę glo wej Jo an na Strze lec -Ło bo dziń -
ska przy po mnia ła, że gdy two rzo no Kom pa nię,
nie bra ko wa ło obaw o jej suk ces. – My ślę, że te
oba wy już roz wia li śmy – po wie dzia ła, pod kre śla -
jąc, że dziś Kom pa nia jest naj więk szym pra co -
daw cą w re gio nie. Za trud nia prze szło 60 tys. osób,
a rocz ne wy do by cie wę gla jej ko palń wy no si bli -
sko 40 mln ton. – Dzię ki na sze mu ist nie niu re ak -
ty wo wa no dzia łal ność szkół gór ni czych – mó wi ła
pre zes Strze lec -Ło bo dziń ska. – Po nad ty siącu ab -
sol wen tom tych szkół gwa ran tu je my za trud nie nie
w ko pal niach spół ki.

Sło wa te w du żej mie rze do ty czą Knu ro wa. Tu -
tej sza KWK „Knu rów -Szczy gło wi ce” jest naj lep -
szą i naj bar dziej per spek ty wicz ną ko pal nią Kom -
pa nii Wę glo wej, a przy tym naj więk szą w Pol sce.

Da je pra cę bli -
sko 7 tys. lu dzi
z Knu ro wa i oko -
lic. W Ze spo le
Szkół Za wo do wych nr 2 już przed la ty re ak ty wo -
wa li śmy kształ ce nie w za wo dach gór ni czych, wie -
rząc, że jest to przy szło ścio wy za wód. Z Kom pa -
nii po cho dzi po nad 30 proc. wę gla wy do by wa ne -
go w Unii Eu ro pej skiej. Te licz by świad czą sa me
za sie bie.

To cie szy, szcze gól nie że w in nych bran żach
dzie je się nie naj le piej. Świad czy o tym ra port Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Gli wi cach, z któ re go
wy ni ka, iż w 2012 r. na stą pił wzrost bez ro bo cia.
PUP moc no prze ciw dzia ła jed nak te mu zja wi sku.
Wy da je wię cej środ ków na ak tyw ne for my prze -
ciw dzia ła nia bez ro bo ciu – szko le nia i prze kwa li fi -
ko wa nia pra cow ni ków. O ile w 2011 r. mógł prze -
zna czyć na ten cel nie ca łe 9 mln zł, to w ub. kwo -
ta ta się gnę ła 12 mln zł. Oby te dzia ła nia da ły jak
naj lep sze re zul ta ty.

Po wiat rów nież sta ra się do te go przy czy nić. 4
lu te go w sta ro -
stwie zor ga ni zo -
wa li śmy cie ka we
spo tka nie. Słu ży ło
wy mia nie po glą -
dów przed się bior -
ców i wła ści cie li
firm z na sze go te -
re nu oraz dy rek to -
rów szkół, w któ -
rych pro wa dzo ne
jest kształ ce nie
za wo do we. Prze -
bie ga ło pod ha -
słem: Jak szko lić
uczniów, by
po ukoń cze niu
szko ły zna leź li
oni za trud nie nie?
To pierw sze spo -
tka nie z te go cy -

klu da ło do bry punkt wyj ścia do na stęp nych.
A wszyst ko po to, by sta nąć na prze kór kry zy -

so wi.
Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK

Na po cząt ku se sji mi nu tą ci szy uczci li śmy pa mięć
dr. n. med. An drze ja Mi chal skie go – zmar łe go
w grud niu ub. r. wie lo let nie go rad ne go po wia to -
we go, by łe go wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, or dy na to ra II Od dzia łu We -
wnętrz ne go w Szpi ta lu Miej skim w Knu ro wie.
An drzej był wspa nia łym czło wie kiem: zdol nym
i od da nym pa cjen tom le ka rzem, wiel kim spo łecz -
ni kiem i sa mo rzą dow cem. Od szedł po dłu giej
i cięż kiej cho ro bie, w wie ku za le d wie 44 lat.
Na za wsze po zo sta nie w na szej pa mię ci.

Na stęp nie przy szedł czas na wrę cze nie przy -
zna nych ostat nio od zna czeń. Brą zo we Me da le
za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju otrzy ma ły: Jo an -
na Ko ło czek -Wy bie rek – wójt Gmi ny Pil cho wi ce,
Mag da le na Bud ny – se kre tarz Po wia tu Gli wic kie -
go i Gra ży na No wak – na czel nik Wy dzia łu Or ga -
ni za cyj ne go, Kadr i Szko leń w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach. Me da le wrę czył ko men dant
Woj sko wej Ko men dy Uzu peł nień w Gli wi cach,
ppłk dypl. Ro man No wo grodz ki, któ re mu to wa -
rzy szył za stęp ca mjr Lech Za wod nik. Z ko lei Ho -
no ro wą Od zna ką Woj sko wej Ko men dy Uzu peł -
nień w Gli wi cach od zna czo ny zo stał sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek. Po da no rów nież in for -
ma cję, iż dzień wcze śniej w Urzę dzie Wo je wódz -
kim w Ka to wi cach z rąk wo je wo dy ślą skie go Zyg -
mun ta Łu kasz czy ka Krzyż Ka wa ler ski Or de ru
Od ro dze nia Pol ski ode brał Ka rol Kops, czło nek

Po wia to wej Spo -
łecz nej Ra dy ds.
Osób Nie peł no -
spraw nych w Gli -
wi cach. 

Po tej ma łej
uro czy sto ści, któ -
rej to wa rzy szy ły gra tu la cje i kwia ty dla od zna czo -
nych, na stą pi ła część ro bo cza se sji. Prze wod ni czą -
cy sze ściu Ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go:
Re wi zyj nej – Da wid Rams, Zdro wia – Le szek Ko -

ło dziej, Edu ka cji – Ma riusz Pod -
broż ny, Go spo dar ki – Ma riusz
Po lo czek, Fi nan sów – Bog dan Li -
twin oraz Ochro ny Śro do wi ska,
Roz wo ju i Pro mo cji – An drzej
Ku rek przed sta wi li spra woz da nia
z ich prac za 2012 r. 

Rad ni w cza sie se sji pod ję li –
w więk szo ści jed no gło śnie – pięć
uchwał. Pierw sza z nich do ty czy -
ła wy ga śnię cia man da tu śp. An -
drze ja Mi chal skie go. Mo cą dru -
giej uchwa ły rad na Ewa Jur czy ga
po wo ła na zo sta ła do Po wia to wej
Ra dy Za trud nie nia w Gli wi cach.
Na stęp na uchwa ła usta li ła zmia nę
skła du Ka pi tu ły Na gro dy „Be ne
Me ri tus”. Ja mam za szczyt jej
prze wod ni czyć, a człon ko wie to:
Ewa Jur czy ga, Win fryd Fi coń,
Le szek Ko ło dziej, To masz Ko -

wol, Ma riusz Pod broż ny, Ma riusz Po lo czek i Hen -
ryk Si bie lak. Ra da ko lej ny mi uchwa ła mi do ko na -
ła zmian w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej Po -
wia tu Gli wic kie go na la ta 2013-2016 oraz
w uchwa le bu dże to wej na 2013 rok. Na ko niec
wy słu cha li śmy in for ma cji o zmia nach, ja kie
wpro wa dzi ła usta wa z dnia 5 stycz nia 2011 r.
o kie ru ją cych po jaz da mi.

Peł ną treść przy ję tych uchwał zna leźć mo że cie
Pań stwo na stro nie: www.bip.po wiat gli wic -
ki.finn.pl w za kład ce Pra wo lo kal ne. Tam też,
w za kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu za miesz czo -
ne są in ter pe la cje, za py ta nia i wnio ski rad nych
wraz z od po wie dzia mi. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od -
bę dzie się 28 lu te go.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
TA DE USZ MA MOK

WIE ŚCI Z SE SJI
Za na mi XXIX se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Od by ła się 31
stycz nia i ob fi to wa ła w bar dzo róż no rod ną te ma ty kę. 

Ko mi sja ze bra ła się 24 stycz nia. Spra -
woz da nie z re ali za cji pro jek tu „Do bry
start w sa mo dziel ność” przed sta wi li
rad nym Ja kub Ja niak – je go ko or dy na -
tor i Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi cius – dy -
rek tor PCPR w Gli wi cach. Jest to pro -
jekt wieloletni, a obecna edycja obej -
mu je la ta 2012-2013. Re ali zo wa ny jest
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki. PCPR po zy skał na ten cel
na 2012 r. do ta cję z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go w wy so ko -
ści 520 060 zł, po nad to wkład wła sny
wy no si 30 065 zł, a środ ki z PFRON
to 50 000 zł. Pro jekt wspie ra roz wią zy -
wa nie pro ble mów ma łej ak tyw no ści
spo łecz nej i za wo do wej (w tym bez ro -
bo cia) osób w wie ku 15-64 lat, ko rzy -

sta ją cych ze świad czeń po mo cy spo -
łecz nej, po wsta łych na sku tek nie peł -
no spraw no ści oraz wy klu cze nia spo -
łecz no -za wo do we go wy cho wan ków
ro dzin za stęp czych i pla có wek opie -
kuń czo -wy cho wa czych, spo wo do wa -
ne go trud no ścia mi ada pta cyj ny mi
w ży ciu co dzien nym.

W ub. ro ku z peł ne go wspar cia
w ra mach pro jek tu sko rzy sta ło 39
osób, w tym 35 nie peł no spraw nych i 4
wy cho wan ków ro dzin za stęp czych
oraz pla có wek opie kuń czo -wy cho -
waw czych. By li wśród nich miesz kań -
cy Knu ro wa, Py sko wic i in nych mniej -
szych miej sco wo ści po wia tu gli wic kie -
go. Ce lem wspar cia by ło przy go to wa -
nie ich do wej ścia na ry nek pra cy lub

prze kwa li fi ko wa nia się. Uczest ni cy
pro jek tu m.in. wy je cha li na tur nus re -
ha bi li ta cyj ny do ośrod ka nad Je zio rem
Bia łym w Oku nin ce, gdzie bra li udział
w tre nin gach pierw szej po mo cy, mo ty -
wa cyj no -ak ty wi za cyj nych i pra cy ze

stre sem. Sta cjo nar nie od by li tre ning
zdro we go sty lu ży cia, uzu peł nio ny za -
ję cia mi na pły wal ni w Pa niów kach.
Mie li rów nież za ję cia po rad nic twa za -

wo do we go i psy cho lo gicz ne go.
Uczest ni cy pro jek tu sko rzy sta li też
z po mo cy so cjal nej i za sił ków. Bra li
tak że udział w im pre zach in te gra cyj -
nych i wy ciecz kach. W br. pro jekt bę -
dzie kon ty nu owa ny, obec nie trwa na -

bór chęt nych. Pla nu je się udział
w nim 50 osób.

W na stęp nej czę ści po sie dze nia ko -
mi sja za ję ła się spra wa mi bie żą cy mi –

m.in. przy ję ła do ku men ty, przy go to wa -
ne na stycz nio wą se sję Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. Był też czas, by za dać py -
ta nia sta ro ście, któ ry przed sta wił ak tu -
al ne za gad nie nia zwią za ne z funk cjo -
no wa niem służ by zdro wia w po wie cie.

– To pierw sze po sie dze nie w tym
ro ku prze bie ga ło spraw nie i kon struk -
tyw nie – pod su mo wu je Le szek Ko ło -
dziej, prze wod ni czą cy Ko mi sji Zdro -
wia. – Po zy tyw nie oce ni li śmy re ali za -
cję pro jek tu „Do bry start w sa mo dziel -
ność”, bo do brze słu ży on oso bom po -
trze bu ją cym wspar cia. Ma my na dzie ję,
że rów nież w tym ro ku re ali za cja pro -
jek tu prze bie gać bę dzie zgod nie z za -
mie rze nia mi. Z za in te re so wa niem spo -
tka ły się tak że in for ma cje, przed sta -
wio ne przez sta ro stę, a do ty czą ce po -
wia to wej służ by zdro wia. Je stem prze -
ko na ny, że ko mi sja przez ca ły rok bę -
dzie pra co wać tak spo koj nie i me ry to -
rycz nie, jak na swym pierw szym po sie -
dze niu. (RG) 

Zdro wie i oko li ce
W stycz niu – jak co mie siąc – od by ły się po sie dze nia wszyst kich ko mi sji
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Ko mi sja Zdro wia w tym mie sią cu za po zna ła się
z re ali za cją pro jek tu „Do bry start w sa mo dziel ność”, pro wa dzo ne go przez
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie (PCPR) w Gli wi cach.

Od pra wej: Mag da le na Bud ny, Gra ży na No wak i Jo an na Ko ło -
czek -Wy bie rek, któ ra po dzię ko wa ła w imie niu od zna czo nych
Brą zo wym Me da lem za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju.
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KWK „Knu rów -Szczy gło wi ce” to naj lep sza ko pal nia Kom pa nii Wę glo wej i naj -
więk szy pra co daw ca na na szym te re nie.
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Na prze kór kry zy so wi
Kry zys go spo dar czy da je się we zna ki ca łe mu świa tu. Nie po ko -
ją cych symp to mów nie bra ku je tak że wo kół nas. Dla te go z tym
więk szą ra do ścią war to od no to wać każ dy po zy tyw ny ob jaw na -
szej rze czy wi sto ści eko no micz nej, a ta kich by ło w na szym po -
wie cie ostat nio kil ka.

2 www.powiatgliwicki.pl

Pod czas stycz nio we go po sie dze nia Ko mi sji Zdro wia.
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Przede wszyst kim oso ba ubie ga ją ca
się o upraw nie nia do kie ro wa nia po -
jaz da mi przed przy stą pie niem
do szko le nia skła da wnio sek wła ści -
we mu or ga no wi – w przy pad ku miesz -
kań ców po wia tu gli wic kie go jest nim
Sta ro sta Gli wic ki. Wnio sek trze ba zło -
żyć ze zdję ciem, orze cze niem le kar -
skim stwier dza ją cym brak prze ciw -
wska zań zdro wot nych do kie ro wa nia
p o  j a z  d e m ,
zgo dą ro dzi -
ców (je że li
jest wy ma ga -
na) oraz kse -
ro ko pią po sia -
da ne go pra wa
jaz dy (je że li
wnio sko daw -
ca ta ko we po -
sia da) – w ce lu wy ge ne ro wa nia w sys -
te mie te le in for ma tycz nym pro fi lu
kan dy da ta na kie row cę. Pro fil ten udo -
stęp nio ny jest ośrod ko wi szko le nia
kie row ców pro wa dzą ce mu szko le nie
da nej oso by oraz ośrod ko wi eg za mi -
no wa nia prze pro wa dza ją ce mu eg za -
min pań stwo wy.

Usta wa o kie ru ją cych po jaz da mi
wpro wa dza no we ka te go rie pra wa jaz -
dy:

– ka te go ria AM, któ ra upraw nia
do kie ro wa nia mo to ro we rem oraz czte -
ro ko łow cem lek kim, 

– ka te go ria A1, któ ra upraw nia
do kie ro wa nia mo to cy klem o po jem no -
ści sko ko wej sil ni ka nie prze kra cza ją -
cej 125 cm3, mo cy nie prze kra cza ją -
cej 11 kW i sto sun ku mo cy do ma sy
wła snej nie prze kra cza ją cej 0,1 Kw/kg,
mo to cy klem trój ko ło wym o mo cy nie -
prze kra cza ją cej 15 Kw, po jaz da mi
okre ślo ny mi dla pra wa jaz dy ka te go rii
AM,

– ka te go ria A2, któ ra upraw nia
do kie ro wa nia mo to cy klem o mo cy
nie prze kra cza ją cej 35 Kw i sto sun ku
mo cy do ma sy wła snej nie prze kra cza -
ją cym 0,2 kW/kg, przy czym nie mo że
on po wstać w wy ni ku wpro wa dze nia
zmian w po jeź dzie o mo cy prze kra cza -
ją cej dwu krot ność mo cy te go mo to cy -
kla, mo to cy klem trój ko ło wym o mo cy
nie prze kra cza ją cej 15 kW, po jaz da mi
okre ślo ny mi dla pra wa jaz dy ka te go rii
AM,

– ka te go ria A, któ ra upraw nia
do kie ro wa nia mo to cy klem, po jaz da mi
okre ślo ny mi dla pra wa jaz dy ka te go rii
AM.

Wy ma ga ny mi ni mal ny wiek do kie -
ro wa nia wy no si:
– 14 lat – dla po jaz dów okre ślo nych
w pra wie jaz dy ka te go rii AM,
– 16 lat – dla po jaz dów okre ślo nych
w pra wie jaz dy ka te go rii A1, B1, T,
– 18 lat – dla po jaz dów okre ślo nych
w pra wie jaz dy ka te go rii A2, B, BE,
C1, C1E,
– 20 lat – dla po jaz dów okre ślo nych

w pra wie jaz -
dy ka te go rii A,
je że li oso ba co
naj mniej od 2
lat po sia da
pra wo jaz dy
ka te go rii A2, 
– 21 lat – dla
p o  j a z  d ó w
okre  ś lo  nych

w pra wie jaz dy ka te go rii C, CE, D1,
D1E
– 24 la ta – dla po jaz dów okre ślo nych
w pra wie jaz dy ka te go rii A, D, DE.

Kar ta mo to ro we ro wa wy da na
na pod sta wie prze pi sów usta wy
z dnia 20.06.1997 r. Pra wo o ru chu
dro go wym, za cho wu je waż ność
do cza su ukoń cze nia przez jej po sia -
da cza 18 ro ku ży cia. Kar ta mo to ro we -
ro wa pod le ga wy mia nie, na koszt oso -
by upraw nio nej, na pra wo jaz dy ka te -
go rii AM, o ile oso ba ma ukoń czo -
ne 14 lat.

Zgod nie z no wą usta wą pra wo jaz dy
ka te go rii: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, T
wy da je się na okres 15 lat – z tym, że
okres ten mo że być krót szy, o ile wy ni -
ka to z orze cze nia le kar skie go, na to -
miast ka te go rie C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D, DE wy da je się na okres 5 lat,
nie dłu żej jed nak niż na okres wy ni ka -
ją cy z orze cze nia le kar skie go i psy cho -
lo gicz ne go. 

Kie ru ją cy po sia da ją cy do tych czas
za świad cze nia na kie ro wa nie po jaz dem
uprzy wi le jo wa nym w za kre sie okre ślo -
nej ka te go rii pra wa jaz dy są zo bo wią -
za ni do ich wy mia ny na ze zwo le nia –
przez okres 6 mie się cy od dnia wej ścia
w ży cie w/w usta wy. Sta ro sta wy da je te
ze zwo le nia w dro dze de cy zji ad mi ni -
stra cyj nej, za opła tą oraz po uisz cze niu
opła ty ewi den cyj nej.

Koszt wy da nia pra wa jaz dy wy no -
si 100,50 zł.

JO LAN TA HO LECZ KE
– na czel nik Wy dzia łu Ko mu ni ka cji
i Trans por tu w Sta ro stwie Po wia to -

wym w Gli wi cach

No we prze pi sy 
dla kie row ców
19 stycz nia br. we szła w ży cie no wa usta wa z dnia 5 stycz nia 2011r. o kie -
ru ją cych po jaz da mi (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm), któ ra wpro -
wa dza wie le zmian.

Dokończenie ze str. 1
Tra dy cja na ka zu je, aby skub nąć

niedź wie dziej sło my z mi sia i pod ło żyć
ją ku rom -nio skom. Kto nie ma kur, sło -
mę za bie ra do do mu, by w naj bliż szym
ro ku nie by ło w nim cho rób, bie dy
i trosk. Niedź wiedź z Sie rot jest je dy -

nym sło mia nym mi siem w na szym po -
wie cie. Te z Pro bosz czo wic i Świ bia
no szą fu trza ną skó rę. Strój dla sło mia -
ne go mi sia wa ży bar dzo du żo – to pra -
wie dwie kost ki sło my, wią za nej
w war ko cze i zszy tej gru bą ni cią. Wie -
czo rem sło mia ny niedź wiedź jest
strasz nie zmę czo ny, spo co ny i po ob cie -
ra ny, ale ro lę swą od gry wa do koń ca!

(MFR)

Po wie dli niedź wie dzia 

� ZADZWOŃ, POMOŻEMY �

Je śli masz py ta nia, zwią za ne z no wy -
mi prze pi sa mi do ty czą cy mi kie ru ją -
cych pojazdami, za dzwoń do Wy dzia -
łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach. Nu -
me ry te le fo nów to: 32 332 66 05
i 32 332 66 03.

Lu do wcy spo tka li się w gli wic kim ho -
te lu „Ma li now ski”. Wśród ze bra nych
by li dzia ła cze i sym pa ty cy ru chu lu do -
we go, sa mo rzą dow cy oraz przed się -
bior cy, m.in. Sta ni sław Dą bro wa –
czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą -
skie go, a za ra zem pre zes Za rzą du Wo -
je wódz kie go PSL, Wal de mar Do mbek
– wi ce sta ro sta gli wic ki i rów no cze śnie
pre zes Za rzą du Ziem skie go PSL w Gli -
wi cach, Zyg munt Fran kie wicz – pre zy -
dent Gli wic oraz Da riusz Ko so wicz –
pre zes Za rzą du Miej skie go PSL w Gli -
wi cach. Ho no ro we miej sce wśród za -
pro szo nych za ję ła Ró ża Że la zo, dłu go -
let nia by ła pre zes gli wic kiej miej skiej
or ga ni za cji PSL.

Skła da jąc ze bra nym ży cze nia no -
wo rocz ne Sta ni sław Dą bro wa pod kre -
ślił do brą współ pra cę za rów no z mia -
stem, jak i po wia tem gli wic kim.
Wszyst kie go do bre go ży czył lu do -
wcom rów nież Zyg munt Fran kie wicz.
List gra tu la cyj ny wy sto so wa ny przez

sta ro stę gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor -
ka ode brał Kry stian Kieł ba sa, wła ści -
ciel Ran cza w Pro bosz czo wi cach, któ -

ry wsparł nie daw ny po byt w po wie cie
gli wic kim Po la ków z Ży to miersz czy -
zny. Spo tka nie uświet nił kon cert ko lęd
w wy ko na niu Syl wii Ko czy i Pio tra
Set kie wi cza z Ze spo łu Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 12 w Gli wi cach Brze -
zin ce.

(RG)

No wo rocz ne spo tka nie
29 stycz nia od by ło się no wo rocz ne spo tka nie dzia ła czy Pol skie go Stron -
nic twa Lu do we go z te re nu Gli wic i po wia tu gli wic kie go.

Życzenia ludowcom Ziemi Gliwickiej złożył prezes Zarządu Wojewódzkiego
PSL Stanisław Dąbrowa, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
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11 lu te go w gli wic kim Ra tu szu spo -
tka li się par la men ta rzy ści i sa mo -
rzą dow cy Zie mi Gli wic kiej. 

Spo tka nie od by ło się na za pro sze nie
pre zy den ta Gli wic Zyg mun ta Fran -
kie wi cza. Prze bie ga ło pod zna kiem
pod su mo wań i in for ma cji na te mat
przy szłych za mie rzeń, cze mu sprzy -
ja okres roz po czy na ją cy rok. Wzię li
w nim udział par la men ta rzy ści: wi -
ce mar sza łek Se na tu RP Ma ria Pań -
czyk -Po zdziej oraz po sło wie Bo rys
Bud ka, An drzej Ga ła żew ski, To masz
Gło gow ski, Jan Kaź mier czak, Je rzy
Po la czek, Piotr Py zik i Ma rek Sto -

lar ski. Sa mo rzą dow ców re pre zen to -
wa li – po za przed sta wi cie la mi Gli -
wic – sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek oraz wło da rze miast i gmin
wcho dzą cych w skład na sze go po -
wia tu.

Na po cząt ku spo tka nia pre zy dent
Fran kie wicz omó wił naj waż niej sze
przed się wzię cia za pi sa ne w te go rocz -
nym bu dże cie mia sta i ich zna cze nie
dla re gio nu oraz prze ka zał in for ma cje
do ty czą ce fi nan so wa nia unij ne go pro -
jek tów Pod re gio nu Gli wic kie go na la -
ta 2014-2020. Na stęp nie od by ła się
peł na tro ski dys ku sja ro bo cza na ten te -

mat. – Mia sto to nie wy spa – za zna czył
na jej wstę pie sta ro sta Mi chał Nie szpo -
rek. – Gli wi ce ma ją oto cze nie, któ rym
jest po wiat gli wic ki. Wszyst kie aspek ty
roz wo ju mia sta są istot ne dla ca łej Zie -
mi Gli wic kiej. 

Po sło wie i sa mo rzą dow cy pod czas
dys ku sji wie le uwa gi po świę ci li m.in.
pla nom bu do wy ha li spor to wej „Po -
dium”, fi nan so wa niu gli wic kie go od -
cin ka DTŚ, or ga ni za cji cen trum po wia -
da mia nia ra tun ko we go, in we sty cjom
dro go wym i przy miar kom do ko rzy sta -
nia z przy szłych fun du szy unij nych.

(RG) 

SA MO RZĄ DOW CY
I PAR LA MEN TA RZY ŚCI

Przed sta wi cie le Par la men tu RP z na sze go te re nu i re pre zen tan ci sa mo rzą dów lo kal nych w gli wic kim Ra tu szu.
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22 stycz nia na Zam ku w Tosz ku za -
brzmia ły ko lę dy w wy ko na niu so li -
stów i grup śpie wa czych zło żo nych
z Po la ków z Ukra iny. Kon cert był
czę ścią jed no dnio wej wi zy ty gru py
na szych ro da ków z Ży to miersz czy -
zny w po wie cie gli wic kim. 

Na pro gram kon cer tu
zło ży ły się ko lę dy pol -
skie wy ko ny wa ne m.in.
przez du et Ire na Na wo -
je wa i Ga li na Do wbych
z Ży to mie rza, ze spół
wo kal ny „Srebr ne gło -
sy” z Win ni cy oraz ze -
spół dzie cię cy „Ja skó -
łecz ka” z Olew ska. Śpie wa cy z Ży to -
miersz czy zny kil ka dni wcze śniej wy -
stą pi li na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu Ko lęd i Pa sto ra łek w Bę dzi nie, gdzie
zdo by li trze cie miej sce i dwa wy róż -
nie nia. Na na szym te re nie go ści li na za -
pro sze nie Po wia tu Gli wic kie go oraz
sa mo rzą du Tosz ka. Pro gram ich jed no -
dnio we go po by tu obej mo wał rów nież
zwie dze nie Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko -
we go w Pław nio wi cach i Zam ku

w Tosz ku, spo tka nie z sa mo rzą dow ca -
mi i ucznia mi w Tosz ku oraz wi zy ty
w Nad le śnic twie Ru dzi niec i na Ran -
czo w Pro bosz czo wi cach. 

Ini cja to rem tej wi zy ty był Zyg -
munt Wilk, rad ny III ka den cji Sej -

mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go, któ ry
od lat współ pra cu je z Po la ka mi
z Ży to miersz czy zny w dzie dzi nie
kul tu ry i utrzy my wa nia ich wię zi
z Pol ską. Kil ku dnio wy wy jazd
do oj czy zny swych przod ków zor ga -
ni zo wał Ży to mier ski Ob wo do wy
Zwią zek Po la ków na Ukra inie
na cze le z je go pre zes Wik to rią La -
skow ską -Szczur.

(RG)

Pol scy go ście z Ży to miersz czy zny 

Bur mistrz Tosz ka za -
pew nił, że wi zy ta
na szych ro da ków
z Ukra iny spra wi ła
wszyst kim ogrom ną
ra dość…

…po dob nie jak ich śpiew, pe łen uczu cia, ży wio ło -
wo ści i pro fe sjo na li zmu.
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8 lu te go w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach od by ła się na ra da
szko le nio wo -roz li cze nio wa pra -
cow ni ków miast i gmin z te re nu po -
wia tu gli wic kie go od po wie dzial -
nych za or ga ni za cję, przy go to wa -
nie i prze pro wa dze nie kwa li fi ka cji
woj sko wej.

Na ra da by ła oka zją do pod su mo wa nia
kwa li fi ka cji woj sko wej prze pro wa dzo -
nej w ub. ro ku i przy go to wa nia do tej,
któ ra roz pocz nie się już nie dłu go. Pod -
czas spo tka nia wrę czo ne też zo sta ły
Me da le za Za słu gi dla Obron no ści Kra -
ju. Był tak że czas na prze ka za nie in for -
ma cji na te mat re kru ta cji i po wo ła nia
do sił zbroj nych w aspek cie obec nych
prze pi sów, jak rów nież omó wie nie
spraw zwią za nych z obro ną cy wil ną
w po wie cie.

Za wy so kie osią gnię cia i wzo ro we
wy ko ny wa nie obo wiąz ków służ bo -
wych na rzecz obron no ści kra ju mi ni -
ster obro ny na ro do wej – na wnio sek
sta ro sty gli wic kie go – wy róż nił 8 osób
Me da lem za Za słu gi dla Obron no ści
Kra ju. Zło te Me da le otrzy ma li Mo ni ka
Osa da z Urzę du Mia sta w Knu ro wie
i Woj ciech Kę dzie raw ski z Urzę du
Mia sta i Gmi ny w So śni co wi cach.

Srebr ne Me da le ode bra li Ire na Pa wi -
czek z Urzę du Gmi ny w Pil cho wi cach,
Bar ba ra Na wrat z Urzę du Mia sta
i Gmi ny w So śni co wi cach, Mał go rza ta
Mar cin kow ska z Urzę du Mia sta i Gmi -

ny w Tosz ku, Do ro ta Gar ba czew ska -
-Woź niak ze Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach i Krzysz tof Sie ran to wicz
z Urzę du Gmi ny w Gie rał to wi cach.
Brą zo wy Medal otrzy mał na to miast
Ry szard Skwie rut z Urzę du Gmi ny

w Gie rał to wi cach. Me da le wrę czo ne
zo sta ły od zna czo nym przez ppłk dypl.
Ro ma na No wo grodz kie go – ko men -
dan ta WKU w Gli wi cach i sta ro stę gli -
wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka. 

– Chcę pod kre ślić wy so ki po ziom
wy ko ny wa nia za dań zwią za nych
z kwa li fi ka cją woj sko wą przez sa mo -
rzą dy po wia tu gli wic kie go i gmin
wcho dzą cych w je go skład – mó wił

Ro man No wo grodz ki. – Spo śród
wszyst kich jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go, któ re obej mu je swym dzia -
ła niem WKU w Gli wi cach, w po wie cie
gli wic kim za da nie te re ali zo wa ne są
na naj wyż szym po zio mie.

Ubie gło rocz ną kwa li fi ka cję pod su -
mo wał Zbi gniew Mać ko wiak z Wy -
dzia łu Za rzą dza nia, on też przed sta wił
za gad nie nia istot ne przed prze pro wa -
dze niem te go rocz nej. Kmdr ppor. Da -
riusz Szlach cic z WKU Gli wi ce omó -
wił kwe stie zwią za ne z re kru ta cją i po -
wo ła niem do sił zbroj nych w aspek cie
obec nych prze pi sów. Oso by, któ re są
za in te re so wa ne kształ ce niem się
w szko łach woj sko wych lub wstą pie -
niem do Na ro do wych Sił Zbroj nych,
od sy ła my po in for ma cję na stro nę
www.gli wi ce.wku.wp.mil.pl. 

W tym ro ku kwa li fi ka cji pod le ga ją
przede wszyst kim męż czyź ni uro dze ni
w 1994 r., ale też in ne oso by – wszyst -
ko na ten te mat znaj du je się w Ob -
wiesz cze niu wo je wo dy ślą skie go z 10
stycz nia 2013 r. o kwa li fi ka cji woj sko -
wej, za miesz czo nym m.in. na na szej
stro nie in ter ne to wej pod ad re sem: po -
wiat gli wic ki. pl w za kład ce Ko mu ni ka -
ty i ogło sze nia. (RG)

Przed kwa li fi ka cją woj sko wą 2013

Od zna cze ni w to wa rzy stwie sta ro sty gli wic kie go i sze fa WKU.
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Po zy ska nie środ ków na re ali za cję pro -
jek tu to du ży suk ces, bo wiem chęt -
nych na nie by ło bar dzo wie lu. DPS
„Za me czek” w ub. ro ku zło żył – z ra -
mie nia Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób
z Upo śle dze niem Umy sło wym i Cho -
rych Psy chicz nie „Po most” dzia ła ją -
ce go na rzecz je go miesz kań ców –
do Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Ślą skie go wnio sek o do fi -
nan so wa nie pro jek tu w ra mach dzia ła -
nia 9.5 Od dol ne ini cja ty wy edu ka cyj -
ne na ob sza rach wiej skich Prio ry te -
tu IX Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki 2007-2013 w wo je wódz twie
ślą skim. 1 lu te go br. zo sta ły ogło szo ne
wy ni ki i oka za ło się, że spo śród 424
chęt nych wła śnie wnio sek z Kuź ni
Nie bo row skiej znaj du je się na 11
miej scu na li ście ran kin go wej, uzy -
sku jąc 100 punk tów. 

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny od 1
mar ca do 31 sierp nia br. Obej mie 20
miesz kań ców DPS -u „Za me czek”
w wie ku od 27-57 lat. Bu dżet pro jek tu
wy no si oko ło 50 tys. zł. 

Je go głów nym ce lem jest wzrost ak -
ty wi za cji spo łecz nej męż czyzn z nie -
peł no spraw no ścią in te lek tu al ną –
miesz kań ców „Za mecz ku”, po przez
pro wa dze nie za jęć ukie run ko wa nych
na roz wój edu ka cji kul tu ro wej.

Udział w pro jek cie po zwo li je go
uczest ni kom na być no wą wie dzę, kom -
pe ten cje spo łecz ne i oby wa tel skie oraz
wy ko rzy stać je w ży ciu co dzien nym.
Pro jekt obej mu je wy kła dy edu ka cyj ne
oraz warsz ta ty fo to gra ficz ne i ma lar -
skie, pod czas któ rych be ne fi cjen ci po -
sze rzą swą wie dzę na te mat dzie dzic -
twa kul tu ro we go gmi ny Pil cho wi ce,
udo sko na lą swój warsz tat, a tak że
umie jęt no ści spo łecz ne. Przy czy ni się
to do wzro stu sa mo oce ny uczest ni ków
pro jek tu, ich lep sze go funk cjo no wa nia
w gru pie, współ dzia ła nia, ko mu ni ko -
wa nia, a co za tym idzie – po sze rze nia

za kre su ich sa mo dziel no ści, za rad no ści
ży cio wej, skut ku ją cych moż li wo ścią
po wro tu do ży cia spo łecz ne go i za wo -
do we go. 

Pod su mo wa niem za jęć bę dzie wy -
sta wa fo to gra ficz no -ma lar ska pt.”Pil -
cho wi ce na szta lu gach daw niej i dziś”.
Zo sta nie ona udo stęp nio na do zwie dza -
nia miesz kań com gmi ny oraz po wia tu
w pla ców kach pu blicz nych. 

– Mam na dzie ję, że wy sta wa zwięk -
szy otwar tość na oso by nie peł no spraw -
ne oraz za chę ci do wza jem nej współ -
pra cy przy or ga ni za cji im prez kul tu ral -
nych – mó wi Ewa Za mo ra, dy rek tor
DPS -u „Za me czek”. – Wie rzę, że re ali -
za cja pro jek tu prze ła mie utar te sche -
ma ty my ślo we na te mat funk cjo no wa -
nia lu dzi z nie peł no spraw no ścią in te -
lek tu al ną i ujaw ni ich praw dzi wy po -
ten cjał. Bar dzo cie szy my się z do dat -
ko wej moż li wo ści ak ty wi za cji na szych
miesz kań ców. Za ję cia i pra ca
nad wień czą cą je wy sta wą na pew no
spra wią im wie le ra do ści.

(RG)

Zam ko we spo tka nia z kul tu rą
W Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej wkrót ce roz pocz ną się za ję cia w ra mach pro -
jek tu pn. „Zam ko we spo tka nia – Edu ka cja Kul tu ro wa osób z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w gmi nie Pil cho -
wi ce”. Jest on fi nan so wa ny ze środ ków unij nych.

Miesz kań cy „Za mecz ka” za wsze mie li oka zję do in te gra cji i ak ty wi za cji, m.in.
na or ga ni zo wa nych tu fe sty nach ro dzin nych. Te raz te moż li wo ści się po sze -
rzą.
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Te go rocz na kwa li fi ka cja woj -
sko wa w po wie cie gli wic kim
trwać bę dzie od 4 mar ca do 8
kwiet nia. Oto ter mi ny, w ja kich
przed ko mi sją kwa li fi ka cyj ną
zgła szać się mu szą ob ję ci nią
miesz kań cy po szcze gól nych
gmin:
* Py sko wi ce: 4-7 mar ca
* Knu rów: 8-19 mar ca
* Ru dzi niec: 20-22 mar ca
* To szek: 22-26 mar ca
* Pil cho wi ce: 27-28 mar ca

* Gie rał to wi ce: 29 mar ca -2
kwiet nia
* So śni co wi ce: 3-4 kwiet nia
* Wie lo wieś: 4-5 kwiet nia
* ko bie ty i rocz ni ki star sze: 8
kwiet nia
Kwa li fi ka cja prze pro wa dza na bę -
dzie w Gli wi cach przy ul. To szec -
kiej 102 w Ośrod ku Ba daw czo -
-Roz wo jo wym Urzą dzeń Me cha -
nicz nych „OB RUM” Sp. z o. o,
od po nie dział ku do piąt ku w go -
dzi nach od 10.00 do 18.00.

� WAŻNE TERMINY �
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24 stycz nia ju bi le usz 50-le cia ob -
cho dzi ła Gmin na Spół ka Wod na
w Pil cho wi cach. To jed na z naj lep -
szych ta kich spół ek w po wie cie gli -
wic kim.

Spo tka nie z tej oka zji zor ga ni zo wa ne
zo sta ło w Świe tli cy Wiej skiej w Wil -
czy. Za do brą współ pra cę z po wia tem
– na rę ce Hen ry ka Szy mu ry, prze wod -
ni czą ce go Za rzą du Gmin nej Spół ki
Wod nej w Pil cho wi cach – po dzię ko -
wa nia zło ży li Wal de mar Do mbek, wi -
ce sta ro sta gli wic ki i Ma riusz Dy ka,
na czel nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do -
wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa w sta ro -
stwie. Wśród ze bra nych by li m.in. Jo -
an na Ko ło czek -Wy bie rek – wójt gmi -
ny Pil cho wi ce i An drzej Ogó rek –
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Pil cho -
wi ce, Ro man Wło darz – pre zes Ślą -
skiej Izby Rol ni czej, a tak że re pre zen -
tan ci Ślą skie go Za rzą du Me lio ra cji
i Urzą dzeń Wod nych oraz przed sta wi -
cie le spół ek wod nych z te re nu po wia -
tu. 

Dzia łal ność spół ki fi nan so wa na jest
przez gmi nę Pil cho wi ce, któ ra prze ka -
zu je do ta cje na re ali zo wa ne przez nią
za da nia. Pro wa dze nie bie żą cych spraw
spół ki wspie ra ją pra cow ni ce Urzę du
Gmi ny Pil cho wi ce: Ka ri na Szoł ty sik –
peł nią ca w niej funk cję se kre ta rza i Te -
re sa Wię cław – księ go wa spół ki. Fi -
nan so wo za si la ją rów nież po wiat.
W ub. ro ku z bu dże tu po wia tu prze ka -
za no na jej cel po nad 19 tys. zł, a rok
wcze śniej po nad 18 tys. zł, na ta kie za -
da nia jak m.in. na pra wa sie ci dre nar -
skich, kon ser wa cja ro wów me lio ra cji
i li kwi da cja za gro że nia po wo dzio we go
w Sta ni cy oraz w Nie bo ro wi cach. 

– Ta spół ka wod na dzia ła bar dzo do -
brze – mó wi wi ce sta ro sta Wal de mar
Do mbek. – Obej mu je so łec twa wcho -
dzą ce w skład gmi ny, dba jąc o wła ści -
we wy ko ny wa nie za dań w za kre sie go -
spo da ro wa nia wo da mi. Ży czył bym so -
bie, by wszyst kie spół ki wod ne na na -
szym te re nie dzia ła ły tak, jak pil cho -
wic ka. (RG)

Ju bi le usz spół ki

Ogło szo ny zo stał XI Ogól no kra jo -
wy Kon kurs dla Rol ni ków „Bez -
piecz ne go spo dar stwo rol ne”, od -
by wa ją cy się pod ho no ro wym pa -
tro na tem Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go.
Udział w kon kur sie mo gą brać oso by
peł no let nie pro wa dzą ce pro duk cyj ną
dzia łal ność rol ni czą. Chęt ni win ni wy -
peł nić for mu larz zgło sze nio wy i prze -
ka zać go do 8 mar ca do naj bliż szej pla -
ców ki te re no wej lub OR KRUS w Czę -
sto cho wie. Tam rów nież otrzy mać
moż na szcze gó ło we in for ma cje o wa -
run kach udzia łu w kon kur sie. Znaj du ją
się one też na stro nie in ter ne to wej
www.krus.gov.pl.

W zgło szo nych do kon kur su go spo -
dar stwach oce nia ne bę dą ele men ty
wpły wa ją ce na bez pie czeń stwo pra cy,
ta kie jak m.in.: ład i po rzą dek w ob rę -

bie po dwó rza, za bu do wań i sta no wisk
pra cy, stan bu dyn ków in wen tar skich
i go spo dar czych, wy po sa że nie ma szyn
i urzą dzeń w osło ny ru cho mych czę ści,
pod po ry i in ne za bez pie cze nia, stan pi -
la rek, wa run ki ob słu gi i by to wa nia
zwie rząt go spo dar skich oraz sto so wa -
nie, stan i ja kość środ ków ochro ny oso -
bi stej. Dla lau re atów kon kur su prze wi -
dzia no cen ne na gro dy i wy róż nie nia.

Kon kurs or ga ni zu ją Mi ni ster stwo
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Ka sa Rol ni -
cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go,
Pań stwo wa In spek cja Pra cy oraz in ne
in sty tu cje i or ga ni za cje dzia ła ją ce
na rzecz po pra wy sta nu bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w rol nic twie. Je go
ce lem jest pro mo cja za sad ochro ny
zdro wia i ży cia w go spo darstwach rol -
nych.

(RG)

Bez piecz ne go spo dar stwo

Od le wej: Wal de mar Do mbek, Ma riusz Dy ka, Ka ri na Szoł ty sik i Hen ryk Szy mu -
ra.

Fo
 to

: A
. K

na
 pi

k

5

Cu kier nia Ha nia dzia ła na ślą skim
ryn ku cu kier ni czym już od po nad
czter dzie stu lat, cią gle się roz wi ja -
jąc i do ga dza jąc ama to rom słod -
ko ści pod każ dym wzglę dem.
W bo ga tej ofer cie cu kier ni każ dy
sma kosz znaj dzie coś dla sie bie,
a po ja wia ją ce się co chwi lę no wo -
ści za ska ku ją na wet naj bar dziej
wy bred nych klien tów. 

– Po cząt ki fir my się ga ją ro ku 1972 –
opo wia da o swo jej pa sji i od da niu fir -
mie Joan na Lu dwig, wła ści ciel ka Cu -
kier ni Ha nia. – Wte dy to, pod na zwą
Za kład Cu kier ni czy Jo an na Lu dwig,
otwar ta zo sta ła na par te rze do mu ro -
dzin ne go przy ul. Gli wic kiej 2 w So śni -
co wi cach lo dziar nia, dzia ła ją ca se zo -
no wo od kwiet nia do koń ca wrze śnia.
Pierw sze me nu za wie ra ło lo dy w trzech
sma kach: śmie tan ko wym, tru skaw ko -
wym i cze ko la do wym, któ re ser wo wa -
li śmy w cha rak te ry stycz nych dla tam -
te go okre su wa flach. Po pu lar ność i ro -
sną ce za do wo le nie klien tów do pro wa -
dzi ło do roz wo ju fir my i roz bu do wy lo -
dziar ni o sa lę ka wiar nia ną oraz ogró -

dek let ni, gdzie po da wa ne są prze pysz -
ne de se ry lo do we.

Fir ma od lat szczy ci się tym, iż
do pro duk cji ciast wy ko rzy sty wa ne są

naj lep sze skład ni ki, cza sa mi cięż ko do -
stęp ne na pol skim ryn ku. – Nie ty po we
po łą cze nia sma ków spra wia ją, iż pro -
duk ty są ta kie wy jąt ko we, a na sza pro -

fe sjo nal na ob słu ga za wsze sta ra się
spro stać ocze ki wa niom klien tów – mó -
wi o swo jej fir mie Jo an na Lu dwig, któ -

ra przy zna je, że
jej pa sją od za -
wsze by ło cu kier -
nic two. 

W 2001 ro ku
roz po czął się no -
wy roz dział w hi -

sto rii cu kier ni. Pod ję ta zo sta ła de cy zja
o bu do wie sie ci skle pów w Gli wi cach.
Sta ło się tak za spra wą ro sną cych wy -
ma gań klien tów oraz chę ci ofe ro wa nia

naj lep szej ob słu gi w bran ży. – Był to
du ży krok na przód – opo wia da pa ni Jo -
an na – i wią za ło się z tym du że ry zy ko.
Jed nak był to krok w do brą stro nę, co

czę sto pod kre śla ją za do wo le ni klien ci. 
Cu kier nia Ha nia nie spo czy wa

na lau rach. Fir ma cią gle się roz wi ja,
po sze rza jąc swo ją ofer tę o no wo ści. –
Aby po dą żać z bie giem cza su i orien to -
wać się w cu kier ni czych tren dach, or -
ga ni zu je my za gra nicz ne wy jaz dy i licz -
ne szko le nia dla pra cow ni ków – tłu ma -
czy Jo an na Lu dwig. – Dla te go w na -
szych skle pach klien ci zna leźć mo gą
na przy kład tak mod ne w tej chwi li
cup ca kes czy po my sło we, do pra co wa -
ne do pre cy zji tor ty we sel ne.

(MSz)

ZA WSZE PYSZ NE SŁOD KO ŚCI

Jo an na Lu dwig przy zna je, że bez praw dzi wej pa sji do cu kier nic twa ni gdy nie
od nio sła by suk ce su w swej bran ży.
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� UCHY LA MY RĄB KA TA JEM NI CY �
Choć zwy kle cu kier ni cy nie chęt nie zdra dza ją swo -
je za wo do we ta jem ni ce, nam uda ło się zdo być
prze pis na pysz ny ser nik, po le ca ny przez Jo an nę
Lu dwig. Przed sta wia my go na str. 12. 

PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Kon ty nu uje my cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. Przed sta wia my w nim
przed się bior ców z na sze go te re nu i ich fir my. Pi sze my o tym, jak po wsta -
ły ich przed się bior stwa, jak się roz wi ja ją, jak so bie ra dzą w obec nych re -
aliach go spo dar czych, ja ka jest ich re cep ta na suk ces. 

Jak szko lić uczniów, by po ukoń -
cze niu szko ły zna leź li za trud nie nie,
a fir my by ły z nich za do wo lo ne? –
pod ta kim ha słem prze bie ga ło
spo tka nie zor ga ni zo wa ne 4 lu te go
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. 
Spo tka nie słu ży ło wy mia nie po glą dów
przed się bior ców i wła ści cie li firm z na -
sze go te re nu oraz dy rek to rów szkół,
w któ rych pro wa dzo ne jest kształ ce nie
za wo do we. Pro wa dził je
Sła wo mir Adam czyk z Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go,
z któ re go ini cja ty wy zo sta -
ło zor ga ni zo wa ne.

W spo tka niu uczest ni -
czy ły dy rek tor ki po wia to -
wych pla có wek oświa to -
wych: Do ro ta Gu mien ny
z Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro -
wie, El wi ra Der sie wicz
z Ze spo łu Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach i Gra ży na Dą brow ska
z Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie. Przed się bior -
ców re pre zen to wa li: Zbi gniew Kli mo -
wicz – pre zes Za rzą du Gru py Pro du -
cen tów Owo ców i Wa rzyw Sp. z o. o.
w Pa czy nie, Sta ni sław Dy ba – kie -

row nik Warsz ta tów Szko le nio wych
w DB Schen ker Ra il Ta bor S. A., Sła -
wo mir Gra bow ski – wła ści ciel fir my
WIO LA Pro du cent Przy czep w Knu -
ro wie i Adam Woch nik – wła ści ciel
PW No wum w Py sko wi cach. 

Pod czas spo tka nia dy rek tor ki szkół
przed sta wi ły pro fil kształ ce nia za wo do -
we go w swych pla ców kach, a przed sta -
wi cie le firm prze ka za li uwa gi i spo -

strze że nia do ty czą ce prak tyk, któ re pro -
wa dzą dla uczniów – wszyst ko w świe -
tle po trzeb obec ne go ryn ku pra cy. 

–– Ze spo tka nia są kon kret ne wnio -
ski, o re ali za cję któ rych bę dę za bie gał

pod su mo wu je Sła wo mir Adam czyk. ––
Po pierw sze war to by ło by upro ścić
prze pi sy do ty czą ce za sad re fun da cji
kosz tów od by wa nia prak tyk za wo do -
wych. Po dru gie na le ży udroż nić prze -
bieg in for ma cji o chę ci za trud nie nia
kon kret nych pra cow ni ków przez
przed się bior stwa na na szym te re nie.
Po trze cie zaś ko niecz ne jest stwo rze -
nie ba zy po trzeb nych za wo dów, bo
oka zu je się, że rze czy wi stość w tym
wzglę dzie jest in na, niż ocze ki wa nia

wła ści cie li firm. Spo tka nie da ło do bry
punkt wyj ścia do na stęp nych ta kich de -
bat i pod ję cia wie lu kon kret nych dzia -
łań.

(RG)

Kształ ce nie i prak ty ka

Spotkanie prowadził Sławomir Adamczyk z Zarządu Powiatu Gliwickiego.
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Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła ne
na stycz nio 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 wy lo so wa li śmy

Fran cisz ka To man ka z Po ni szo wic. Pa -
na Fran cisz ka pro si my o kon takt te le fo -
nicz ny pod nr 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 – już
w mar co wym wy da niu WPG.

(RG)

WY GRAŁ Z NA MI
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116 te go rocz nych ma tu rzy stów I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Ze spo le
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie ba wi ło się 19 stycz nia w re stau ra -
cji Bia ły Do mek w Czer wion ce -Lesz -
czy nach na tra dy cyj nej stud niów ce.
W po lo ne zie z te go rocz ny mi abi tu rien -

ta mi tań czy li dy rek tor szko ły Do ro ta
Gu mien ny, sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go Szy mon Ko ściarz
i pre zy dent Knu ro wa Adam Rams. Sza -
lo na za ba wa li ce ali stów trwa ła do bia -
łe go ra na. (DG)

Sto dni do ma tu ry

Ma tu rzy ści w tra dy cyj nym po lo ne zie.
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Gdzie w na szym po wie cie moż na
spo tkać Ha waj kę tań czą cą
z musz kie ter ką al bo barw ne go kró -
li ka śpie wa ją ce go w du ecie z cho -
in ką? Na bab skim com brze w Wil -
czy! 

Ci, któ rzy zi mą na rze ka ją na ota cza ją cą
sza rość i do tkli wy mróz, ko niecz nie
po win ni by li 29 stycz nia zaj rzeć do tu -
tej szej świe tli cy. Ta kiej fan ta zji, barw
i go rą cej at mos fe ry nie po wsty dzi ła by
się żad na bra zy lij ska kar na wa ło wa fie -
sta! A wszyst ko to za spra wą człon kiń
Ko ła Go spo dyń Wiej skich, któ re com -
bro wą za ba wę zor ga ni zo wa ły już
po raz 20. Na sa li ba wi ło się bli sko 80
pań, a wła ści wie – na tę jed ną noc w ro -
ku – cza row nic, klau nów, dia blic
i anie lic... I to jak się ba wi ło! Człon ko -
wie or kie stry – je dy ni męż czyź ni na sa -

li – cięż ko tej no cy pra co wa li na swój
chleb, bo „ba by” skru pu lat nie pil no wa -
ły, że by mu zy ka nie mil kła na zbyt dłu -
go i jak tyl ko sły sza ły pierw sze jej
dźwię ki, ocho czo ru sza ły w ta ny. Nie
za bra kło też dow cip nej kon fe ran sjer ki
i ory gi nal nych kon kur sów bra wu ro wo
pro wa dzo nych przez Ma rię Ga moń –
trze ba by ło np. pi sać z za wią za ny mi

oczy ma, wy ło wić bez uży cia rąk cze -
ko lad kę z ta le rza peł ne go mą ki czy po -
dzie lić jabł ko tak, by star czy ło dla każ -
dej uczest nicz ki.

– Nasz com ber do ro bił się już gro na
wier nych fa nek – mó wią or ga ni za tor ki.
– Są tu pa nie, któ re ba wią się z na mi
od lat. I to nie tyl ko miesz kan ki Wil czy,
ale i Pil cho wic, Knu ro wa oraz in nych
po bli skich miej sco wo ści. 

Co spra wia, że bab ski com ber jest
ta ki wy jąt ko wy? Mo że to, że nie li czy
się tu ide al na fi gu ra, dro ga kre acja,
mod na fry zu ra czy per fek cyj ny ma ki -
jaż, ale po my sło wość, do bry hu mor,
dy stans do sa mej sie bie i chęć wspól nej
za ba wy. Na tę jed ną noc w ro ku prze -
sta je by waż ne, ile któ ra z uczest ni czek
za ba wy ma lat, skąd tu przy je cha ła i co
ro bi na co dzień. Tu po pro stu każ da

mo że by so bą. Ba wią się więc ra zem
bab cie i wnucz ki, mę żat ki i „sin giel
ki”. Ba wią się, by od re ago wać co dzien -
ne stre sy i na ła do wać we wnętrz ne aku -
mu la to ry, by uszczk nąć odro bi nę tej
„com bro wej” ra do ści, któ ra mu si wy -
star czyć na ca ły rok. Do na stęp ne go
bab skie go com bra!

(EP)

Sza leń stwo w Wil czy

Po my sło we i wie lo barw ne prze bra nie to na bab skim com brze wa ru nek do -
brej za ba wy. 
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… w Tosz ku spo ty ka ją się na zbiór -
kach, wy jeż dża ją na obo zy, upra -
wia ją su rvi val, zdo by wa ją no we
spraw no ści, ale i włą cza ją się w or -
ga ni za cję gmin nych wy da rzeń,
słu żą po mo cą w róż nych ak cjach,
po ka zu jąc tym sa mym, że har cer -
stwo w ich gmi nie ma się do brze. 

Wtym gro nie wy róż nia się
kil ka grup: naj młod si
człon ko wie Związ ku Har -

cer stwa Pol skie go, czy li dzie ci w wie -
ku od 6 do 10 lat, na zy wa ni są zu cha -
mi, har ce rze ma ją od 10 do 13 lat, mło -
dzież w prze dzia le wie ko wym 13-16 to
har ce rze star si, a w naj star szej gru pie
(od 16 do 25 lat) znaj du ją się wę drow -
ni cy. 

Dru ży ny z tych róż nych prze -
dzia łów wie ko wych na prze -
strze ni ostat niej, bli sko 13-let -

niej hi sto rii te go ru chu w Tosz ku, by ły
i są obec ne. Po cząt ki naj now szej epo ki
har cer stwa w tej gmi nie to rok 2000,
kie dy to po wsta ła 10 To szec ka Dru ży -
na Har cer ska „Krze mień” im. Sta ni sła -
wa Bro niew skie go OR SZY. Zło żo -
na by ła z uczniów szko ły pod sta wo wej
(klas IV -VI) i gim na zjum w Tosz ku.
W 2005 r. po wsta ła 101 To szec ka Gro -
ma da Zu cho wa „Ma gicz ne krze mycz -
ki”. Trzy la ta póź niej za wią za ła się 111
To szec ka Dru ży na Wę drow ni cza im.
Ol gi i An drze ja Mał kow skich, do któ -
rej na le żą ucznio wie szkół po nad gim -
na zjal nych. Te trzy dru ży ny po łą czy ły
się w 2010 r. two rząc Szczep IGNIS. 

Jak wy ja śnia druh na prze wod nik
Mo ni ka Mrzy głód – ko men dant ka
Szcze pu, wszyst kie dru ży ny wcho dzą -
ce w je go skład ma ją na zwy zwią za ne
w pe wien spo sób z ogniem, stąd na zwa
IGNIS (z łac. ogień), któ ra do dat ko wo
sca la har ce rzy. 

Obec nie Szczep li czy ok. 50 człon -
ków, ale wciąż po wsta ją no we gru py.
W ubie głym ro ku „Krze mień” po dzie -
lił się na dwie dru ży ny – 10 TDH
„Krze mień”, w któ rym po zo sta ją
ucznio wie klas IV -VI SP oraz no wo
po wsta łą, któ ra bę dzie sku piać gim na -
zja li stów. Wy da wać mo gło by się, że
współ cze śnie – kie dy dzie ci i mło -

dzież ma ją wie le moż li wo ści roz ryw ki
i do dat ko wych za jęć – har cer stwo nie
jest już tak atrak cyj ne jak by ło
na prze strze ni je go po nad 100-let niej
hi sto rii. A jed nak wciąż przy cią ga
mło dych lu dzi. O tym, co w nim jest
in te re su ją ce go, opo wia da Mo ni ka
Mrzy głód: 

– Przede wszyst kim to, że uczy my
przez za ba wę, umoż li wia my po zna nie
te go, cze go nie do wie my się w szko le
czy sie dząc w do mu przed kom pu te -
rem. Pro wa dzi my za ję cia z bar dzo sze -
ro kie go za kre su, m.in. pierw sza po moc
(ma my trzech wy kwa li fi ko wa nych ra -
tow ni ków me dycz nych), su rvi val, te re -
no znaw stwo, gry zręcz no ścio we i umy -

sło we, łącz ność, przy ro do znaw stwo
i wie le, wie le in nych. Har cer stwo to nie
tyl ko po zna wa nie no wych rze czy, ale
rów nież miej sce za wią zy wa nia się
praw dzi wych przy jaź ni na dłu gie la ta
oraz moż li wość prze ży cia nie za po -
mnia nych przy gód. 

Zu chy i har ce rze z Tosz ka spo ty ka -
ją się na zbiór kach raz w ty go dniu, zaś
wę drow ni cy wte dy, kie dy po zwa la im
na to czas oraz gdy są do wy ko na nia
kon kret ne za da nia. Pod sta wą każ dej
zbiór ki jest gra – w sze ro kim zna cze -
niu te go sło wa – któ ra uczy har ce rzy
współ pra cy i za sad fa ir -play. Naj -
młod si po przez grę, za ba wę uczą się,
har ce rze po szu ku ją dla sie bie za dań
do wy ko na nia, zaś wę drow ni cy zaj -
mu ją się wy czy na mi, czy li sta wia ją
so bie ce le, po dej mu ją dzia ła nia
na gra ni cy swo ich moż li wo ści, ucząc
się w ten spo sób prze ła my wać sła bo -
ści oraz… słu żą. Służ ba wę drow ni cza
to po ma ga nie in nym, np. po przez or -
ga ni zo wa nie za jęć dla naj młod szych,
po moc w prze pro wa dza niu gmin nych
im prez, po moc star szym itp. Jak pod -
kre śla ko men dant ka szcze pu, wszyst -
kie spo tka nia od by wa ją się w du chu
mi sji ZHP, któ rą jest wy cho wa nie
mło de go czło wie ka, czy li wspie ra nie
go we wszech stron nym roz wo ju
i kształ to wa niu cha rak te ru przez sta -
wia nie wy zwań. 

Zbiór ki pro wa dzo ne są przez wy -
kwa li fi ko wa nych in struk to rów
i od by wa ją się w har ców ce

w Tosz ku, któ ra mie ści się przy ul. Gli -
wic kiej 24. Dzię ki po mo cy wie lu lu dzi
do brej wo li, a tak że środ ków, któ re zo -
sta ły po zy ska ne przez „Spi chlerz Gór -
ne go Ślą ska” z ma łych pro jek tów,
w ubie głym ro ku uda ło się ją wy re -
mon to wać. Nie ste ty wciąż bra ku je peł -
ne go wy po sa że nia. Istot nym pro ble -
mem jest tak że utrzy ma nie har ców ki.
Szczep, ja ko or ga ni za cja po żyt ku pu -
blicz ne go, nie czer pie zy sków ze swo -
jej dzia łal no ści, mu si jed nak opła cać
prąd, wo dę czy za kup opa łu do swo jej
sie dzi by. Każ dy, kto ze chciał by wes -

przeć to szec kich har ce rzy, mo że się
z ni mi kon tak to wać za po mo cą ad re su
e -ma il: ignis.to szek@gma il.com. 

Awar to, bo har ce rze ro bią du żo
do bre go dla lo kal nej spo łecz -
no ści i pro mo cji gmi ny. Kil ka -

krot nie wy gry wa li ogól no pol ski rajd
Sza rych Sze re gów, zor ga ni zo wa li fe -
styn ro dzin ny w Tosz ku pn. „Sza ra Li -
lij ka”, obóz pol sko -nie miec ki, w któ -
rym wzię li udział wspól nie z za przy -
jaź nio ny mi har ce rza mi z Nie miec, or -
ga ni zu ją sztab Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy w Tosz ku, bi wa -
ki, let nie obo zy har cer skie i ko lo nie zu -
cho we, współ or ga ni zu ją róż ne im pre zy
na te re nie gmi ny (np. To szec ki Jar mark
Ad wen to wy czy słyn ną In te grę, czy li
In te gra cyj ną Spar ta kia dę im. dr. L.
Gut t man na), uczest ni czą w de fi la dach
i świę tach pań stwo wych, do szka la ją się
np. po przez kur sy na ra tow ni ka me -
dycz ne go. 

Har ce rze ma ją tak że bo ga te pla ny
na przy szłość, a wśród nich m.in. za ło -
że nie no wej dru ży ny, zor ga ni zo wa nie
ko lej ne go obo zu pol sko -nie miec kie go
i re wi zy ty w Niem czech oraz do po sa -
że nie har ców ki. 

Szczep IGNIS otwar ty jest tak że
na no wych har ce rzy, nie tyl ko z gmi ny
To szek. A za tem każ dy, kto chciał by
prze żyć przy go dę z har cer stwem, znaj -
dzie tu dla sie bie miej sce. 

SO NIA GU ZIK

Wzo rem za ło ży cie la skau tin gu, Ro ber ta Ba den -Po wel la

Zu chy, har ce rze i wę drow ni cy…

Har ce rze i har ce rze star si, czy li ucznio wie szko ły pod sta wo wej (kla sy IV -VI) i gim na zjum. Zdję cie zo sta ło zro bio ne
w to szec kiej har ców ce, a har ce rze ma ją na so bie ko szul ki Szcze pu.
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Grze gorz Bro żek po cho dzi z Ja -
worz na -Szcza ko wej. Ca łe do ro słe
ży cie zwią zał jed nak z Zie mią Gli -
wic ką. Miesz ka w Gli wi cach, a swą
sym pa tię dla na sze go po wia tu
oka zu je po przez mu zy kę, kom po -
nu jąc me lo die do wie lu tek stów,
w tym ślą skich. Wy my ślił też mu zy -
kę ob ra zu ją cą ha sło pro mo cyj ne
na sze go po wia tu – To jest Gli wic ki
i co Po wie cie? Me lo dia nie ofi cjal -
nie krą ży wśród sym pa ty ków po -
wia tu gli wic kie go, bę dąc zna ko mi -
tym dżin glem te le fo nu.

Pan Grze gorz, mi mo że za wo do -
wo nie był zwią za ny z mu zy ką,
od lat mło dzień czych grał na in -

stru men tach i kom po no wał. Mi łość
do te go ga tun ku sztu ki roz kwi tła pod -
czas na uki gry na akor de onie u zna ne -
go akor de oni sty Ry szar da Żur kow -
skie go oraz pod czas
wi zyt u ko le gów
w ka to wic kich szko -
łach mu zycz nych,
a za owo co wa ła grą
w szkol nych ze spo -
łach mu zycz nych, ka -
to wic kich klu bach
a na wet na wie czor -
kach ta necz nych
i dan sin gach Fun du -
szu Wcza sów Pra -
cow ni czych (!), gdzie
przy gry wał z ko le ga -
mi. Póź niej kom pa nii
wy je cha li na to ur ne
za gra ni cę, a pan
Grze gorz za ło żył
w Gli wi cach ro dzi nę
i wspól nie z ów cze -
snym or ga ni stą roz -
śpie wy wał ko ściół
pw. św. Bar tło mie ja.
Był to prze łom lat 70.
i 80. ubie głe go wie ku.
Mi ło wspo mi na je -
den, szcze gól ny kon -
kurs pio sen ki lat
sześć dzie sią tych pt.
„Mi kro fon dla
wszyst kich”. Pierw -
sze miej sce za ję ła w nim wów czas
Ewa De mar czyk, a nasz bo ha ter zna -
lazł się kil ka lo kat da lej… 

Wswo im do rob ku ten ar ty -
sta  - ama tor ma mu zy kę
ka ba re to wą, bal la dy, licz -

ne pio sen ki dla dzie ci i mło dzie ży,
mu zy kę re li gij ną, pa sto rał ki i wie le
pio se nek o św. Mi ko ła ju, tro chę
swin ga, blu sa i co un try. W je go do -
mo wych ar chi wach spo czy wa list
gra tu la cyj ny „za szcze rość i au ten -
tycz ność wy po wie dzi mu zycz nych”
pod pi sa ny przez red. Kor ne liu sza Pa -
cu dę. Jest au to rem mu zy ki do tek -
stów ślą skich wier szy, pio se nek m.in.
au tor stwa ru dzia ni na Bro ni sła wa Wą -
tro by (zna ne go Czy tel ni kom WPG
z pu bli ko wa nych na na szych ła mach
ślą skich fra szek). Współ dzia ła rów -
nież ze Ste fa nią Grze go rzy cą, „Ślą -
zacz ką Ro ku 1995”, knu ro wian ką,
za ło ży ciel ką ze spo łu „Wra zi dlo ki”.
Pi sał rów nież mu zy kę do wier szy

i po ema tów naj wy bit niej szych pol -
skich po etów.

Wla tach osiem dzie sią tych
i dzie więć dzie sią tych ubie -
głe go wie ku współ pra co -

wa łem z re dak cją „Ma łe go Go ścia Nie -
dziel ne go”, gdzie pu bli ko wa łem swo je
utwor ki – wspo mi na. – Współ two rzy -
łem rów nież pro gra my z Ra diem Ka to -
wi ce, kom po nu jąc do au dy cji dla dzie -
ci „Zie lo ne nut ki” nie ży ją ce go już re -
dak to ra Bo gu mi ła Pa ster na ka. W tym
sa mym okre sie na le ża łem do ka to wic -
kie go ko ła Mu zy ki Lu do wej Co un try,
bra łem udział w Warsz ta tach Mu zycz -
nych w Bu kow nie, w Ro goż ni ku oraz
w Wi śle. W 1993 ro ku by łem człon -
kiem ju ry (z ra mie nia Związ ku Za wo -
do we go NSZZ „So li dar ność”) Ogól no -

pol skie go Fe sti wa lu Pio sen ki Re li gij -
nej „Can ta te Deo” w Gli wi cach.

Suk ce sów mu zycz nych ma na swo -
im kon cie spo ro. Kil ka na gra nych płyt,
nie zwy kłe au dy cje dla dzie ci „Ra diow -
ni czek” red. Ma rze ny Miel ca rek w Ra -
diu Opo le, współ pra cę z Ra diem Ar chi -
die ce zji Ka to wic kiej czy Ra diem „Gó -
ra św. An ny” oraz sta cja mi ra dio wy mi
TOP i PLUS w Gli wi cach. W la -
tach 90., kie dy Ra dio Lu blin za po cząt -
ko wa ło ak cję „Po móż dzie ciom prze -
trwać zi mę”, Grze gorz Bro żek na pi sał
przej mu ją cą pio sen kę o smut ku bied -
nych i cho rych dzie ci pt. „Be tle jem
w ser cach”. O ma ły włos, a sta ła by się
ona hym nem tej ak cji. War to wspo -
mnieć o pio sen ce pt. „Te sta ment”, któ -
ra nie ste ty nie zna la zła się na ścież ce
dźwię ko wej fil mu „Śmierć jak krom ka
chle ba”, choć by ło do te go bli sko. Ko -
lej na pio sen ka, zna na w cza sach sta nu
wo jen ne go, pt. „Ani IXI ani OMO nie
wy pie rze tak jak ZO MO!”, też jest au -

tor stwa Grze go rza Broż ka. Au tor
uwiel bia wy my ślać wpa da ją ce w ucho
ry my: „Chcesz od żo ny być z da le ka,
za pisz się do PTTK -a” al bo „Jam czło -
wiek wol ny, jak ko nik po lny” – jak sam
sie bie w pio sen ce re kla mu je. Do dziś
mu zyk jest cza sem obec ny w lo kal nych
roz gło śniach Pol skie go Ra dia, wciąż
two rzy, nie da jąc o so bie za po mnieć.

– Po my słów mu zycz nych mam bar -
dzo du żo. In spi ra cją czę sto by wa dla
mnie prze czy ta ny tekst, za sły sza ny cy -
tat, scen ka z au to bu su czy zda rze nie
pod pa trzo ne na uli cy. Wów czas sia dam
i w swo im do mo wym „stu diu” prze -
twa rzam sło wa i ob ra zy na dźwię ki.
Gram na gi ta rze, har mo nij ce ust nej
i akor de onie. Cza sa mi śpie wa ją ze mną
mo je wnu ki: Ka ro li na, Ola, Łu kasz,

Asia i Aga ta, ale obec nie już
co raz rza dziej – do da je.

Jest ak tyw ny, cho ciaż już
nie bie rze udzia łu w mu zycz -
nych prze glą dach, kon kur sach
i fe sti wa lach. Swo je utwo ry
wy sy ła w róż ne stro ny świa ta
i do sta je wspa nia łe po dzię ko -
wa nia i do wo dy uzna nia, m.in.
z Wa ty ka nu, in sty tu cji ko ściel -
nych i świec kich. 

– Dość wspo mnieć czas,
gdy świat obie gła wieść o pla -
no wa nej be aty fi ka cji bło go sła -
wio ne go Ja na Paw ła II. 1 ma -
ja 2011 ro ku by łem w gli wic -
kiej Ka te drze, kie dy ks. bi skup
Ge rard Kusz po twier dził tę
wia do mość. Wra ca jąc do do -
mu, mia łem już go to wą mu zy -
kę ob ra zu ją cą to wy da rze nie.
Póź niej ks. dr Fran ci szek Ko -
enig z gli wic kiej Ku rii Bi sku -
piej na mó wił mnie do na pi sa -
nia mu zy ki do cy ta tów Ja na
Paw ła II. Tak po wstał cykl
oko ło 30 utwo rów, bę dą cy
zna ko mi tym ma te ria łem wy -
cho waw czym dla dzie ci i mło -
dzie ży – wspo mi na.

Oprócz suk ce sów mu -
zycz nych ma
na swo im kon cie

rów nież ok. sto pro jek tów wy na laz -
czych i wzo rów użyt ko wych i kil ka
pa ten tów, jesz cze z cza sów, gdy pra -
co wał w Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo -
jo wym Urzą dzeń Me cha nicz nych
w Gli wi cach. Jest wśród nich kil ka
praw dzi wych pe re łek, jak np. po -
chła niacz iskier, urzą dze nie do usta -
wia nia be czek w po zy cji pio no wej
czy przy rząd do za bez pie cze nia biu -
ro wych ma szyn przed uży ciem
i dzie cię cy wó zek na pło zach – ide al -
ny na śnież ną zi mę. Grze gorz Bro żek
przez kil ka lat był też na uczy cie lem
za wo du i ry sun ku tech nicz ne go oraz
tech no lo gii ob rób ki skra wa niem
w Przy za kła do wej Szko le KUM Bu -
mar -Ła bę dy. 

Praw dzi wy czło wiek re ne san su –
z pew no ścią jesz cze o nim nie raz usły -
szy my.

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Na pi sał mu zy kę do bli sko ty sią ca pio se nek, w tym kil ku o po wie cie gli wic kim

NIE SA MO WI TY GRZE GORZ

Grze gorz Bro żek w ka ry ka tu rze Mar ka Ju dyc kie go. 

Szcze pan Twar doch, uro dzo ny
w 1979 r. miesz ka niec Pil cho wic,
w li sto pa dzie 2012 r. na kła dem
Wy daw nic twa Li te rac kie go wy -
dał ko lej ną swo ją po wieść pt.
„Mor fi na”. A już na po cząt -
ku 2013 r. wła -
śnie za tę książ kę
zo stał lau re atem
Pasz por tu Po li ty ki
za rok 2012 w ka -
te go rii li te ra tu ra. 
Na gro da Po li ty ki
przy zna na zo sta ła
T w a r  d o  c h o  w i
za od waż ne i sza lo -
ne stu dium o mę -
s k i e j  s ł a  b o  ś c i
i płyn nej toż sa mo -
ści na ro do wej, osa -
dzo ne w re aliach
pierw sze go mie sią -
ca nie miec kiej oku -
pa cji w 1939 r.

Zna ko mi ty pi -
sarz ro dem z po -
wia tu gli wic kie go
stu dio wał so cjo lo -
gię i fi lo zo fię
na Mię dzy wy dzia -
ło wych In dy wi du -
al nych Stu diach
Hu ma ni stycz nych
na Uni wer sy te cie
Ślą skim. De biu to -
wał w 2005 r. zbio rem opo wia dań
„Obłęd rot mi strza von Egern”. Opu -
bli ko wał pięć po wie ści, w tym
„Wiecz ny Grun wald”, uho no ro wa ny
wy róż nie niem Na gro dy Li te rac kiej
im. Jó ze fa Mac kie wi cza i no mi na cją
do Gwa ran cji Kul tu ry oraz kil ka
zbio rów opo wia dań, m.in. „Tak jest
do brze”, no mi no wa ny mi do Na gro dy
Li te rac kiej Gdy nia. 

„Mor fi na” to opo wieść o burz li -
wych lo sach wo jen nych Kon stan te go
Wil le man na, sy na nie miec kie go ofi ce ra

i ary sto kra ty oraz spo lsz czo nej Ślą -
zacz ki. 

„Mło dy au tor od ci na się od pol -
sko ści, de kla ru je na ro do wość ślą ską,
ale jed no cze śnie śmia ło mó wi o swo -

jej lo jal no ści wo bec pań stwa pol skie -
go, któ re uwa ża za swo je. Po dob ne
dy le ma ty zna la zły miej sce w >Mor fi -
nie<, a pod ty tuł >War sza wa 1939:
nar ko ty ki, ko bie ty i zdra da< mó wi
wie le o wcią ga ją cej opo wie ści roz -
gry wa ją cej się w oku po wa nej przez
Niem ców sto li cy” – pi sa no o po wie -
ści Twar do cha w jed nej z re cen zji. In -
na okre śli ła pi sa rza ja ko „mło dy sym -
bol ro dzą cej się ślą skiej toż sa mo ści”.
Po le ca my!

(MFR)

Pasz port Po li ty ki dla
Szcze pa na Twar do cha

Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w Gli wi cach od kil ku lat or ga ni zu je
kon fe ren cje po świę co ne li te ra tu rze
ślą skiej. Ich po ziom i po dej mo wa -
na te ma ty ka nie umknę ły uwa dze
pra sy. W gru dnio wym wy da niu
mie sięcz ni ka „Śląsk” uka zał się wy -
so ko je oce nia ją cy ar ty kuł Gra ży -
ny Bar ba ry Szew czyk pt. „Roz mo wy
o li te ra tu rze ślą skiej”.

PBP w Gli wi cach or ga ni zu jąc do rocz -
ne spo tka nia ba da czy, bi blio te ka rzy
i re gio na li stów włą cza się w dys ku sję
o hi sto rii i współ cze snej po zy cji ślą -
skiej li te ra tu ry oraz wspie ra edu ka cję
re gio nal ną. Do tej po ry – po czy na jąc
od 2009 r. – od by ły się czte ry ta kie
kon fe ren cje: pierw sza w Tosz ku pn.
„Ślą ski ka pi tał kul tu ro wy a edu ka cja
i toż sa mość re gio nal na mło dzie ży
szkol nej”, na stęp nie w Chu do wie pn.
„O Ślą sku i po ślą sku” i w Pław nio wi -
cach – „Ślą sko -ka szub skie kli ma ty re -
gio nal nej li te ra tu ry i kul tu ry” i ostat nia
w Py sko wi cach pn. „Dro gi i bez dro ża
ślą skiej li te ra tu ry”.

Jak pod kre śli ła w swym ar ty ku le
au tor ka: „(…) py sko wic ka kon fe ren -
cja bę dą ca w za ło że niu pró bą bi lan su
te ma tów i form ar ty stycz nych li te ra tu -
ry po wsta ją cej w kil ku ję zy kach,
na nie roz po zna nym wciąż ob sza rze
pol sko -nie miec ko -mo raw skie go po -
gra ni cza, uświa do mi ła ogrom sto ją -
cych przed ba da cza mi i re gio na li sta mi
za dań. Po twier dzi ła tak że zna cze nie
kon ty nu owa nia roz mów o >li te ra tu rze
ślą skiej< z udzia łem bi blio te ka rzy
i na uczy cie li, zna ko mi tych am ba sa do -
rów ślą skiej książ ki wśród czy tel ni -
ków”. 

Z nie cier pli wo ścią cze ka my za tem
na ko lej ne sym po zja. Pó ki co zaś PBP
w Gli wi cach za pra sza na I Gieł dę
współ pra cy bi blio tek pu blicz nych
i szkol nych, któ ra od bę dzie się 15 mar -
ca w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach. Bliż sze in for ma cje
na stro nie: www.sta ro stwo.gli wi -
ce.pl/bi blio te ka.

(SoG)

PBP w miesięczniku Śląsk
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7 lu te go w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach
z wi zy tą prze by wał Jó zef
Sza ra wa ra – Ho no ro wy Pro -
fe sor Po li tech ni ki Ślą skiej.

Prof. Sza ra wa ra spo tkał się ze
sta ro stą Mi cha łem Nie szpor -
kiem, wi ce sta ro stą Wal de ma -
rem Do mb kiem i rad nym Po -
wia tu Gli wic kie go Ma riu szem
Po locz kiem. Ce lem wi zy ty
by ło prze ka za nie pa miąt ko wych fo to -
gra fii ze zbio rów pro fe so ra. Zdję cia zo -
sta ły zro bio ne w 1935 r. w Ra cła wi cach
i przed sta wia ją m.in. Win cen te go Wi to -
sa na wie cu Pol skie go Stron nic twa Lu -
do we go pod Kop cem Ko ściusz ki. 

– Je stem bar dzo za szczy co ny
i wdzięcz ny pro fe so ro wi Sza ra wa rze
za te zdję cia, bar dzo cen ne dla hi sto rii
lu do we go ru chu. Bę dą one wi sia ły
w mo im ga bi ne cie w od po wied nim
miej scu – pod kre śla wi ce sta ro sta. 

Prof. Jó zef Sza ra wa ra (ur. 26 lu te -
go 1924 r. w Ja no wicz kach k. Ra cła -

wic) po cho dzi
z ro dzi ny chłop -
skiej, w któ rej
dba no o pie lę gno -
wa nie tra dy cji lu -
do wych. W mło -
do ści brał udział
w ak cjach Taj ne go
Związ ku Mło dzie -
ży Wiej skiej
„Mło dy Las”, zaś

ja ko stu dent na le żał do Aka de mic kie go
Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej „Wi ci”.
Z wy kształ ce nia jest in ży nie rem -che -
mi kiem, na uczy cie lem aka de mic kim
i na ukow cem dzia ła ją cym w wie lu ob -
sza rach tech no lo gii i in ży nie rii che -
micz nej, ki ne ty ki i in ży nie rii re ak cji
che micz nych. W 1987 r. uzy skał ty tuł
pro fe so ra zwy czaj ne go. W 1994 r.
prze szedł na eme ry tu rę, mi mo to na dal
jest ak tyw ny za wo do wo – pro wa dzi za -
ję cia dy dak tycz ne, uczest ni czy w pro -
gra mach ba daw czych, w pra cach róż -
nych rad na uko wych. Jest au to rem lub

współ au to rem 9 ksią żek,
po nad 100 pu bli ka cji
na grun cie kra jo wym i za -
gra nicz nym. Za swo ją
pra cę i osią gnię cia otrzy -
mał wie le od zna czeń,
m.in. Zło ty Krzyż Za słu -
gi, Krzyż Ka wa ler ski Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski,
Me dal Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej, Krzyż Ba ta -
lio nów Chłop skich, Ho -
no ro wą Od zna kę Sto wa -
rzy sze nia In ży nie rów
i Tech ni ków Prze my słu
Che micz ne go. W 2004 r.
Se nat Po li tech ni ki Ślą -
skiej nadał mu ty tuł Ho -
no ro we go Pro fe so ra Po li -
tech ni ki Ślą skiej.

(SoG)

Wy jąt ko we fo to gra fie

Reprodukcja podarowanej fotografii.

Fo
 to

: S
. G

u z
ik

Wy sta wa fo to gra ficz na przy go to -
wa na przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach pt. „Od wień ca ad -
wen to we go do do żyn ko we go, czy -
li tra dy cje, zwy cza je i ob rzę dy po -
wia tu gli wic kie go” po raz ko lej ny
zmie ni ła lo ka li za cję. Do 28 lu te go
moż na ją oglą dać w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Wie low si przy ul.
Głów nej 47. 

Na wy sta wie są za pre zen to wa ne ta kie
ob rzę dy jak: bar bór ka i karcz ma piw na,
be tlyj ki, sy pa nie owsa, wo dze nie
niedź wie dzia, bab ski com ber, to pie nie
ma rzan ny, wierz bo we krzy ży ki, sta nic -
kie fa kle, kro szon ki, szu ka nie za jącz ka,
pro ce sja kon na, noc świę to jań ska, do -
żyn ki, po lte ra bend i ro czek. 

W ra mach pro jek tu unij ne go, z ja -
kie go po wsta ła wy sta wa, zo sta ły rów -
nież przy go to wa ne film ob rzę do wy
pod ta kim sa mym ty tu łem „Od wień ca
ad wen to we go do do żyn ko we go” o tra -
dy cjach, ob rzę dach i oby cza jach po -
wia tu gli wic kie go oraz dwa al bu my:
„O dio ble zło śli wym i utop ku życz li -
wym, czy li le gen dy
i wie rze nia po wia tu
g l i  w i c  k i e  g o ”
i „Od wień ca ad wen -
to we go do do żyn ko -
we go, czy li tra dy cje,
zwy cza je i ob rzę dy
po wia tu gli wic kie -
go”. Pierw sze wy -
daw nic two pre zen tu -
je le gen dy, po da nia
i wie rze nia lu do we
zwią za ne z te re nem
po wia tu gli wic kie go
i za wie ra tek sty za pi -
sa ne li te rac ką pol sz -
czy zną oraz gwa rą
ślą ską wraz z tłu ma -
cze niem skró tów po -
dań na j. nie miec ki

i j. an giel ski. Dru gi al bum za wie ra
szcze gó ło we opi sy tra dy cji, ob rzę dów
i oby cza jów w po wie cie gli wic kim, po -
dzie lo ne na dwie czę ści – rok ob rzę do -
wy i rok z ży cia ludz kie go wraz ze
skró ta mi tłu ma czeń na j. nie miec ki i j.
an giel ski.

– Ser decz nie za pra sza my do zwie -
dza nia na szej wy sta wy. Je stem prze ko -
na na, że za in te re su je ona wszyst kich,
któ rym bli ska jest kul tu ra lu do wa na -
sze go re gio nu. Pra cu jąc nad pro jek tem
sa mi do wie dzie li śmy się wie lu cie ka -
wych rze czy, po zy ska li śmy in te re su ją -
ce in for ma cje na te mat wciąż ży wej ob -
rzę do wo ści. Wie le tra dy cji prze trwa ło

w nie zmie nio nej for mie, in ne zo sta ły
do sto so wa ne i zmo dy fi ko wa ne do po -
trzeb współ cze sno ści. Co wy róż nia je
spo śród in nych rów nie pięk nych pol -
skich tra dy cji? To, że są na sze, nie zwy -
kle ra do sne, barw ne, wy pra co wa ne
przez lo kal ną spo łecz ność, któ ra z nie -
zwy kłym za an ga żo wa niem i pa sją włą -
cza się w or ga ni za cję do rocz nych do -
ży nek, ba wi się pod czas lo kal nych za -
baw zwią za nych z kar na wa łem, kul ty -
wu je tra dy cje świą tecz ne, czy ro dzin -
ne, zwią za ne z cy klem ży cia czło wie -
ka. Po le ca my na szą wy sta wę, jak rów -
nież za chę ca my do obej rze nia fil mu
i prze czy ta nia dwóch al bu mów – mó wi
Mag da le na Bud ny, se kre tarz po wia tu
gli wic kie go.

O ko lej nych miej scach i ter mi nach
pre zen to wa nia wy sta wy bę dzie my in -
for mo wać na bie żą co na stro nie in ter -
ne to wej: www.po wiat gli wic ki.pl w za -
kład ce Po da nia i zwy cza je po wia tu.
Tam też moż na zna leźć m.in. film, któ -
ry po wstał w ra mach pro jek tu. (MFR)

NA SZA WY STA WA W WIE LOW SI

Wy sta wa mia ła wer ni saż w mar cu ub. ro ku i wciąż cie szy się nie słab ną cym za in te re so wa niem.
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Bez płat ne ba da nia 
pre na tal ne
Szpi tal w Knu ro wie Sp. z o.o. przy po -
mi na o moż li wo ści prze pro wa dze nia
bez płat ne go ba da nia pre na tal ne go
w ra mach pro gra mu pro fi lak tycz ne go.
Pod czas ba da nia wy ko nu je my USG

ge ne tycz ne (USG 3D) prze pro wa dza ne
przez do świad czo nych spe cja li stów
po sia da ją cych cer ty fi ka ty wy da ne
przez Fun da cję Me dy cy ny Pło do wej
z sie dzi bą w Lon dy nie. Ba da nie USG
umoż li wia wy klu cze nie lub po twier -
dze nie wro dzo nych wad pło du. Wy ko -

ny wa ne jest rów nież ba da nie bio che -
micz ne, któ re po zwa la oce nić ry zy ko
wy stą pie nia ewen tu al nych wad roz wo -
jo wych pło du. Oprócz po wyż szych ba -
dań prze pro wa dza na jest am nio punk -
cja, któ rej wy nik po zwa la jed no znacz -
nie po twier dzić lub wy klu czyć wa dę
wro dzo ną pło du.

Do dat ko we in for ma cje moż na
uzy skać pod nu me rem te le fo -
nu 32 331 92 85.

Fun do wa na en do sko pia
Przy po mi na my rów nież o moż li wo -

ści wy ko na nia ba dań pa nen do sko pii
i ko lo no sko pii wy ko ny wa nych przez
le ka rzy spe cja li stów oraz wy kwa li fi ko -
wa ne pie lę gniar ki. W na szym szpi ta lu
za bie gi ko lo no sko po we wy ko ny wa ne
są w krót ko trwa łym znie czu le niu
pod nad zo rem do świad czo ne go ze spo -
łu ane ste zjo lo gicz ne go. Ist nie je rów -
nież moż li wość znie czu le nia pod czas

pa nen do sko pii, je śli za cho dzi ta ka ko -
niecz ność ze wzglę du na wska za nia
me dycz ne.

Wię cej in for ma cji otrzy ma cie Pań -
stwo w re je stra cji pod nu me rem te le fo -
nu 32 331 92 57, cen tra la nr
32 331 92 02.

Po rad nia ura zo wo -
or to pe dycz na

Szpi tal in for mu je rów nież o moż li -
wo ści sko rzy sta nia z po rad ni ura zo wo -
-or to pe dycz nej. Za trud nie ni w niej spe -
cja li ści zaj mu ją się dia gno sty ką oraz
le cze niem cho rób i ura zów na rzą dów
ru chu. W przy chod ni po moc znaj dą
więc oso by zma ga ją ce się z pro ble ma -
mi zdro wot ny mi zwią za ny mi ze scho -
rze nia mi lub uszko dze nia mi szkie le tu,
ukła du wię za dło wo -sta wo we go oraz
ukła du mię śnio we go.

Bliż sze in for ma cje w re je stra cji
pod nu me rem tel. 32 331 32 66.

De wi zą szpi ta la jest ha sło: Za ufaj nam, je ste śmy tu, by Ci po móc.
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WWW. SZPI TALK NU ROW. PL

Szpi tal w Knu ro wie: Z my ślą o pa cjen tach Fe rie 
w bi blio te ce
W dru gim ty go dniu fe rii Gmin na Bi -
blio te ka Pu blicz na w Ru dziń cu za -
pra sza naj młod szych na za ję cia
opar te na mo ty wach utwo rów Ja -
na Brze chwy. 

– Pod czas na szych spo tkań w po nie -
dział ki, śro dy i piąt ki bę dzie my nie tyl -
ko wspól nie czy tać po ezję mi strza kla -
sy ki li te ra tu ry dzie cię cej, ale i sym pa -
tycz nie spę dzać czas wy ko nu jąc pra ce
pla stycz ne i ba wiąc się na świe żym po -
wie trzu – za pra sza Syl wia We lik, dy -
rek tor GBP w Ru dziń cu. – Dla wszyst -
kich dzie ci chcą cych ten czas spę dzić
z na mi, prze wi du je my słod ki po czę stu -
nek i upo mi nek na za koń cze nie „Bi -
blio fe rii”. Za chę cam do za glą da nia
na na szą stro nę in ter ne to wą pod ad re -
sem www.bi blio te ka ru dzi niec.pl, gdzie
znaj dzie cie Pań stwo szcze gó ło wy pro -
gram za jęć, a tak że fo tore la cje z na szej
za ba wy.

(RG)

�NA TYM NIE KONIEC�
Po Wie low si eks po zy cja za wi ta
do Urzę du Gmi ny Pil cho wi ce
(28.02.-28.03.), Cen trum Kul tu ry
Za mek w Tosz ku (12.04.-03.06.)
i Gmin ne go Cen trum Kul tu ry
w Ru dziń cu z sie dzi bą w Po ni szo -
wi cach (3.06.-5.07.) 

Prof. Józef Szarawara.
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Chin ka i Hin dus to ko lej ni lek to rzy
ję zy ka an giel skie go, z któ ry mi mie -
li za ję cia ucznio wie Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie.
Po przed nio by li tu już Tsit si Abz -
chan da dze z Gru zji oraz Egip cja ni -
nem Mo ham me dem Ma sh ho or. 
Stu diu ją ca w Au stra lii Chin ka We itong
„Cla ire” Zhao oraz Hin dus Shra van
Chi la ga ni – lek to rzy ję zy ka an giel skie -
go i pro pa ga to rzy uni kal nych kul tur
swo ich kra jów, go ści li w Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie
od 14 do 20 stycz nia. We itong i Shra -
van pro wa dzi li lek cje ję zy ka an giel -
skie go w I Li ceum Ogól no kształ cą cym
i Tech ni kum nr 1, wcho dzą cy mi
w skład te go ze spo łu szkół. W cza sie
po by tu na na szym te re nie mie li też
oka zję po znać ży cie w Pol sce – od wie -
dzi li sztol nię KWK „Knu rów -Szczy -
gło wi ce” oraz pla ców kę OK Ban ku
Spół dziel cze go w Knu ro wie. Zwie dzi li
rów nież mia sto i oko li ce, a tak że na -
wią za li wie le cen nych przy jaź ni.

By ła to już dru ga wi zy ta ob co ję -
zycz nych na uczy cie li w „Pa de rew -
skim”, re ali zo wa na w ra mach współ -
pra cy szko ły z AIE SEC Pol ska Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi -

cach. Po przed nia mia ła miej sce je sie -
nią ubie głe go ro ku, kie dy ucznio wie
do sko na li li swo je umie jęt no ści ję zy ko -
we kon wer su jąc z Tsit si Abz chan da dze
z Gru zji oraz Egip cja ni nem Mo ham -
me dem Ma sh ho orem. Wów czas szko ła

otrzy ma ła wy róż nie nie za or ga ni za cję
po by tu ob co kra jow ców i go ścin ność
do mów ro dzin nych uczniów i na uczy -
cie li, gdzie miesz ka li lek to rzy.

Ko or dy na to rem tych dzia łań, słu żą -
cych nie tyl ko lep sze mu po zna niu ję zy -
ka an giel skie go, ale też przy bli że niu
uczniom in nych krę gów kul tu ro wych,
jest dr Ka ro li na Ho rak, na uczy ciel
i wy cho waw ca klas dwu ję zycz nych

w I Li ceum Ogól no kształ cą cym w Ze -
spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie.

(DG)

An giel ski bez gra nic

Od le wej: We itong „Cla ire” Zhao, Ka ro li na Ho rak i Shra van Chi la ga ni po ka za -
li, że an giel ski na praw dę li kwi du je gra ni ce.
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Tech ni kum nr 1 w Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go po raz
pierw szy awan so wa ło do Ogól no -
pol skie go Ran kin gu Szkół Po nad -
gim na zjal nych ogła sza ne go co -
rocz nie przez mie sięcz nik „Per -
spek ty wy” i dzien nik „Rzecz po spo -
li ta”. Na do brej, sta bil nej po zy cji lo -
ko wa ne jest od lat w woj. ślą -
skim I Li ceum Ogól no kształ cą ce,
wcho dzą ce w skład „Pa de rew skie -
go”. 
W XV edy cji pre sti żo we go ran kin gu
Tech ni kum nr 1 zo sta ło skla sy fi ko wa -
ne na 152 miej scu wśród 250 naj lep -
szych te go ty pu szkół w Pol sce. Jed no -
cze śnie wśród tech ni ków woj. ślą skie -
go szko ła zaj mu je wy so kie 19 miej sce
i jest to zna czą cy awans w sto sun ku
do ubie głe go ro ku, gdy zaj mo wa ła 55
po zy cję. Tech ni kum nr 1 kształ ci mło -
dzież w za wo dach: tech nik in for ma -

tyk, tech nik eko no mi sta, tech nik spe -
dy tor oraz tech nik ob słu gi tu ry stycz -
nej. 

– W ten spo sób do ce nio no na szą
bar dzo wy so ką zda wal ność eg za mi -
nów ze wnętrz nych: ma tu ral ne go i za -
wo do we go – mó wi dy rek tor „Pa de -
rew skie go” Do ro ta Gu mien ny. – Ma -
my świet ną ka drę i wspa nia łą mło -
dzież. Na si ucznio wie z suk ce sa mi
star tu ją w olim pia dach, dzia ła ją spo -
łecz nie, uczest ni czą w pro gra mach
unij nych, re ali zu ją prze róż ne ini cja ty -
wy. Tech ni kum jest swo istą mul tisz ko -
łą: przy go to wu je rów no cze śnie do stu -
diów, jak i do pod ję cia pra cy w wy bra -
nym za wo dzie. 

War to do dać, że w Gli wi cach tyl -
ko dwa tech ni ka zo sta ły wy żej za -
kwa li fi ko wa ne niż Tech ni kum nr 1

w Knu ro wie. Na to miast I LO wcho -
dzą ce w skład Ze spo łu Szkół im. I.
J. Pa de rew skie go w Knu ro wie pla -
su je się na 97 po zy cji w ran kin gu
szkół ogól no kształ cą cych woj. ślą -
skie go. 

– Na ten suk ces na szych szkół
wpływ ma dba łość Po wia tu Gli wic -
kie go o pla ców ki oświa to we – wy ja -
śnia Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go. – Od lat mo -
der ni zu je my szko ły, za pew nia jąc
m.in. do bre wy po sa że nie pra cow ni,
z któ rych ko rzy sta ją ucznio wie.
Mło dzież ma rów nież licz ne za ję cia
uzu peł nia ją ce, do fi nan so wa ne z pro -
jek tów unij nych, pro wa dzo nych
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach.

(RG)

Do bra po zy cja „Pa de rew skie go”

Hans Chri stian An der sen, Al bert
Ein ste in, Le onar do da Vin ci, Pa blo
Pi cas so, Ja cek Ku roń – wszy scy ci
sław ni lu dzie by li dys lek ty ka mi. Są
ni mi rów nież zna ny dzien ni karz Ja -
cek Ża kow ski i po pu lar ny ak tor Or -
lan do Blo om, co nie prze szka dza ło
im roz wi nąć swych ta len tów. Przy -
po mniał o tym kon kurs, któ ry 30
stycz nia pod su mo wa ny zo stał
w Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da -
go gicz nej (PPP) w Knu ro wie.
Kon kurs miał cha -
rak ter pla stycz no -
-li te rac ki i no sił
ty tuł „Por tre ty
sław nych osób
z dys lek sją”.
U c z e s t  n i  c z y  l i
w nim star si
ucznio wie knu -
row skich szkół
p o d  s t a  w o  w y c h
i gim na zjów. Zor ga ni zo wa ny zo stał
w paź dzier ni ku ub. r. w ra mach Eu ro -
pej skie go Ty go dnia Świa do mo ści Dys -
lek sji, a pod su mo wa no go na spo tka niu
w knu row skiej PPP w mi nio ną śro dę.
Je go ce lem by ło roz po wszech nie nie
w śro do wi sku szkol nym wie dzy na te -
mat pro ble mu spe cy ficz nych trud no ści

w na uce. Tak też roz po czę ło się spo tka -
nie pod su mo wu ją ce kon kurs – od pre -
lek cji na te mat dys lek sji, przy go to wa -
nej przez Ha li nę Ta bor i Ur szu lę Kur -
cjusz z PPP w Knu ro wie. Przy po mnia -
no w niej m.in. zna ne oso by, któ re –
mi mo iż do tknę ła je dys lek sja – wy ka -
za ły się wie lo ma osią gnię cia mi, rów -

nież na ska lę świa to wą.
Uczest ni cy kon kur su wy ko na li sze -

reg in te re su ją cych prac pla stycz nych,
przed sta wia ją cych sław nych dys lek ty -
ków, a tak że po świę ci li im cie ka we
utwo ry li te rac kie. W ka te go rii pra ca
pla stycz na I miej sce za jął Nor bert Ka -
czor z MSP nr 6 w Knu ro wie, au tor
por tre tu H. Ch. An der se na. W ka te go rii
pra ca li te rac ka naj lep sze oka za ły się

San dra Boj czuk
i Do mi ni ka Li nart
z MG nr 3 w Knu -
ro wie, któ re
wspól nie na pi sa ły
wiersz mó wią cy
o ludz kich ta len -
tach, ułom no -
ściach i wal ce
z prze ciw no ścia mi
lo su. Ju ry przy zna -

ło rów nież wy róż nie nia, któ re ode bra ły
Alek san dra So bo ta i Mar ty na Rze pa.
Na gro dy oraz dy plo my wrę czy ły
uczest ni kom kon kur su Jo lan ta Olej nik
– dy rek tor PPP w Knu ro wie i Jo lan ta
Le śniow ska – dy rek tor Miej skie go
Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej w Knu ro -
wie. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ny zo stał
przez PPP w Knu ro wie przy współ pra -
cy z Miej skim Ogni skiem Pra cy Po -
zasz kol nej w Knu ro wie, któ re wraz
z Wy daw nic twem Pe da go gicz nym
Ope ron by ło rów nież spon so rem na -
gród.

(RG)

Sław ni z dys lek sją

Nor bert Ka czor ode brał na gro dę za naj lep szą pra cę pla stycz ną.
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23 stycz nia w sa li se syj nej Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
od by ło się wrę cze nie na gród lau -
re atom Po wia to we go Kon kur su Pla -
stycz ne go „Za po bie gaj my po ża -
rom”. 

W ka te go rii przed szko la ków pierw sze
miej sce za ję ła Ali cja Klencz (Ze spół
Szkol no -Przed szkol ny w Ru dziń cu),
dru gie – Agniesz ka Brzen czek (Gmin ne
Przed szko le w Sie ra ko wi cach), trze cie –
Alek san dra Kli mek (Przed szko le nr 5
w Py sko wi cach). W ka te go rii szkół pod -
sta wo wych klas I -III naj lep sza oka za ła
się Co rin na Za jonz (Szko ła Pod sta wo wa
w Świ biu), dru gie miej sce zdo by ła Ewa
Ga bry siak (Szko ła Pod sta wo wa im.
Gen. J. Be ma w Boj szo wie), trze cie –

Mar ty na Mar szał kow ska (Ze spół Szkol -
no -Przed szkol ny w Wil czy). W ka te go -
rii szkół pod sta wo wych klas IV -
-VI pierw sze miej sce przy zna no Ka ro li -
nie Mi cha lec (Szko ła Pod sta wo wa
w Po ni szo wi cach), dru gie miej sce zdo -
był Da niel Ni sler (Szko ła Pod sta wo wa
w Świ biu), trze cie – Łu kasz Urba nek
(Szko ła Pod sta wo wa im. Gen. J. Be ma
w Boj szo wie). W ka te go rii szkół gim na -
zjal nych naj lep sze miej sca zdo by li:
pierw sze – Clau dia Po la czek (Gim na -
zjum im. Unii Eu ro pej skiej w So śni co -
wi cach), dru gie – Na ta lia Bał dys (Ze -
spół Szkol no -Przed szkol ny w Gie rał to -
wi cach), trze cie – Ju sty na Mu sioł (Ze -
spół Szkół w Pil cho wi cach). Przy zna no
tak że dwa wy róż nie nia, któ re otrzy ma li:
An na Dach (Miej ska Szko ła Pod sta wo -
wa nr 6 im. Kró lo wej Ja dwi gi w Knu ro -

wie) i Pa tryk Go łom bek (Szko ła Pod sta -
wo wa w Świ biu). 

Na gro dy (m. in. książ ki, kloc ki Le go,
gry plan szo we) ufun do wa ne przez Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach wrę czy -
li dzie ciom, mło dzie ży i ich opie ku nom
Ta de usz Ma mok – prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go, a za ra zem
czło nek Głów ne go Są du Ho no ro we go
Za rzą du Głów ne go Związ ku Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych RP w War sza -
wie, Sła wo mir Adam czyk - czło nek Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go oraz An -
drzej Frej no – pre zes Za rzą du Po wia to -
we go Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych RP w Gli wi cach i rad ny Po wia -
tu Gli wic kie go.

Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach. (SoG) 

Jak za po bie gać po ża rom?

Gro no zwy cięz ców z or ga ni za to ra mi kon kur su.
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� WAR TO WIE DZIEĆ �
Bliż sze in for ma cje na te mat te -
go, jak roz po znać dys lek sję, ja -
kie są jej przy czy ny, ro dza je
i ob ja wy oraz jak po móc dziec -
ku dys lek tycz ne mu, zna leźć
moż na na stro nie in ter ne to wej
PPP w Knu ro wie pod ad re sem
www.pppk nu row.drl. pl/dys lek -
sja.php. 
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Już po raz dru gi zor ga ni zo wa ny zo -
stał Tur niej Sek cji Siat ków ki Dach
Dec ker Vic to ria Pil cho wi ce – Dach
Dec ker Cup.

W prze ci wień stwie do ze szłe go ro ku
te go rocz ny tur niej, któ ry od był się 26
stycz nia, roz gry wa ny był so łec twa mi.
Zgło si ły się do nie go na stę pu ją ce dru -
ży ny: Wil cza, Żer ni ca, Knu rów (za pro -
szo ny go ścin nie), Pil cho wi ce oraz Sta -
ni ca – ta ka też by ła ko lej ność miejsc
na po dium. 

– Dzię ku je my Ewie Kul czy nie, pre -
zes LKS Vic to ria Pil cho wi ce oraz dy -
rek to ro wi Ze spo łu Szkół w Pil cho wi -

cach za udo stęp nie nie ha li spor to wej,
a tak że ty tu lar ne mu spon so ro wi, fir mie
Dach Dec ker Piotr Ciup ke za po czę stu -
nek – mó wi Da wid Sa dec ki, ka pi tan
dru ży ny or ga ni zu ją cej tur niej. – Pu cha -
ry oraz dy plo my ufun do wa li ze swo ich
skła dek człon kow skich za wod ni cy
Dach Dec ker Vic to ria Pil cho wi ce.

Sek cja siat ków ki Dach Dec ker Vic -
to ria Pil cho wi ce gra od sze ściu lat
w naj więk szej ama tor skiej li dze w Pol -
sce – Ryb nic kiej Ama tor skiej Li dze
Siat ków ki, a od dwóch lat w pierw szej
li dze tych roz gry wek.

(DS)
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MA PA 
W CZTE RECH
CZĘ ŚCIACH

Na są sied niej stro nie dru ku je my ostat -
nią, czwar tą część Ma py tras ro we ro -
wych po wia tu gli wic kie go. Obej mu je
po łu dnio wo -wschod nią część po wia tu.
Ma pa zo sta ła wy da na w ub. r. przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach,
a WPG dru ko wa ło ją w czę ściach
w swych ko lej nych wy da niach. Wy star -
czy je wy ciąć, skle ić i… ma cie ca łość!

(RG)

3 4
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Wy ciecz ki PTTK
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.
� 25 ma ja – 5 czerw ca: „Szla ka mi by -
łej Ju go sła wii”, za pi sy do 31 stycz nia
� 5 – 7 lip ca: „Gor ce pod na mio tem”,
za pi sy do 27 ma ja
� 5 – 15 wrze śnia: Gre cja – Tur cja,
za pi sy do 31 mar ca.

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)
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Tur niej pod siat ką
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Pil cho wic ka sek cja siat ków ki. Od le wej sto ją: Ge rard Ogier mann, Piotr Pie -
trzak, Ra fał Wol ny, To masz Sto ko wy, Pa tryk Ko wol, Grze gorz Błasz czyk, Ar min
Ko wol, Adam Pif czyk, a po ni żej od le wej: Ma ciej Go gul la, Da wid Sa dec ki,
Ma te usz Pie kiel nik, Ma te usz Si wiec.

Czy tel ni cy pi szą

Do kąd zmie rzasz 
gli wic ki te ni sie sto ło wy?

18 stycz nia w Gim na zjum im. Ja na
Paw ła II w Wie low si od by ły się
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej w Te ni -
sie Sto ło wym. 

W za wo dach wzię ło udział 75 za wod -
ni ków – uczniów szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych z te re nu po wia tu gli -
wic kie go. Uczest ni cy gra li in dy wi du al -
nie, zaś wy ni ki by ły li czo ne dru ży no -
wo. Za za ję cie 1, 2 i 3 miej sca dru ży ny
otrzy ma ły pu cha ry i dy plo my ufun do -
wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. Wrę czy li je czło nek Za -

rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła wo mir
Adam czyk i wójt Wie low si Gin ter
Skow ro nek. Za wod ni cy naj lep si in dy -
wi du al nie ode bra li me da le i dy plo my. 

Zwy cięz ca mi w po szcze gól nych ka -
te go riach zo sta li: szko ła pod sta wo wa –
dziew czy ny: Sta ni ca, chłop cy: Sta ni ca,
gim na zjum – dziew czy ny: Pil cho wi ce,
chłop cy – Wie lo wieś. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li: Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach, Gmi na
Wie lo wieś i Gim na zjum im. Ja na Paw -
ła II w Wie low si. (SoG)

Mło dzie żo we igrzy ska 
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Zwy cię skie dziew czę ta od bie ra ją pu cha ry i gra tu la cje od Sła wo mi ra Adam -
czy ka z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.

Od po wia da jąc po le mi ką na hu ra op ty mizm Lesz ka Pię -
ty (cho dzi o tekst pt. „Te nis ma się do brze” z po przed -
nie go wy da nia WPG) o rze ko mej do brej kon dy cji te ni -
sa sto ło we go w Gli wi cach i oko li cy, chciał bym wy tłu -
ma czyć się z prze ciw bie gu no we go za ło że nia, za pre -
zen to wa ne go w ar ty ku le „Ping pon go wy Sza olin w Ru -
dziń cu”, któ ry uka zał się w nu me rze z grud nia ub. ro ku. 
Hi po te za, ja ko by te nis sto ło wy w Gli wi cach i oko li cy ku lał,
by ła opar ta na in nych prze słan kach i in nej per spek ty wie po -
strze ga nia pro ble mu. Licz ni z pew no ścią pa mię ta ją cza sy,
gdy gli wic ki te nis sto ło wy re pre zen to wa ny przez AZS Gli wi -
ce, był spor to wą wi zy tów ką mia sta. Je stem pe wien, że te mu
stwier dze niu mógł by za świad czyć lu mi narz hi sto rii te ni sa
sto ło we go w Gli wi cach i oko li cy – Mie czy sław Pię ta. Zaś
nie od ża ło wa ny,
wie lo let ni za wod -
nik i tre ner AZS -
-u Kor nel Ku bacz -
ka ma wiał: „By li -
śmy naj lep si
w Pol sce i zna ni
w Eu ro pie. Tak
by ło po nad 40 lat
w gli wic kim te ni -
sie sto ło wym”.
Po twier dze niem
te go by ły wie lo -
krot ne dru ży no we
mi strzo stwa Pol -
ski, wie lo let nia
do mi na cja Cze sła -
wy No wo ry ty wśród ko biet i dru ży no we suk ce sy w su per li -
dze eu ro pej skiej. Przy to czę rów nież bar dzo sym bo licz ne
spo strze że nie Wie sła wa Pię ty: „W roz gryw kach o dru ży no -
we mi strzo stwo Pol ski, AZS Gli wi ce wy stę po wał przez 48
se zo nów – naj dłu żej w hi sto rii Pol ski.” 

Co nam dziś po zo sta ło, pa nie Lesz ku? II li ga ko biet i naj -
niż sze po ło że nie gli wic kie go te ni sa sto ło we go od po nad pół -
wie cza. A wy punk to wa ne przez pa na współ cze sne za słu gi
i wy ima gi no wa ny do bro stan w ar ty ku le „Te nis ma się do -
brze”, to z ca łym sza cun kiem dla mo zol nych sta rań, ja kieś
dy cha wicz ne usi ło wa nia i spor to wa re kre acja pod trzy my wa -
na ama tor skim le pisz czem. 

W mę skiej su per li dze te ni sa sto ło we go bie rze udział m.in.
kil ka miast: Ostró da, Gro dzisk Ma zo wiec ki, Ra dzyń Pod la -
ski, Ja ro sław. Są mia stecz ka o li czeb no ści od 16 do 40 tys.
miesz kań ców. W su per li dze ko biet po dob nie: Nada rzyn, Po -
lko wi ce, So cha czew, Lidz bark War miń ski – miej sco wo ści li -
czą ce od 10 do 35 tys. miesz kań ców. W pra wie 200-ty sięcz -
nych, do brze pro spe ru ją cych Gli wi cach, ob fi tu ją cych w po -
ten cjal nych spon so rów, z po wo du bra ku za in te re so wa nia
pro ble ma mi klu bu, zu peł nie nie daw no prze stał ist nieć za słu -

żo ny ŁTS Ła bę dy Gli wi ce, a jak szep cze lud ping pon go wy
na uli cy, z po wo du nie do in we sto wa nia, AZS Gli wi ce chy li
się ku upad ko wi i jest bli ski po dob ne mu lo so wi.

W ob li czu tej ka ta stro fal nej de gra da cji, czas ze drzeć ma -
skę do bre go sa mo po czu cia, bo obu dzi my się wkrót ce z ra -
kiet ką w noc ni ku i bę dzie my śli zgać się po kar tach chlub -
nej hi sto rii, ży jąc tyl ko mi ły mi wspo mnie nia mi. Nie cze ka -
jąc na to, w ostat nich mie sią cach po wsta ła w Ru dziń cu
obie cu ją ca al ter na ty wa dla te go im pa su, pod po wia da ją ca
me to dy dzia ła nia i być mo że z te go wy cho wu wy klu je się
no wa ge ne ra cja su per li go wych ping pon gi stów. To aka de -
mia te ni sa sto ło we go pro wa dzo na przez Grze go rza Iwa niu -
ka, Dar ka Steu era i Ja ro sła wa To mic kie go – wy bit ne go za -
wod ni ka wy so kich lo tów, dwu krot ne go in dy wi du al ne go wi -
ce mi strza i dwu krot ne go w grze po dwój nej mi strza Pol ski
oraz zdo byw cy Pu cha ru Pol ski, rów nież dwu krot nie. Jed -
nak, że by ca ły spór za koń czyć ja kąś pu en tą, po le cam
do roz my śla nia po wiast kę An tho ny de Mel lo pt. „Orzeł kró -
lew ski”.

Pe wien czło wiek zna lazł jaj ko or ła.
Za brał je i wło żył do gniaz da ku rze go w za gro dzie.
Orze łek wy lągł się ze sta dem kur cząt
i wy rósł wraz z ni mi.

Orzeł przez ca łe ży cie
za cho wy wał się jak ku ry z po dwór ka,
my śląc, że jest po dwór ko wym ko gu tem.
Dra pał w zie mi szu ka jąc glist i ro ba ków.
Piał i gda kał. Po tra fił na wet
trze po tać skrzy dła mi
i fru wać kil ka me trów w po wie trzu.
No bo prze cież, czy nie tak wła śnie fru wa ją ko gu ty?

Mi nę ły la ta i orzeł się ze sta rzał.
Pew ne go dnia za uwa żył wy so ko nad so bą,
na czy stym nie bie wspa nia łe go pta ka.
Pły nął ele ganc ko i ma je sta tycz nie
wśród prą dów po wie trza,
le d wo po ru sza jąc po tęż ny mi, zło ci sty mi skrzy dła mi.
Sta ry orzeł pa trzył w gó rę oszo ło mio ny.
– Co to jest? –
za py tał ku rę sto ją cą obok.
– To jest orzeł, król pta ków –
od rze kła ku ra. –
Ale nie myśl o tym.
Ty i ja je ste śmy in ni niż on.
Tak więc orzeł wię cej o tym nie my ślał.
I umarł wie rząc,
że jest ko gu tem w za gro dzie.

AN DRZEJ KRY PEL

�ZA CHĘ CA MY
DO DYS KU SJI�

Czy te nis sto ło wy na na szym te -
re nie ma się do brze, czy też jest
zgo ła ina czej? Kon ty nu uje my
to czą cą się po mię dzy dwo ma
ad wer sa rza mi dys ku sję na ten
te mat. A ja kie jest Wa sze zda -
nie? Pisz cie na ad res ma ilo wy:
re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl
lub pocz tą tra dy cyj ną: „Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go”, 44-100 Gli wi ce, ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17. Naj cie kaw -
sze ko men ta rze wy dru ku je my.

Re dak cja 
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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. 

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 Lo do wi sko. Na gro dy książ -
ko we ufun do wa ne przez Mał go rza tę Handz lik,
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go oraz ma te -
ria ły pro mo cyj ne Po wia tu Gli wic kie go otrzy -
mu ją: An na Ba chur -Ża ba, Jo lan ta Da nisz oraz
Ry szard Łu czyk. Gra tu lu je my! W ce lu usta le -
nia spo so bu od bio ru na gro dy pro si my o kon -

takt te le fo nicz ny, nu mer tel. 32 332 66 65. 
Po ni żej za miesz cza my ko lej ną krzy żów kę.

Roz wią za nie (ha sło krzy żów ki) pro si my prze sy łać
do 28 lu te go 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) 
Py ta nia do krzy żów ki:

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM
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Po ni żej opis pre zen to wa ne go ko ściół -
ka.

Ko ściół po cho dzi z 1657 r. Jed no -
na wo wa, orien to wa na świą ty nia ma
kon struk cję zrę bo wą i usta wio na jest
na ce gla nej pod mu rów ce. Do kwa dra -
to wej na wy od wscho du przy le ga trój -
bocz nie za mknię te pre zbi te rium z za -
kry stią. W 1853 r. lub w 1872 r.
od zach. do sta wio no do niej kwa dra -
to wą wie żę. Ta ostat nia po sia da kon -
struk cję słu po wą i kruch tę w przy zie -
miu. Jej osza lo wa ne de ska mi ścia ny
nie znacz nie zwę ża ją się ku gó rze,
a ca łość wień czy izbi ca na kry ta da -
chem na mio to wym. W środ ku wie ży
za wie szo ny jest go tyc ki dzwon
z 1481 r. Ma ona rów nież przed sio nek
z 1936 r. (zach.) oraz drew nia ną przy -
bu dów kę ze scho da mi na chór mu -
zycz ny (płn.). Na wę kry je dach sio -
dło wy, a pre zbi te rium – wie lo po ła cio -

wy. Ich po kry cie sta no wi gont. Wo kół
na wy i pre zbi te rium czę ścio wo bie -
gną przy dasz ki. Naj cen niej szym ele -
men tem wy stro ju świą ty ni jest ba ro -
ko wa po li chro mia z 1657 r. Na po zor -
nym skle pie niu pre zbi te rium wid nie je
pa tro no wa de ko ra cja ro ślin na. Z ko lei
na je go ścia nach przed sta wio ne są
sce ny bi blij ne (m. in. Ostat nia Wie -
cze rza, Chry stus w Ogroj cu i Poj ma -
nie, Upa dek pod krzy żem) oraz po sta -
cie świę tych, w tym: Paw ła, He le ny,
An ny Sa mo trzeć i Ja dwi gi Ślą skiej.
Rów nie bo ga ta jest po li chro mia na wy.
Na stro pie ma ona ana lo gicz ny cha -
rak ter jak w pre zbi te rium, a na ścia -
nach znaj dzie my m.in. sce nę Są du
Osta tecz ne go z fun da to rem ko ścio ła
We nzlem von Pel ką, pro wa dzo nym
przez anio ła do Chry stu sa (płn.). Po li -
chro mią po kry ta jest tak że ścia na
nad chó rem mu zycz nym (św. Hie ro -

nim na tle kra jo -
bra zu) oraz je go
pa ra pet (Chry stus
i apo sto ło wie
oraz św. Pa weł).
Oł tarz głów ny,
o cha rak te rze ba -
r o  k o  w y m
(XVII w.), mie ści
m.in. ob ra zy
Wnie bo wzię cia
Mat ki Bo skiej
(sza fa oł ta rzo wa)
oraz św. Mi cha ła
A r  c h a  n i o  ł a
(w zwień cze niu).
Póź no ba ro ko we
oł ta rze bocz ne
zdo bią ob ra zy
Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej
– praw do po dob nie
z XVIII w. i Pie ty
z I poł. XVII w. W ko ście le znaj dzie my
też am bo nę z ok. 1725 r. oraz ka mien -
ną kro piel ni cę na drew nia nej pod sta wie
(XVII/XVIII w.). Ko ściół i cmen tarz
ota cza ogro dze nie z de sek, za koń czo ne
dwu spa do wym dasz kiem gon to wym.
W je go wsch. czę ści znaj du je się drew -
nia na, po trój na bram ka, kry ta gon to wy -
mi dasz ka mi.

(Opr. SoG)

Nasz kon kurs: ZGAD NIJ…

… JA KI TO KO ŚCIÓ ŁEK?
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. 

Gdzie mie ści się ta świą ty nia i ja ka jest jej na zwa? Na zdję ciu jej pro boszcz opo wia da o pięk nych,
za byt ko wych po li chro miach, któ re się w niej znaj du ją.
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Dyć jak wszyndy tako biołość
To ze tego tyż wesołość
Nic że czasym szczypie w uszy
I ze szuflom trza sie ruszyć.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Skład ni ki:
� 1000 g twa ro gu pół tłu ste go lub tłu ste go,
do brze zmie lo ne go
� 6 ja jek
� 125 g ma sła
� 1 łyż ka mą ki ziem nia cza nej
� 1 łyż ka mą ki pszen nej
� 1 szklan ka cu kru
� 1 opa ko wa nie cu kru wa ni lio -
we go 
� we dług uzna nia: ba ka lie, np. sma -
żo na skór ka po ma rań czo wa, ro dzyn ki

Przy go to wa nie:
Mą kę prze siać.
Mik se rem utrzeć ma sło z cu krem i cu krem

wa ni lio wym – na ja sną i pu szy stą ma sę. Stop nio -
wo do da wać twa róg, da lej ucie ra jąc. Po je dyń czo
wbi jać wszyst kie jaj ka, ucie ra jąc po każ dym do -
da niu. Wmie szać obie mą ki, na koń cu do sma ku
do dać ba ka lie.

Piec w tor tow ni cy o śred ni cy 23 cm w tem -
pe ra tu rze 1700 C przez oko ło 1 go dzi nę. Na le ży

stu dzić przy lek ko uchy lo nym pie kar ni ku, by
nie na ra żać go na gwał tow ną zmia nę tem pe ra tu -
ry.

Ży czy my smacz ne go!

Cu kier nia Ha nia poleca          

SER NIK BA BU NI

Gierałtowice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś

Z zimą szaleństwa!

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 lu te go
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 cha ła Ar -
cha nio ła w Żer ni cy. Na gro dę otrzy mu je Kor ne lia Mi ka. W ce lu usta le -
nia spo so bu od bio ru al bu mu pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65.

Ten ser nik moż na upiec sa me mu, ale naj le -
piej sma ku je w Cu kier ni Ha nia w So śni co wi -
cach.
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1. Koń czy okres kar na wa łu. 
2. Z ja kiej ukra iń skiej miej sco wo ści przy był du et
Ire na Na wo je wa i Ga li na Do wbych, któ ry wy stą -
pił 22 stycz nia na Zam ku w Tosz ku pod czas kon -
cer tu ko lęd Po la ków z Ukra iny? 
3. Skrót z ję zy ka an giel skie go ozna cza ją cy or ga ni -
za cje po żyt ku pu blicz ne go. 
4. Na zwi sko sta ro sty puc kie go. 
5. Ja kie zwie rzę jest wo dzo ne na cze le ko ro wo du
prze bie rań ców, koń czą ce go okres kar na wa łu? Im -

pre zy te od by wa ją się m.in. w Sie ro tach i Świ biu. 
6. Na zwa szcze pu har cer skie go z Tosz ka. 
7. Ja ką na zwę no si Dom Po mo cy Spo łecz nej
w Kuź ni Nie bo row skiej? 
8. Bo żek mi ło ści w mi to lo gii rzym skiej. 
9. Są po dej mo wa ne przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie -
go pod czas se sji.
10. Stoi na cze le gmi ny wiej skiej.
11. „Rów nać...” – pro gram Pol sko -Ame ry kań skiej
Fun da cji Wol no ści.


