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Ży czy my ra do snych Świąt Wiel ka noc nych 
– zdro wia, na dziei

i wy po czyn ku w ro dzin nym gro nie.
Niech te Świę ta bę dą cza sem 

wza jem nej życz li wo ści, 
a szcze gól na at mos fe ra tych 

dni na peł ni każ de go z nas spo ko jem, po go dą du cha
i da nam ra dość, pły ną cą z Wiel kiej No cy.

We so łe go Al le lu ja!

Roz strzy gnię ty zo stał ple bi scyt „No -
win Gli wic kich” – Czło wiek Zie mi
Gli wic kiej. Wśród wspa nia łej fi na -
ło wej Dzie siąt ki nie za bra kło osób,
zwią za nych z po wia tem gli wic kim.

Ga la pod su mo wu ją ca ple bi scyt od by ła
się 28 lu te go w gli wic kim Ra tu szu.
Pod czas niej ogło szo no wer dykt ka pi -
tu ły ple bi scy tu, któ ry już od kil ku na stu
lat ho no ru je oso by peł ne pa sji, roz sła -
wia ją ce swą pra cą i dzia łal no ścią Zie -
mię Gli wic ką. Oto 10 fi na li stów:
� Czło wie kiem Zie mi Gli wic -
kiej 2012 zo stał Ma rian Ja błoń ski – pa -
sjo nat hi sto rii, or ga ni za tor fa scy nu ją -
cych wy praw po dróż ni czych (w tym
po po wie cie gli wic kim, o czym pi sa li -
śmy w WPG). Na zdję ciu obok stoi
z wy so ko unie sio ną sta tu et ką Gli wi -
cju sza, au tor stwa zna ne go rzeź bia rza
me da lie ra prof. Krzysz to fa Nit scha,
któ rą co ro ku na gra dza ny jest lau re at
ple bi scy tu.
� Ty tu łem Ho no ro we go Czło wie ka
Zie mi Gli wic kiej na gro dzo ny zo stał
wy bit ny pol ski fo to gra fik Je rzy Lew -
czyń ski. Nie ste ty pan Je rzy, ze wzglę du
na cho ro bę, nie mógł ode brać oso bi ście
przy zna ne go ty tu łu. Na ga li uczy nił to
w je go imie niu dy rek tor Mu zeum
w Gli wi cach Grze gorz Kraw czyk
(na zdję ciu 5. z pra wej).
� Wy róż nie nie otrzy mał ks. Zbi gniew
Wnę ko wicz, pro boszcz pa ra fii Mat ki
Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy w Py sko -
wi cach. Pra cę dusz pa ste rza łą czy
z dzia łal no ścią na rzecz ubo gich i po -

trze bu ją cych – pro wa dzi świe tli cę so -
cjo te ra peu tycz ną, sta cję Ca ri tas i ho -
spi cjum do mo we (na zdję ciu 5. z le -
wej).
� Wy róż nie niem uho no ro wa ny zo stał
tak że Gli wic ki Klub Spor to wy „Piast”
i ka pi tan tej dru ży ny, To masz Pod gór -
ski (na zdję ciu 3. z pra wej). Na gro dzo -
no klub i pił ka rzy, któ rzy awan so wa li
do Eks tra kla sy.
� Ka ro li na Kro por nic ka – ini cja tor ka
po wsta nia i pre ze ska Ślą skie go Sto wa -
rzy sze nia Cho rych na Stward nie nie
Roz sia ne „Se zam” w Boj ko wie
(na zdję ciu 1. z le wej).
� Piotr Gó rec ki – po li cjant, dziel ni co -

wy z Tryn ku, za an ga żo wa ny w pra cę
z dzieć mi, współ or ga ni za tor gli wic kiej
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo -
cy, je den z po my sło daw ców ak cji „Po -
ma luj Gli wi ce na spor to wo” (na zdję -
ciu 2. z le wej).
� Kry sty na Szpi la – wie lo let nia dy rek -
tor ka szkół w gmi nie So śni co wi ce, wy -
bit ny pe da gog uwiel bia ny przez
uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li
(na zdję ciu 3. z le wej).
� Bro ni sław Ma lic ki – ka mi lia nin,
od wie lu lat dy rek tor Do mu Po mo cy
Spo łecz nej dla Dzie ci i Mło dzie ży pro -
wa dzo ne go przez Za kon Ka mi lia nów
w Pil cho wi cach, w któ rym nie peł no -

spraw ni zna leź li praw dzi wy, pe łen cie -
pła dom (na zdję ciu 4. z pra wej).
� An na Fra nek – współ za ło ży ciel ka
Spo łecz ne go Ko mi te tu Po mo cy Oso -
bom Nie peł no spraw nym i Gli wic kie go
Ośrod ka Ada pta cyj no -Re ha bi li ta cyj ne -
go, le kar ka od da na dzia łal no ści
na rzecz cho rych (na zdję ciu 1. z pra -
wej).
� Re mi giusz Po krzy wa – spo łecz nik,
stre etwor ker, pra cu je z dzieć mi wy klu -
czo ny mi spo łecz nie (na zdję ciu 2.
z pra wej). 

Wszyst kim lau re atom ser decz nie
gra tu lu je my! 

(RG)
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Prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go

Ta de usz Ma mok 
wraz z Rad ny mi

W imie niu Za rzą du 
Po wia tu Gli wic kie go

Sta ro sta Gli wic ki 
Mi chał Nie szpo rek 

10 WSPA NIA ŁYCH
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Gdy – po po wsta niu w 1998 r. po wia tów w obec -
nym kształ cie – Po wiat Gli wic ki przej mo wał
pod za rząd szko ły po nad gim na zjal ne w Knu ro -
wie i w Py sko wi cach, wia do mo by ło, że wy ma -
ga ją one spo rych na kła dów. Prak tycz nie przez te
wszyst kie la ta in we stu je my w szko ły, trak tu jąc
wy dat ki na ten cel ja ko prio ry te to we. Bu dyn ki
szkol ne wy pięk nia ły, w więk szo ści zo sta ły pod -
da ne ter mo mo der ni za cji, wzbo ga ci ły się ich pra -
cow nie i znacz nie po pra wi ła ba za spor to wa.
W ostat nich la tach po ma ga ją nam w tym re ali zo -
wa ne przez Po wiat Gli wic ki pro gra my unij ne,
dzię ki któ rym moż na np. wzbo ga cić wy po sa że -
nie szkol nych pra cow ni. Z ko lei ter mo mo der ni -
za cja zo sta ła prze pro wa dzo na przy du żym
wspar ciu Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach.

Lu to wą wi zy ta cję pla có wek w Knu ro wie roz -
po czę li śmy od Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2.
Na sza uwa ga sku pi ła się na prze pro wa dza nej
obec nie mo der ni za cji sa li gim na stycz nej. Jest ona
ko niecz na, bo wiem po kry wa ją cy ją dach wy ko na -
ny jest z płyt azbe sto wo -ce men to wych, któ re trze -
ba usu nąć. Mo der ni za cja obej mu je prze bu do wę
i wzmoc nie nie kon struk cji da chu, wy ko na nie in -
sta la cji wen ty la cji me cha nicz nej wraz z od zy -
skiem cie pła, prze bu do wę za ple cza sa ni tar no -szat -
nio we go, wy mia nę pod ło gi spor to wej i in ne ro bo -
ty. Na tę mo der ni za cję za bez pie czy li śmy w bu dże -
cie po wia tu kwo tę 1 070 000 zł, przy czym ubie -
ga my się o do fi nan so wa nie te go za da nia ze środ -
ków WFO ŚiGW w Ka to wi cach. 

Na stęp nie uda li śmy się na ul. Szpi tal ną 25,
gdzie mie ści się Tech ni kum nr 1 wcho dzą ce
w skład Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
oraz Ze spół Szkół Spe cjal nych. Tu
zmie ni ło się bar dzo du żo. Naj bar -
dziej wi docz na jest no wa ele wa cja
te go kom plek su bu dyn ków, re mon ty
pro wa dzo ne by ły i są na dal rów nież
we wnątrz bu dyn ku. Po wiat mógł tu
za cząć in we sto wać, gdy nie ru cho -

mość kil ka lat te -
mu zo sta ła nam
prze ka za na przez
mia sto. Na re mont
cze ka jesz cze sa la
g i m  n a  s t y c z  n a .
Jest już go to wa
d o  k u  m e n  t a  c j a
tech nicz na, a pra -
ce roz pocz ną się w tym ro ku. 

Po są siedz ku, po dru giej stro nie uli cy, ma sie -
dzi bę Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na,
któ ra tak że jest jed nost ką or ga ni za cyj ną pod le ga -
ją cą Po wia to wi Gli wic kie mu. W ostat nich la tach
z jej usług ko rzy sta co raz wię cej dzie ci i mło dzie -
ży. Przy da ło by się tu kil ka do dat ko wych po miesz -
czeń, ale na ra zie jest to nie moż li we. Być mo że
sta nie się re al ne w na stęp nych la tach.

Wi zy tę w knu row skich szko łach po wia to -
wych za koń czy li śmy w głów nej sie dzi bie Ze spo -
łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go przy ul. 1 Ma -
ja 21. Tu w ub. ro ku od da na zo sta ła do użyt ku
no wo cze sna ha la spor to wa, na któ rą szko ła cze -
ka ła od kil ku dzie się ciu lat. Koszt jej bu do wy wy -
niósł 3,7 mln zł, przy czym uda ło się nam otrzy -
mać na ten cel do fi nan so wa nie z Fun du szu Roz -
wo ju Kul tu ry Fi zycz nej w wy so ko ści 1,14 mln
zł. W tym ro ku roz pocz nie my z ko lei bu do wę
przy szko le bo iska wie lo funk cyj ne go, któ ra za -
koń czy się w 2014 r.

Re la cję fo to gra ficz ną z tej wi zy ta cji szkol -
nych in we sty cji w Knu ro wie zna leźć moż na
na str. 13 te go wy da nia WPG. A w przy szłym nu -
me rze za pra szam na pod su mo wa nie ta kiej sa mej
wi zy ty w po wia to wych ze spo łach szkół w Py sko -
wi cach. 

Wy gło sił go ks. Man fred Sła boń – pro boszcz pa -
ra fii w Łącz ni ku (po wiat prud nic ki), któ ry od lat
zaj mu je się na szą gwa rą. Zo stał za pro szo ny
na se sję przez prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go, Ta de usza Ma mo ka. Na na stęp nych
se sjach go ścić bę dzie my ko lej nych znaw ców
gwa ry ślą skiej. Wy ni ka to z trwa ją cej w kra ju
dys ku sji na te mat nada nia jej sta tu su ję zy ka re -
gio nal ne go. Jak przy po mnia ła Kry sty na Wo łoch,
dy rek tor Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gli wi cach, pro jekt zmia ny usta wy o mniej szo -
ściach na ro do wych i et nicz nych zło żył po seł ze
Ślą ska, Ma rek Pru la, ale nie zy skał on po zy tyw -
nej opi nii Rzą du RP. Jed nak Ra da Po wia tu Gli -
wic kie go przy ję ła uchwa łę po pie ra ją cą pro jekt

usta wy w tej spra wie. By roz wiać wszel kie wąt -
pli wo ści i po ka zać pro blem z wie lu stron, prze -
wod ni czą cy Ta de usz Ma mok za pro sił na ko lej ne
se sje kil ka osób, bę dą cych au to ry te ta mi w tej
dzie dzi nie. Ja ko pierw sze go go ści li śmy wła śnie
ks. Man fre da Sła bo nia, et no gra fa i po etę za ko -
cha ne go w gwa rze ślą skiej. Mó wił o tym, dla cze -
go po win na ona zo stać for mal nie uzna na za ję zyk
re gio nal ny, pod kre śla jąc przy tym sza cu nek, ja ki
na le ży się prze szło ści i bo ga tej oso bo wo ści ślą -
skiej. 

Pod czas tej se sji w skład Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go for mal nie we szła no wa rad na. Po wy ga śnię -
ciu man da tu zmar łe go w grud niu ub. ro ku rad ne -
go An drze ja Mi chal skie go, Da nu ta So biech (któ ra
star to wa ła w ostat nich wy bo rach sa mo rzą do wych
z te go sa me go okrę gu wy bor cze go i z tej sa mej li -
sty wy bor czej) uzu peł ni ła skład Ra dy. Rad ni przy -
ję li uchwa łę w spra wie ob sa dze nia man da tu, a na -
stęp nie Da nu ta So biech zło ży ła ślu bo wa nie. No wa
rad na we szła w skład Ko mi sji Zdro wia Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, na le ży rów nież do Klu bu Rad -
nych PO. 

W dal szej czę -
ści se sji rad ni wy -
słu cha li spra woz -
da nia Bar ba ry Ter -
lec kiej -Ku bi cius,
dy rek tor Po wia to -
we go Cen trum
Po mo cy Ro dzi -
nie w Gli wi cach
z dzia łal no ści
PCPR -u za rok
2012 wraz z wy -
ka zem po trzeb w za kre sie po mo cy spo łecz nej. Dy -
rek tor przed sta wi ła tak że spra woz da nie z dzia łal no -
ści tej pla ców ki ja ko or ga ni za to ra pie czy za stęp -

czej. Na stęp nie rad ni –
w więk szo ści jed no gło -
śnie – pod ję li na stę pu ją ce
uchwa ły: w spra wie anek -
su nr 7 do Po ro zu mie nia
z dnia 16 czerw ca 2009 r.

o ob ję ciu dzia ła niem „Miej skie go Ze spo łu
do Spraw Orze ka nia o Nie peł no spraw no ści w Gli -
wi cach” Po wia tu Gli wic kie go; w spra wie usta le nia
za dań z za kre su re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz -
nej oraz za trud nia nia osób nie peł no spraw nych fi -
nan so wa nych ze środ ków Pań stwo we go Fun du szu
Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych w 2013 r.;
w spra wie przy stą pie nia Po wia tu Gli wic kie go
do pro jek tu part ner skie go do ty czą ce go opra co wa -
nia i re ali za cji „Stra te gii wzmac nia nia po ten cja łu
go spo dar cze go Pod re gio nu Gli wic kie go” oraz
w spra wie 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.

Trud no w tym miej scu przed sta wić wszyst kie
za gad nie nia i pro ble my, ja ki mi zaj mo wa li śmy się
pod czas ostat niej se sji. Za in te re so wa nych Czy tel -
ni ków od sy łam na stro nę in ter ne to wą
www.bip.po wiat gli wic ki.finn.pl, gdzie w za kład ce
In for ma tor Ra dy Po wia tu zna leźć moż na m.in.
pro to ko ły z se sji, treść przy ję tych uchwał, a tak że
in ter pe la cje, za py ta nia i wnio ski rad nych.

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od -
bę dzie się 27 mar ca.

WIE ŚCI Z SE SJI
Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 28 lu te go – po za
spra wa mi, któ re zwy kle tra fia ją pod ob ra dy rad nych – mie li śmy
oka zję wy słu chać wy kła du na te mat gwa ry ślą skiej. 

Danuta Sobiech to nowa radna powiatowa. Z za wo du le kar -
ka, z za mi ło wa nia i pa sji – dzia łacz ka, któ ra chce wpły wać
na ota cza ją cą nas rze czy wi stość.

Jest ab sol went ką Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej w Ka to wi cach, le -
kar ką z 32-let nim sta żem pra cy. Ma dru gi sto pień spe cja li za cji z gi -
ne ko lo gii i po łoż nic twa. Pra cu je ja ko star szy asy stent w Od dzia le
Po łoż ni czo -Gi ne ko lo gicz nym w Szpi ta lu w Knu ro wie Sp. z o.o.,
przyj mu je rów nież pa cjent ki w Po rad ni Gi ne ko lo gicz nej na le żą cej
do knu row skie go SP ZOZ przy ul. Ko zieł ka, pro wa dzi też wła sną
spe cja li stycz ną prak ty kę le kar ską. Od lat dzia ła w sa mo rzą dzie le -
kar skim. Jest prze wod ni czą cą De le ga tu ry Ślą skiej Izby Le kar skiej

w Knu ro wie i człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go. Ma
zdecydowa ne prze ko na nia po li tycz ne – od daw na na le ży do Plat for -
my Oby wa tel skiej, a wcze śniej by ła dzia łacz ką Unii Wol no ści i po -
przed nio two rzą cych ją for ma cji.

– Ja ko rad na chcę uczest ni czyć w prze kształ ce niach służ by zdro -
wia – mó wi o swo ich pla nach w Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go. – Mo -
im za mie rze niem jest dal sze prze pro wa dze nie re form i szu ka nie
dróg roz wo ju, tak, że by moż na by ło u nas le czyć pa cjen tów na eu -
ro pej skim po zio mie. Nie za mie rzam jed nak ogra ni czać swej dzia łal -
no ści tyl ko do spraw zwią za nych z me dy cy ną. Je stem z uro dze nia
knu ro wian ką, tu spę dzi łam ca łe mo je ży cie. Bar dzo in te re su je mnie

po myśl ność i roz wój mo je go
miasta i re gio nu.

Pry wat nie Da nu ta So biech
jest mę żat ką, ma dwo je do ro -
słych dzie ci i dwój kę wnu ków.
Jej pa sją jest ho dow la char tów
pol skich – na le ży do Związ ku
Ky no lo gicz ne go Od dział Ryb -
nik, gdzie jest prze wod ni czą cą
Sek cji Char tów. W do mu w Pil cho wi cach, gdzie od nie daw na miesz -
ka, ma char ta o imie niu Ne po mu cen, pieszczotliwie Mucek. (RG)

Le kar ka ze spo łecz nym zaangażowaniem

Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go mo gli śmy wy słu chać
cie ka we go wy kła du na te mat gwa ry ślą skiej, któ ry przed sta wił
znaw ca tej te ma ty ki, ks. Man fred Sła boń. 

Uczniowie „Paderewskiego” ćwiczą już w nowej
hali sportowej…

…z nowocześnie wyposażoną siłownią.
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Da nu ta So biech na swej pierw -
szej, lu to wej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go.
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In we stu je my w szko ły
W po ło wie lu te go od wie dzi li śmy pod le głe po wia to wi szko ły
w Knu ro wie, przy glą da jąc się im pod ką tem prze pro wa dzo nych
i pla no wa nych re mon tów oraz mo der ni za cji. W po ło wie mar ca
Za rząd Po wia tu Gli wic kie go do ko na po dob ne go prze glą du pla -
có wek oświa to wych w Py sko wi cach. 

Starosta gliwicki MICHAŁ
NIESZPOREK dla Czytelni-
ków WPG. 

Przebieg sesji relacjonuje
wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego, KRZY-
SZTOF STOLAREK.



Mi ni ster edu ka cji na ro do wej Kry sty na Szu mi las by ła
go ściem spo tka nia, zor ga ni zo wa ne go 11 mar ca
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.

Or ga ni za tor spo tka nia – Za rząd Po wia tu Gli wic kie go – za -
pro sił na nie sa mo rzą dow ców i pra cow ni ków zaj mu ją cych
się oświa tą w po wie cie i gmi nach. Go ści przy wi tał sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek, a spo tka nie pro wa dził czło nek Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go Sła wo mir Adam czyk. Mi ni ster Szu -
mi las przed sta wi ła naj waż niej sze obec nie spra wy, ja ki mi
zaj mu je się Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej. Są to m.in.
upo wszech nie nie edu ka cji przed szkol nej, ob ni że nie wie ku
szkol ne go (1 wrze śnia 2014 r. to osta tecz ny i już nie
do zmie nie nia ter min roz po czy na nia edu ka cji przez 6-lat -
ków – za pew ni ła min. Szu mi las), zmia ny w szkol nic twie
za wo do wym, sub wen cja oświa to wa, wy na gro dze nie na -
uczy cie li i ewi den cja ich cza su pra cy oraz zwięk sze nie
udzia łu ro dzi ców w funk cjo no wa niu szkół. Na stęp nie Kry -

sty na Szu mi las od po wia da ła na py ta nia. Za da wa li je przed -
sta wi cie le po wia tu i gmin – w kon tek ście za gad nień, z ja ki -
mi spo ty ka ją się w funk cjo no wa niu oświa ty na swym te re -
nie, po cząw szy od przed szko li, a skoń czyw szy na szko łach
po nad gim na zjal nych. Do ty czy ły one ta kich spraw jak m.in.
pro gram „Cy fro wa szko ła”, do wóz dzie ci do pla có wek
oświa to wych, na ucza nie in dy wi du al ne, moż li wość łą cze nia
szkół z przed szko la mi i szkół pod sta wo wych z gim na zja mi,
fi nan so wa nie szkol nych obiek tów spor to wych, do po sa że -
nie pra cow ni szkol nych oraz środ ki z tzw. re zer wy oświa to -
wej. 

– Spo tka nie by ło bar dzo owoc ne, uda ło się wy ja śnić
wszyst kie kwe stie, ja kie chcia łam po ru szyć – po wie dzia ła
Kry sty na Szu mi las na za koń cze nie. – Ser decz nie dzię ku ję
za spo tka nie i moż li wość roz mo wy na je den z waż niej szych
te ma tów, ja kim jest edu ka cja. 

(RG)
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Na wstę pie spo tka nia sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek przy po mniał, że Je -
rzy Bu zek – ja ko pre mier Rzą du RP –
był au to rem czte rech istot nych dla Pol -
ski re form, w tym sa mo rzą do wej,
w wy ni ku któ rej w 1998 r. utwo rzo ne
zo sta ły po wia ty. Je rzy Bu zek stwier -
dził, iż po wsta nie po wia tów by ło nie -
zbęd nym wa run kiem zbu do wa nia pol -
skiej sa mo rząd no ści. – Cie szę się, że
Po wiat Gli wic ki tak do brze funk cjo nu -
je, mo gę go wska zy wać in nym ja ko
wzór do na śla do wa nia – pod kre ślił.

Pod czas spo tka nia, w któ rym wzię li
udział człon ko wie Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go, rad ni po wia to wi i przed -
sta wi cie le gmin, Je rzy Bu zek przy bli -
żył bie żą ce spra wy do ty czą ce dzia łal -
no ści Unii Eu ro pej skiej i po dzia łu fun -
du szy unij nych. – Pol ska naj pew niej
otrzy ma wię cej pie nię dzy, niż w po -
przed nim roz da niu, ale bę dą to ostat nie

tak du że środ ki unij ne, któ re do nas
spły ną – pod kre ślił. – Dla te go trze ba je
jak naj le piej wy ko rzy stać, by w przy -
szło ści pro cen to wa ły. Cen ne jest in we -
sto wa nie w stre fy prze my sło we i miej -
sca roz wo ju go spo dar cze go. Li czy się
sta wia nie na efek tyw ność ener ge tycz -
ną, in no wa cyj ność oraz wspie ra nie ma -
łych i śred nich przed się biorstw.

Je rzy Bu zek od po wie dział też
na py ta nia sa mo rzą dow ców, zwią za ne
z za gad nie nia mi unij ny mi. In te re so wał
się rów nież pro ble ma ty ką do ty czą cą

funk cjo no wa nia i fi nan so wa nia po wia -
tów oraz gmin. Na ko niec spo tka nia
gość wpi sał się do Księ gi Pa miąt ko wej
Po wia tu Gli wic kie go, umiesz cza jąc
tam ta ki wpis: „Gra tu lu ję Zie mi Gli -
wic kiej – je ste śmy w czo łów ce Pol ski,
mi mo że cią gle spo ro jest jesz cze
do zro bie nia. Dzię ku ję za za pro sze nie
– Je rzy Bu zek”. (RG)

Je rzy Bu zek: 
je ste śmy w czo łów ce
Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Je rzy Bu zek spo tkał się z sa mo rzą dow -
ca mi po wia tu gli wic kie go. Spo tka nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło 28 lu te go
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach. 

Go ście za po zna li się z pra cą i wy po sa -
że niem po szcze gól nych od dzia łów, in -
te re so wa li się tak że ostat ni mi in we sty -
cja mi. Szpi tal w Puc ku jest obec nie
prze kształ ca ny w spół kę ze 100-pro -
cen to wym udzia łem po wia tu, co by ło
te ma tem do roz mów i dzie le nia się do -
świad cze nia mi z przed sta wi cie la mi Po -
wia tu Gli wic kie go. W skład de le ga cji
wcho dzi li: An drzej Sit kie wicz – czło -
nek Za rzą du Po wia tu Puc kie go, Ewa

Mar kut – skarb nik Po wia tu Puc kie go
i Bog dan Łę ski – dy rek tor SP ZOZ
Szpi ta la im. Fran cisz ka Żacz ka w Puc -
ku. Pod czas wi zy ty w py sko wic kim
szpi ta lu de le ga cję o pro wa dzał po pla -
ców ce dyr. Le szek Ku biak, a go ściom
to wa rzy szy li sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek, czło nek Za rzą du Sła wo mir
Adam czyk i skarb nik Po wia tu Gli wic -
kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko. (RG)

Szpi tal ne part ner stwo
15 lu te go Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach go ścił de le ga cję part ner skie -
go dla nas Po wia tu Puc kie go. 

Ser decz nie za pra sza my na Tar gi
Pra cy i Edu ka cji, któ re od bę dą się
5 kwiet nia w Za brzu (Ha la Miej skie -
go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji, ul.
Ma tej ki 6) oraz 24 kwiet nia w Ryb -
ni ku (Ha la Ze spo łu Szkół Eko no -
micz nych, ul. św. Jó ze fa 30)
w godz. od 10.00 do 14.00.

Tar gi or ga ni zo wa ne są w ra mach pro -
jek tu sys te mo we go „Mam za wód –
mam pra cę w re gio nie” współ fi nan so -

wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. Ich ce lem jest umoż li -

wie nie bez po śred nie go kon tak tu
uczniów szkół za wo do wych bio rą cych
udział w pro jek cie z po ten cjal ny mi
pra co daw ca mi, a tak że za pre zen to wa -
nie gim na zja li stom, sto ją cym
przed wy bo rem ko lej ne go eta pu
kształ ce nia, ofer ty edu ka cyj nej szkół
za wo do wych.

W Tar gach Pra cy i Edu ka cji weź mie
udział ok. 50 wy staw ców. Znaj dą się

wśród nich pra co daw cy, któ rzy przed -
sta wią ak tu al ne ofer ty pra cy, przed sta -
wi cie le szkół za wo do wych, wyż szych
uczel ni, a tak że do rad cy za wo do wi.
Tar gom to wa rzy szyć bę dą rów nież cie -
ka we warsz ta ty szko le nio we dla mło -
dzie ży, pre zen ta cje oraz kon kur sy z na -
gro da mi.

Udział w nich jest bez płat ny.
(SzB)

Dla uczniów i pracodawców

Eu ro pa Cen tral na oka za ła się strza łem w dzie siąt kę.
Gi gan tycz ne cen trum han dlo we, zlo ka li zo wa ne
na skrzy żo wa niu au to strad A4 i A1 oraz dro gi kra jo wej
nr 44 w Gli wi cach So śni cy, otwar te zo sta ło (co dzia ło
się w kil ku eta pach) na prze ło mie lu te go i mar ca
i od ra zu przy cią gnę ło ty sią ce klien tów. Park han dlo -
wy po łą czo ny z ga le rią zaj mu je 67 tys. m2, klien ci ma -

ją do dys po zy cji po nad sto skle pów róż nych branż, ka -
wiar nie, re stau ra cje, pocz tę, wy po ży czal nię wóz ków
in wa lidz kich i pa ra so li, a tak że par king na 2,3 tys.
miejsc. Nie zmo to ry zo wa ni mo gą do stać się do EC
dwo ma bez płat ny mi li nia mi au to bu so wy mi. Gi gant
za spra wą świet nej lo ka li za cji re kla mu je się ha słem:
Za ku py w ser cu Eu ro py. (RG)

Go ście zwie dzi li m.in. bar dzo do brze funk cjo nu ją cy Od dział po łoż ni czo -gi -
ne ko lo gicz ny.

Fo
 to

:M
. O

w
cz

a r
za

k -
Si

ej
 ko

Je rzy Bu zek w cza sie spo tka nia z sa mo rzą dow ca mi po wia tu gli wic kie go.
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Wszyst ko o edu ka cji

Kry sty na Szu mi las wy ja śni ła wie le kwe stii, zwią za nych ze spra wa mi, ja ki mi ży je obec nie oświa ta.
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Aka de mia po wsta ła w 2008 r. z ini cja -
ty wy gru py osób, któ re uczest ni czy ły
w unij nym pro jek cie pn. „TAK! – To -
szec ka Aka de mia Kom pe ten cji – roz -
wój umie jęt no ści za wo do wych”. Im -
pul sem do jej za -
ło że nia by ła ma ła
ak tyw ność spo -
łecz na ko biet
w gmi nie. Pa nie
po sta no wi ły to
zmie nić, od słów
prze szły do czy -
nów i tak za wią za -
ła się TA AK. 

Aka de mia ma
swo ją sie dzi bę
w Cen trum Kul tu -
ry „Za mek
w Tosz ku”, gdzie
do jej dys po zy cji
po zo sta ją dwie sa -
le w zam ko wej
basz cie. Wspól ne
spo tka nia sta ły się oka zją do wy mia ny
do świad czeń, po my słów i zdo by wa nia
no wych umie jęt no ści. Ko bie ty re ali zu -
ją się tu taj w róż nych dzie dzi nach,
szcze gól nie sły ną z dzia łal no ści w za -
kre sie rę ko dzie ła. Co ro ku człon ki nie
Aka de mii uczest ni czą w unij nych pro -
jek tach. W ubie głym ro ku miał on na -
zwę „Pro jek tant Ogro dów”, w tym zaś
„Za go spo da ro wa nie te re nu skwer ku

przy ul. Gli wic kiej w Tosz ku i stwo rze -
nie miej sca in te gra cji spo łecz nej re kre -
acji i atrak cji tu ry stycz nej pn. TOSZ -
KO LAND – In te gruj my po ko le nia
w grach, za ba wach i ćwi cze niach”. 

TA AK co ro ku przy wspar ciu Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” i bur -
mi strza or ga ni zu je Dzień Dziec ka i Mi -
ko łaj ki. Pa nie uczest ni czą tak że
w gmin nych wy da rze niach, ta kich jak
Okto ber fest, Jar mark Ad wen to wy czy
In te gra, gdzie pro wa dzą warsz ta ty pla -
stycz ne, a tak że pro mu ją gmi nę na róż -
nych im pre zach i wy sta wach. W te go -
rocz nych dzia ła niach Aka de mii znaj du -

ją się m.in. warsz ta ty dla szko ły pod -
sta wo wej i gim na zjum oraz re ali za cja
unij ne go pro jek tu „TA AK – Roz wój,
wy kształ ce nie i kom pe ten cje”. W je go
ra mach 25 uczest ni czek sko rzy sta

z kur sów: na pra -
wo jaz dy, ję zy ka
nie miec kie go i za -
awan so wa nej ob -
słu gi kom pu te ra.
Pa nie pla nu ją tak -
że po wtó rzyć ak -
cję sprzed kil ku lat
„Sprzą taj po swo -
im psie”. 

O tym, jak
zmie ni ła się ro la
ko biet w ży ciu
spo łecz nym gmi -
ny, mó wi Te re sa
To bo rek, li der ka
gru py TA AK:

– Uczest ni czy
w nim spo ro pań,

ale pięć lat te mu wy glą da ło to zu peł nie
ina czej. To szec ka Aka de mia Ak tyw -
nych Ko biet sta ła się swo istym mo to -
rem na pę do wym do zmian. Ko bie ty co -
raz czę ściej wy cho dzą z do mu i bio rą
udział w pro jek tach, se sjach Ra dy
Miej skiej, w ży ciu pu blicz nym. Ma my
na dzie ję, że ich ak tyw ność w na szej
gmi nie bę dzie co raz więk sza. 

(SoG)

Ko bie ty z po my sła mi
To szec ka Aka de mia Ak tyw nych Ko biet (TA AK) dzia ła od bli sko pię ciu lat. W tym cza sie jej człon ki nie pod ję ły licz -
ne ini cja ty wy, by zwięk szyć w gmi nie To szek udział pań w ży ciu spo łecz nym.

Wy ciecz ka do Pszczy ny, któ ra od by ła się pod czas ostat nie go pro jek tu „Roz -
wój ta len tów ar ty stycz nych to szec kich ko biet”.
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W lu tym za koń czy ła się re ali za cja pro -
jek tu „Roz wój ta len tów ar ty stycz nych
to szec kich ko biet”. Je go głów nym te -
ma tem by ły za ję cia prak tycz ne wy ko -
ny wa nia kom po zy cji de ko ra cyj nych
z ro ślin – je dli ny, su szo nych kwia tów
i traw bar wio nych na róż ne ko lo ry oraz
sło my. 

Ostat ni mi za ję cia mi w ra mach pro -
jek tu był cykl warsz ta tów wy pla ta nia
wi kli ny. By ły to za ję cia bar dzo ab sor -
bu ją ce, a jed no cze śnie in spi ru ją ce.
Po za ję ciach prak tycz nych od by ły się
warsz ta ty mar ke tin gu przy go to wu ją ce
do sprze da ży wy ko na nych oso bi ście
wy ro bów. W re zul ta cie warsz ta tów po -
wsta ło opra co wa nie pt. „Plan pro mo cji
ar ty ku łów de ko ra cyj nych”. Za wie ra
ono sze reg wska zó wek, jak i gdzie szu -
kać klien tów za in te re so wa nych na by -
ciem ręcz nie wy ko na nych to szec kich
wy ro bów de ko ra cyj nych oraz użyt ko -
wych (tac ki, ko szycz ki itp.). Omó wio -
no spo so by pro mo cji i kre owa nia lo kal -
nej mar ki (np. to szec kie skar by, to szec -
ki kra mik, to szec kie cu da itp.) oraz ka -
na ły sprze da ży. 

Ce lem pro jek tu by ło nie tyl ko roz -
sze rze nie kom pe ten cji uczest ni czek,
lecz tak że wska za nie dro gi wy ko rzy -
sta nia na by tych umie jęt no ści dla po lep -
sze nia sy tu acji ma te rial nej. Po cząt kiem
pro mo cji by ło zor ga ni zo wa nie w czy -

tel ni na zam ku wy sta wy prac wy ko na -
nych w ra mach pro jek tu.

Oprócz prak tycz nych warsz ta tów,
pro jekt obej mo wał tak że po sze rze nie
wie dzy ogól nej pod czas zwie dza nia
mu ze ów, dzię ki ob ja śnie niom udzie la -
nym przez kom pe tent nych prze wod ni -
ków. Pre zen to wa li oni po szcze gól ne
eks po na ty uwzględ nia jąc tło hi sto rycz -
ne. Uczest nicz ki od wie dzi ły 4 pla ców -
ki w po łu dnio wej Pol sce, m.in. Mu -
zeum Et no gra ficz ne i Ba zy li kę Ma riac -
ką w Kra ko wie oraz Mu zeum Zam ko -
we w Pszczy nie.

Pod su mo wa nie re zul ta tów pro jek tu
od by ło się uro czy ście w jed nej z sal
Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”.
By ło po łą czo ne z roz da niem przez bur -
mi strza Tosz ka Grze go rza Kup czy ka
za świad czeń o ukoń cze niu szko le nia
przez wszyst kie uczest nicz ki oraz wrę -
cze niem Te re sie To bo rek – opie kun ce
gru py To szec kiej Aka de mii Ak tyw nych
Ko biet pa miąt ko we go al bu mu fo to gra -
ficz ne go ilu stru ją ce go prze bieg za jęć
i wy ro by wy ko na ne w ra mach pro jek -
tu.

(BM)

To szec kie ta len ty

Z wi kli ny moż na wy pla tać praw dzi we cu da.
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Wo je wódz two ślą skie jest w prze-
ded niu cy fry za cji te le wi zji, któ ra
po le ga na zmia nie nada wa nia sy -
gna łu ze sta re go – ana lo go we go –
na no wy, cy fro wy.

Za koń cze nie emi sji ana lo go we go sy -
gna łu te le wi zji na ziem nej na te re nie
na sze go wo je wódz twa bę dzie prze bie -
ga ło w trzech eta pach. 19 mar ca sy gnał
ten zo sta nie wy łą czo ny na ob sza rze
Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go. Ko -
lej ne wy łą cze nie na stą pi 22 kwiet nia
i obej mie te ren Czę sto cho wy i pół noc -
ną część wo je wódz twa. 20 ma ja sy gnał
ana lo go wy wy łą czo ny zo sta nie w Ka -
to wi cach i cen tral nej czę ści wo je wódz -
twa. 

Pro ces cy fry za cji wy ma ga od użyt -
kow ni ków te le wi zo rów do sto so wa nia
od bior ni ków sta re go ty pu do od bio ru
sy gna łu cy fro we go. Na to miast za rząd -
cy bu dyn ków po win ni spraw dzić
i w ra zie po trze by zmo der ni zo wać
zbior cze an te ny do od bio ru sy gna łu na -
ziem ne go. Wy tycz ne do ty czą ce tych
ope ra cji zna leźć moż na na stro nie
www.cy fry za cja.gov.pl. Uru cho mio na

też zo sta ła bez płat na in fo li -
nia 800 007 788, gdzie moż na do wie -
dzieć się m.in., jak do sto so wać swój te -
le wi zor do od bio ru sy gna łu cy fro we go
– in fo li nia dzia ła od po nie dział ku
do piąt ku w godz. 8.00-12.00. 

Na na szej stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce
Ko mu ni ka ty i ogło sze nia za miesz cza -
my prak tycz ną ulot kę, z któ rej do wie -
dzieć się moż na, jak przy go to wać się
do włą cze nia na ziem nej te le wi zji cy -
fro wej. Ostrze ga ona rów nież
przed oszu sta mi, ofe ru ją cy mi po rze ko -
mo „atrak cyj nych” ce nach za kup de ko -
de ra. Ra dzi my, by urzą dze nie to za ku -
pić u spraw dzo ne go sprze daw cy, a nie
u do mo krąż ców, któ rzy po ja wi li się już
na na szym te re nie. War to też przed je -
go na by ciem po ra dzić się osób, do któ -
rych ma my za ufa nie. Trze ba przy tym
za zna czyć, że za kup de ko de ra jest nie -
zbęd ny tyl ko w wy pad ku, gdy ma my
sta ry te le wi zor. No we od bior ni ki te le -
wi zyj ne są wy po sa żo ne w to urzą dze -
nie i wy ma ga ją je dy nie od po wied nie go
za pro gra mo wa nia. (RG)

Wkrót ce tyl ko TV cy fro wa

Za mie nia da to fan ta stycz na za ba wa,
da ją ca moż li wość wy mia ny nie pa su ją -
cych lub nie lu bia nych ubrań al bo rze -
czy, któ re mar nu ją się w na szych do -
mach. Wa run kiem udzia łu w niej by ło
od da nie co naj mniej jed nej swo jej rze -
czy – ubra nia, książ ki, pły ty, bi żu te rii
(wszyst ko w do brym sta nie!). Za mie -
niacz za każ dą od da ną rzecz otrzy my -
wał ku pon, któ ry mógł wy mie nić na in -
ną rzecz, ja ka wpa dła mu w oko. Za in -
te re so wa nie py sko wi czan by ło spo re,
a au la py sko wic kie go MO KiS -u sta ła
się w praw dzi wym sa lo nem „Se cond
hand”.

– Przy sze dłem tu taj z mo ją cór ką,
któ ra od da ła kil ka nie no szo nych przez
sie bie ciu chów. W za mian wy bra li śmy
pa rę na praw dę ład nych rze czy, m.in.
mod ne to reb ki. Bar dzo faj na ini cja ty -

wa. Szko da, że jest tak ma ło pro po zy cji
dla męż czyzn – śmiał się Ar tur Ma nios,
miesz ka niec Py sko wic.

Pod czas im pre zy moż na by ło po roz -
ma wiać, na pić się ka wy, za się gnąć ra dy
spe cja li stek z za kre su mo dy, uro dy
i zdro wia. 

– Na sze sto wa rzy sze nie po wsta ło
w stycz niu br. Zrze sza my na praw dę
twór czych lu dzi z ini cja ty wą i po my -
sła mi. To pierw sza or ga ni zo wa na przez
nas im pre za i cie szę się, że się uda ła.
Ma my za miar zor ga ni zo wać ko lej ną
Za mie nia dę z my ślą o dzie ciach. Wie le
osób chwa li ło tę ini cja ty wę, a od wie -
dzi ło nas na praw dę spo ro za in te re so -
wa nych ta ką for mą wy mia ny rze czy –
mó wi Be ata An to sik, pre zes Sto wa rzy -
sze nia „Lu dzie Mia sta”.

(MFR)

ZA MIE NIA DA
w Py sko wi cach
2 mar ca w sa li wi do wi sko wej py sko wic kie go Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry
i Spor tu od by ła się pierw sza w mie ście ofi cjal na Za mie nia da, zor ga ni zo -
wa na przez Sto wa rzy sze nie „Lu dzie Mia sta”.

Ciu cha mi za mie nia ły się nie tyl ko pa nie. 

Fo
 to

:M
. F

i sz
er

 -R
ę b

isz



5

25 lu te go od by ło się dru gie ta kie spo -
tka nie. Pierw sze zor ga ni zo wa ne by ło
z przed sta wi cie la mi Po wia tu Strze lec -
kie go, a tym ra zem Ko mi sja Go spo dar -
ki na sze go po wia tu od by ła po sie dze nie
w Sta ro stwie Po wia to wym w Tar now -
skich Gó rach. Ob ra do wa ła wspól ne
z Ko mi sją do spraw In fra struk tu ry
i Śro do wi ska Ra dy Po wia tu Tar no gór -
skie go. Rad nym to wa rzy szy li przed sta -
wi cie le za rzą dów obu po wia tów i dy -
rek to rzy za rzą dów dróg po wia to wych.
Spo tka nie pro wa dzi li prze wod ni czą cy:
To masz Na wrat (Ko mi sja do spraw In -
fra struk tu ry i Śro do wi ska Ra dy Po wia -
tu Tar no gór skie go) i Ma riusz Po lo czek
(Ko mi sja Go spo dar ki Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go).

Pod czas po sie dze nia prze dys ku to -
wa no wie le kwe stii, zwią za nych
z utrzy ma niem i re mon ta mi dróg łą czą -
cych oba po wia ty. – Ini cja ty wa wspól -
ne go dzia ła nia zmniej sza kosz ty in we -

sty cji i po ma ga le piej go spo da ro wać
nie wiel ki mi środ ka mi, ja kie ma my
na ten cel – pod su mo wu je Ma riusz Po -
lo czek. – Pra ce mu szą być tak za pla no -

wa ne, by cią gi dróg, nie za leż nie od te -
go, do ja kie go po wia tu na le żą, re mon -
to wa ne by ły w mia rę moż li wo ści
w tym sa mym cza sie. (RG)

Wspól nie o dro gach
Ko mi sja Go spo dar ki Ra dy Po wia tu Gli wic kie go spo ty ka się z rad ny mi gra ni czą cych z na mi po wia tów. Te ma tem
tych po sie dzeń są re mon ty dróg po wia to wych.

Po wspól nym po sie dze niu w Sta ro stwie Po wia to wym w Tar now skich Gó rach.
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Kwa li fi ka cję prze pro wa dza po wia to wa
ko mi sja le kar ska dla po wia tu gli wic -
kie go w na stę pu ją cym skła dzie: prze -
wod ni czą cy – lek. med. Ma rian Ga -
bryś, se kre tarz – Zbi gniew Mać ko wiak
i pie lę gniar ka Te re sa Smo lew ska.
Przy kwa li fi ka cji pra cu ją tak że przed -
sta wi cie le: Woj sko wej Ko men dy Uzu -
peł nień w Gli wi cach oraz gmin po wia -
tu gli wic kie go. Pierw sze go dnia pra cy
ko mi sji jej sie dzi bę od wie dzi li wi ce -
stro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek
i ko men dant WKU w Gli wi cach ppłk
dyp. Ro man No wo grodz ki. Te go dnia
przed ko mi sją sta wi li się mło dzi męż -
czyź ni z te re nu Py sko wic. 

- Ży czę wam po myśl ne go przej ścia
ba dań, a tym, któ rzy wią żą swo ją przy -
szłość z ar mią, speł nie nia pla nów za -
wo do wych – mó wił Ro man No wo -
grodz ki. Wal de mar Do mbek z ko lei ży -
czył człon kom ko mi sji, by jej pra ca
prze bie ga ła po myśl nie i bez żad nych
pro ble mów. 

– Oso by pod le ga ją ce kwa li fi ka cji
otrzy mu ją we zwa -
nia na kon kret ny
ter min – in for mu -
je ppłk. No wo -
grodz ki. – Je śli
z ja kiś wzglę dów
nie mo gą przyjść
w wy zna czo nym
dniu, pro si my
o te le fo nicz ne po -
w i a  d o  m i e  n i e
o tym ko mi sji.
Sta wie nie się
przed ko mi sją jest
obo wiąz ko we.

Z ko lei Zbi -
gniew Mać ko -
wiak przy po mi na,
że trze ba mieć do wód oso bi sty lub in ny
do ku ment toż sa mo ści. Je śli sta wie nie
się do kwa li fi ka cji w ter mi nie okre ślo -
nym w we zwa niu nie by ło moż li we,
trze ba przed sta wić po twier dza ją cy to

do ku ment. Sta wa ją cy win ni oka zać po -
sia da ną do ku men ta cję me dycz ną,
w tym wy ni ki ba dań spe cja li stycz nych,
prze pro wa dzo nych w ostat nim ro ku.
Trze ba też mieć ak tu al ną fo to gra fię
(o wy mia rach 3x4 cm, bez na kry cia
gło wy) oraz do ku men ty po twier dza ją ce
po ziom wy kształ ce nia lub po bie ra nie
na uki i po sia da ne kwa li fi ka cje za wo do -
we. 

Oto ter mi ny wy zna czo ne dla miesz -
kań ców po szcze gól nych gmin po wia tu
gli wic kie go:
� 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 jest
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. Ko mi sja pra cu je od po -
nie dział ku do piąt ku od godz. 11.00
do 17.00, nr tel. 32 301 93 33. (RG)

Trwa kwa li fi ka cja 
woj sko wa
4 mar ca roz po czę ła się kwa li fi ka cja woj sko wa w po wie cie gli wic kim. Po -
trwa do 8 kwiet nia.

Pierw sze go dnia kwa li fi ka cji w sie dzi bie ko mi sji. Od le wej:
Wal de mar Do mbek, Ro man No wo grodz ki, Zbi gniew Mać -
ko wiak, Te re sa Smo lew ska, Ma rian Ga bryś. 
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Z sze ro kim gro nem przed sta wi cie li
licz nych in sty tu cji i sa mo rzą dów
spo tka ła się na swym ostat nim po -
sie dze niu Ko mi sja Ochro ny Śro do -
wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. Je go te ma tem
by ły pro ble my zwią za ne z wy pad -
ka mi ko mu ni ka cyj ny mi z udzia łem
zwie rząt.

Po sie dze nie od by ło się 21 lu te go.
Uczest ni czy li w nim rad ni, wi ce sta ro -
sta gli wic ki, przed sta wi cie le gmin, po -
li cji, Cen trum Ra tow nic twa Gli wi ce,
Za rzą du Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach, Sta ro stwa Po wia to we go oraz Po -
wia to wy Le karz We te ry na rii. Tak sze -
ro kie gre mium by ło ko niecz ne, bo -
wiem pro blem jest wie lo płasz czy zno -
wy.

Na po cząt ku po sie dze nia An drzej
Ku rek, prze wod ni czą cy Ko mi sji

Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro -
mo cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go przy -
po mniał prze pi sy, obo wią zu ją ce w tej
spra wie. Do ty czą one sy tu acji, gdy
na dro gach – kra jo wych, wo je wódz -
kich, po wia to wych lub gmin nych – po -
trą co ne zo sta nie bez dom ne zwie rzę.
Kto ma je usu nąć z dro gi, za pew nić je -
go le cze nie lub uty li za cję zwłok? Oka -
zu je się, że prze pi sy obo wią zu ją ce
w tej spra wie nie są w Pol sce jed no -
znacz nie in ter pre to wa ne, a kosz ty
zwią za ne z ta ki mi zda rze nia mi są cza -
sa mi nie ma łe. 

W ub. ro ku po li cja od no to wa ła
na te re nie po wia tu gli wic kie go 191
zda rzeń dro go wych z udzia łem zwie -
rząt. Do cho dzi do nich na wet na au to -
stra dzie i by wa, że stwa rza ją na praw dę
du że za gro że nie, a w po bli żu nie ma

pa tro lu dro go we go, któ ry zaj mu je się
utrzy ma niem tam po rząd ku. Co wte dy
ro bić? Jak re ago wać? Co ma zro bić
wójt, do któ re go wów czas dzwo nio no,
by pod jął in ter wen cję? To tyl ko nie któ -
re z py tań, na któ re ze bra ni szu ka li od -
po wie dzi, by w przy szło ści za wcza su

za że gnać nie bez pie czeń stwo. 
– Uda ło się nam wy pra co wać

wspól ną in ter pre ta cję prze pi sów nie -
mal we wszyst kich spor nych kwe stiach
– mó wi An drzej Ku rek. – Pro ble mem
po zo sta ła jesz cze tyl ko jed na kwe stia,
zwią za na z od po wie dzial no ścią za po -

trą co ne, ran ne, dzi kie zwie rzę ta. Być
mo że, że sko rzy sta my w tej mie rze
z do świad czeń Po wia tu Strze lec kie go,
gdzie wy pra co wa no do brą i sku tecz ną
ścież kę po stę po wa nia w ta kich przy -
pad kach.

(RG)

Gdy au to po trą ci zwie rzę

Pod czas ob rad Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. 
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Spraw ność, re fleks, chęć ry wa li za -
cji i do bre przy go to wa nie – to
wszyst ko po trzeb ne by ło za wod -
nicz kom i za wod ni kom, któ rzy
wzię li udział w Ha lo wych Mło dzie -
żo wych Za wo dach Spor to wo -Po -
żar ni czych, ro ze gra nych 9 mar ca
w Pa niów kach.

W im pre zie wzię ło udział 9 mło dzie żo -
wych dru żyn po żar ni czych OSP z te re -
nu po wia tu gli wic kie go, które ry wa li -
zo wa ły ze so bą w trzech kon ku ren -
cjach: tor prze szkód, bieg szta fe ta po -
żar ni cza i sta no wi sko wę złów oraz
przy rzą dów i ar ma tur. 

W gru pie dziew cząt pierw sze miej -
sce za ję ła dru ży na OSP Świ bie I, dru -
ga by ła dru ży na OSP Świ bie II, trze -
cia – OSP Pa niów ki, a czwar ta – OSP
Żer ni ca. W gru pie chłop ców naj lep si
oka za li się re pre zen tan ci OSP To -
szek, II miej sce za ję ła dru ży na OSP
Pa niów ki, III – OSP Świ bie, IV – OSP

By ci na, a V – OSP
Wi dów.

Ko mi sja sę -
dziow ska, po wo ła -
na przez ko men -
dan ta miej skie go
Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Gli wi -
cach, pra co wa ła
pod kie run kiem st.
kpt. Je rze go Gro -
chow skie go, a ko -
men dan tem za wo -
dów był st. kpt. Jó zef Gla gla. Mło dzi
za wod ni cy ode bra li pu cha ry, me da le
i dy plo my z rąk wi ce sta ro sty gli wic kie -
go Wal de ma ra Do mb ka, wój ta Wie low -
si Gin te ra Skow ron ka, za stęp cy miej -
skie go ko men dan ta PSP w Gli wi cach
młod. bryg. Ma ria na Ma tej czy ka i pre -
ze sa gli wic kie go Za rzą du Po wia to we go
Z OSP RP An drze ja Frej no. 

Im pre za zor ga ni zo wa na zo sta ła
przez Zarząd Powiatowy Z OSP RP 
w Gliwicach i  Jednostkę OSP 
w Paniówkach przy współpracy
z Komendą Miejską PSP w Gliwicach,
Gminą Gierałtowice i Henrykiem
Karczem, po raz ko lej ny od by ła się
w go ścin nej Szko le Pod sta wo wej w Pa -
niów kach. (RG)

Zwy cię ska dru ży na dziew czę ca ze Świ bia i jej opie kun
od bie ra ją gra tu la cje od An drze ja Frej no, sze fa po wia to -
we go OSP.
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Świ bie i To szek gó rą!
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Ty tuł mo że tro chę za ska ku ją cy,
ale w koń cu nie mal każ da miej -
sco wość ma to waż ne miej sce:

swój cmen tarz, swo je Po wąz ki, Ły cza -
kow ski czy Ros sę w ska li mi kro,
na któ rym spo czy wa ją do cze sne
szcząt ki osób za słu żo nych. To miej sca
po chów ku zwią za ne z hi sto rią re gio nu,
dra ma tycz ny mi nie raz lo sa mi ludz ki -
mi, czę sto z na grob ka mi bę dą cy mi ma -
ły mi dzie ła mi sztu ki. W tym krót kim
ar ty ku le za pra szam do zwie dza nia
cmen ta rzy mo jej ro dzin nej miej sco wo -
ści – czy to przy oka zji od wie dza nia
gro bów bli skich pod czas Świąt Wiel ka -
noc nych, czy też ko rzy sta jąc z nie da le -
kiej, miej my na dzie ję, wio sen nej po go -
dy war to udać się na mniej ty po wą wy -
pra wę kra jo znaw czą. 

Na szą wę drów kę za czy na my
przy ko ście le pw. Ścię cia Świę te go Ja -
na Chrzci cie la w Pil cho wi cach. Wcho -
dząc głów ną bra mą, mi ja my po le wej
ka mien ne anio ły, bę dą ce po zo sta ło ścia -
mi na grob ków. Czas skry wa ta jem ni ce,
kto zo stał pod ni mi po cho wa ny, ale ich
me lan cho lia pa su je do miej sca, któ re go
strze gą: cmen ta rza ma łych miesz kań -
ców wsi. 

To tu taj znaj du je my bar dzo cie ka wy
na gro bek, nie zbyt szczę śli wie usta wio -
ny mię dzy gro ba mi dzie ci. Wi docz ne
na nim miecz i wie niec in for mu ją, że
po cho wa ny jest pod nim czło wiek sta -
nu ry cer skie go. Kla sy cy stycz ny na gro -
bek, w rzad ko spo ty ka nej for mie sze -
ścia nu, wcze śniej znaj do wał się po dru -
giej stro nie ko ścio ła, za grze ba ny w ten
spo sób, że wi docz ne by ły je dy nie na pi -
sy na je go czo ło wej stro nie. Po prze sta -
wie niu uka za ły się in skryp cje na bo -
kach oraz na ty le na grob ka, rzu ca ją ce
nie co świa tła na oso bę pod nim po cho -
wa ną. Tho mas To ma tis, bo o nim mo -
wa, zo stał po tem bo ha te rem se rii ar ty -
ku łów au tor stwa Szcze pa na Twar do cha
w „No wej Ga ze cie Ślą skiej”, dla te go
przy to czę tu tyl ko naj waż niej sze fak ty
zwią za ne z tą po sta cią. Uro dzo ny we
Wło szech, w Me dio la nie, był szwa -
grem jed ne go z wła ści cie li Pil cho wic,
hra bie go von We nger sky ego. Był rów -
nież za słu żo nym ofi ce rem wojsk im pe -
ra to ro wej Ka ta rzy ny II, kil ku krot nie
od zna czo nym. Mo że my prze czy tać, iż
wśród od zna czeń znaj du je się or der św.
Je rze go – przy zna wa ny za szturm
umoc nio nych po zy cji wro ga. Cho dzi tu
o... war szaw ską Pra gę, zdo by wa ną
przez Ro sjan w cza sie in su rek cji ko -
ściusz kow skiej. 

Idąc da lej, mi ja my po le wej stro nie
gro by pil cho wic kich pro bosz czów
i pro mi nen tów: ap te ka rza i nie co

scho wa ny za in ny mi, grób dok to ra
Fran cisz ka Mo rit za, nie zwy kle ele -
ganc ki w for mie. Sam Fran ci szek Mo -
ritz był po sta cią bar dzo za słu żo ną dla
Pil cho wic. Jak gło si prze kaz, po za
dzia ła nia mi słu żą cy mi lo kal nej spo -
łecz no ści, ta ki mi jak ini cja ty wa bu do -

wy ko lej ki wą sko to ro wej, był po pro stu
do brym czło wie kiem, bar dzo czę sto
bez in te re sow nie po ma ga ją cym miesz -
kań com znaj du ją cym się w po trze bie.
Je go na gro bek po woj nie zo stał ukry ty,
aby nie uległ znisz cze niu, jak sta ło się
to np. z roz bi ty mi czy za la ny mi smo łą
nie miec ki mi pły ta mi na grob ny mi
na cmen ta rzu w Żo rach. Nie daw no
imie niem dok to ra Fran cisz ka Mo rit za
zo stał na zwa ny park w Pil cho wi cach
przy ul. Stra ża ków. 

Na tym sa mym cmen ta rzu, kil -
ka na ście me trów da lej w kie -
run ku tyl nej bra my, znaj dzie -

my pro sty w for mie, ozdo bio ny Krzy -
żem Że la znym grób, w któ rym spo czy -
wa Jo han nes Ho schek. Dy plo mo wa ny
in ży nier, po le gły ja ko pi lot sa mo lo tu
we Fran cji w sierp niu 1916 ro ku. Da ta
ta to czas ofen sy wy alian tów nad Som -
mą, krwa wej, jak ca ła kam pa nia
na fron cie za chod nim. Sa mo lo ty tam -
tych cza sów by ły płó cien ny mi ma szy -
na mi, któ rych ka ra bi ny mia ły cał kiem
spo rą szan sę od strze lić wła sne śmi gło,
je śli me cha nizm był źle zsyn chro ni zo -
wa ny. Pi lo to wa nie bo jo wej ma szy ny
by ło w tam tych cza sach praw dzi wym

bo ha ter stwem. Jak zgi nął in ży nier Ho -
schek? Kto spro wa dził je go zwło ki
z Fran cji do Pil cho wic? Czy ży ją je go
po tom ko wie? Na nie któ re z tych py tań
być mo że po tra fią jesz cze od po wie -
dzieć star si miesz kań cy na szej miej sco -
wo ści. Jesz cze nie daw no moż na by ło
zna leźć w Pil cho wi cach wię cej gro bów
po le głych żoł nie rzy, wła śnie dzię ki
ozna cze niu ich ja kimś sym bo lem mi li -
tar nym, np. rzeź bą „stahl hel mu”
w przy pad ku wal czą cych w II woj nie
świa to wej. 

Tuż obok gro bu Jo han ne sa Ho sch ka
mo że my zo ba czyć pięk ny na gro bek

Bri git ty i An to na Ha jo ków, z wy rzeź -
bio ną ko twi cą – sym bo lem wier no ści,
na dziei i wy trwa nia w wie rze, uży wa -
nym już przez pierw szych chrze ści jan. 

Te raz na le ży skie ro wać kro ki ku no -
we mu cmen ta rzo wi, przy uli cy Po -
wstań ców. 

Po dro dze mi ja my ma ły cmen tarz
przy szpi ta lu. Na co dzień jest
on za mknię ty, ale raz na ja kiś

czas, np. pod czas uro czy sto ści rocz ni -
co wych zwią za nych z po sta cią ks.
Kon stan te go Dam ro ta, moż na tam
wejść. War to to zro bić, choć by ze
wzglę du na ta jem ni czy cha rak ter te go
cmen ta rza. Re in hold Ro goń, je den
z ro do wi tych pil cho wi czan bę dą cy
skarb ni cą wie dzy o hi sto rii miej sco wo -
ści, zwykł okre ślać to miej sce wła śnie
mia nem „Pil cho wic kich Po wą zek”
przy po mi na jąc, iż jest tam po cho wa -
nych wie lu za słu żo nych miesz kań ców
i dzia ła czy, z ks. Kon stan tym Dam ro -
tem na cze le. Z wi zyt na tym cmen ta rzu
pa mię tam po ro śnię te blusz czem neo go -
tyc kie na grob ki oraz le d wo wi docz ne
po mni ki. Je śli tyl ko ktoś z Czy tel ni ków
bę dzie miał oka zję wejść na te ren te go
ma łe go cmen ta rza, niech zro bi to ko -

niecz nie. 
Na no wym cmen ta rzu

przy ul. Po wstań ców
od ra zu rzu ca się w oczy
kon trast mię dzy je go le wą
stro ną, na któ rej zda je się
już nie być miej sca na na -
grob ki, a po zor nie pu stą
pra wą. Jed nak sto jąc
przy ka pli cy po grze bo wej
w wio sen ny dzień, kie dy
ni skie słoń ce pa da
pod ostrym ką tem na zie -
mię, moż na zo ba czyć, że
i ta stro na jest usia na re -
gu lar nie ukła da ją cy mi się
pa gór ka mi sta rych gro -
bów. Pra wa stro na cmen -
ta rza by ła czę ścią „szpi -
tal ną” czy też „ko mu nal -
ną”. Cho wa no tam np.
zmar łych pa cjen tów la za -
re tu w cza sie woj ny. Tłu -
ma czy ło by to też moż li -
wość po cho wa nia tam
oso by na ro do wo ści ży -
dow skiej, bo ta ką teo rię

zda rzy ło mi się sły szeć o wy so kim, ró -
żo wym na grob ku znaj du ją cym się wła -
śnie po pra wej stro nie. Nie za cho wał
się na nim ża den na pis in for mu ją cy
o po cho wa nym zmar łym, ale po noć
kosz kwia tów, wy obra żo ny w gór nej
czę ści na grob ka, w myśl ży dow skiej
sym bo li ki in for mu je, iż zo sta ła po cho -
wa na tu mło da dziew czy na (po dob nie
jak np. dło nie wy rzeź bio ne na ma ce wie
ozna cza ły by po chó wek oso by sta nu ka -
płań skie go). 

In nym in te re su ją cym obiek tem jest
znaj du ją cy się bli sko pło tu po le -
wej stro nie je dy ny na pil cho wic -

kim cmen ta rzu drew nia -
ny na gro bek. Na pi sy
wy ko na ne szwa ba chą
na je go gór nej czę ści są
już bar dzo trud ne do od -
czy ta nia. Nie mniej war -
to mu się przyj rzeć, po -
nie waż jest praw dzi -
wym dzie łem sztu ki
sny cer skiej, a upływ
cza su mo że wkrót ce
unie moż li wić je go po -
dzi wia nie. 

Pa mię tam jesz cze
kil ka gro bów, któ rych
wy ko na nie świad czy ło
o wy so kim kunsz cie
rze mieśl ni ka – np. ku te
płot ki ota cza ją ce miej -
sce po chów ku. Je den
z nich moż na jesz cze
zo ba czyć na cmen ta rzu
przy ko ście le, nie ste ty,
więk szość z nich już nie ist nie je. 

Ko lej nym gro bem war tym uwa -
gi zwie dza ją ce go, jest –
umiesz czo ny nie ty po wo, nie -

mal przy sa mych drzwiach ka pli cy po -
grze bo wej – na gro bek woj sko we go.
Nie ste ty, po eks hu ma cji prze pro wa dzo -
nej kil ka lat te mu, znik nę ła pły ta z da -
ny mi te go żoł nie rza. Jak przez mgłę pa -
mię tam, że na zwi sko brzmia ło chy ba
So ko łow ski, sto pień pod puł kow nik,
praw do po dob nie w jed no st ce pan cer -
nej. Je dy na hi sto ria na ten te mat, do ja -
kiej uda ło mi się do trzeć, to opo wieść
o żoł nie rzu z Pol ski cen tral nej, mo że
na wet War sza wy, zwią za nym z AK lub
po wo jen nym pod zie miem nie pod le gło -
ścio wym, któ ry za mę czo ny zo stał
przez apa rat bez pie czeń stwa Pol ski Lu -
do wej i po cho wa ny po ci chu na ma łym,
ślą skim cmen ta rzu. Ile w tym praw dy –
nie wiem. 

Po chów ki woj sko we na pil cho wic -
kim cmen ta rzu od zwier cie dla ły smut ną
i bo le sną hi sto rię na sze go re gio nu:
na jed nym koń cu cmen ta rza znaj du je się
grób po wstań ców ślą skich, za bi tych
w 1939 ro ku przez woj ska nie miec kie
(lub ra czej nie miec ki apa rat bez pie czeń -
stwa, któ ry dzię ki kon fi den tom dys po -
no wał do kład ny mi li sta mi osób do li -
kwi da cji), a bli żej uli cy – grób nie miec -
kich żoł nie rzy bro nią cych w lu tym 1945
ro ku Pil cho wic przed Ro sja na mi (miej -
sco wość by ła wte dy po gra ni czem Rze -
szy i na le ża ło bro nić jej za wszel ką ce nę
przed agre so rem). Wieść gło si, że wraz
z żoł nie rza mi We hr mach tu po cho wa no
ofia ry wkra cza ją cych Ro sjan: za kon ni ce
pro wa dzą ce Ma rien stift – ochron kę dla
ma tek z dzieć mi... W ro ku ubie głym do -
ko na no eks hu ma cji gro bu, a zna le zio ne
szcząt ki zło żo no na cmen ta rzu wo jen -
nym żoł nie rzy nie miec kich w Sie mia no -
wi cach Ślą skich. Do dziś czy ta my

w Pil cho wi cach wie le z owych „naj lep -
szych ka zań o po ko ju”, jak okre ślił żoł -
nier skie gro by Al bert Schwe it zer, teo log
i du chow ny lu te rań ski.

Aby jed nak nie koń czyć tej na -
szej prze chadz ki smut nym ak -
cen tem, po le cam udać się

w naj dal szy ko niec cmen ta rza, gdzie
w ro gu znaj du je się oka za ły grób pań -
stwa Ry barsch. Ja ko dziec ko czę sto
przy nim sta wa łem, za sta na wia jąc się,
kim by li ci lu dzie i kto te raz dba o ich
po mnik, bo za wsze na Świę to Zmar -
łych pa li się tam lamp ka. 

Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy ze -
chcie li przejść się ze mną po Pil cho wi -
cach, czy ta jąc ten ar ty kuł. Ce lo wo nie
za war łem w nim wszyst kich in for ma cji
li cząc, że ktoś po czu je się za chę co ny
do sa mo dziel nej wy pra wy ba daw czej.
Szcze rze za chę cam do zna le zie nia cza -
su podczas po by tu w ja kiejś miej sco -
wo ści na zwie dza nie jej cmen ta rza,
zwłasz cza sta re go – jest to bo wiem
zwy kle pięk na lek cja hi sto rii, oby cza -
jów i tra dy cji.

Tekst i fo to: 
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Pil cho wic kie 
Po wąz ki

Na gro bek Bri git ty i An to na Ha jo ków z wy rzeź bio -
ną ko twi cą – sym bo lem wier no ści, na dziei i wy -
trwa nia w wie rze, uży wa nym już przez pierw szych
chrze ści jan.

Pi szę o tym gro bie ce lo wo w kon -
tek ście ocze ki wa nych Świąt Wiel -
kiej No cy, bo moż na na nim prze -
czy tać wzru sza ją cy i pe łen na dziei,
czy wręcz pew no ści o zmar twych -
wsta niu, wiersz:

Es war wohl schwer,
das Au se inan der gehn
doch Chri stus bürgt uns 
für ein Wie der sehn. 

Nie po dej mę się li te rac kie go tłu ma -
cze nia, jed nak je go sens jest ta ki:
bar dzo trud no by ło iść osob no, da le -
ko od sie bie, ale Chry stus po zwo li
nam zno wu się zo ba czyć.

Sta re gro by kry ją wie le ta jem nic. 

Deus ca ri tas
est – łac.

Bóg jest 
mi ło ścią. 

Spa cer po
cmen ta rzu

przy po mi na
sło wa

z Pierw sze -
go Li stu św.

Ja na. 
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Świę ta Wiel ka noc ne są nie zwy kle
uro czy ście i po boż nie od pra wia ne
na Ka szu bach. W na szym part ner -
skim Po wie cie Puc kim nikt nie ma
wąt pli wo ści, że są to naj waż niej sze
świę ta w ro ku. Prze czy taj cie, jak
ob cho dzą je Ka szu bi, któ rzy –
głów nie ze wzglę dów hi sto rycz -
nych – bli scy są nam Ślą za kom. 

Oto opis, za czerp nię ty z książ ki pt.
„Klëka al bo ka szub skie ABC… Kil ka
słów o Ka szu bach i ich zie mi” Ro ma na
Drzeż dżo na. Książ ka uka za ła się na -
kła dem Wy daw nic twa RE GION
w Gdy ni, któ re pu bli ku je wie le po zy cji
przy czy nia ją cych się do kul ty wo wa nia
tam tej szych lo kal nych zwy cza jów, tra -
dy cji, ob rzę dów i ję zy ka ka szub skie go.
Po ni żej o zbli ża ją cych się świę tach. 

„Jastrë (Wiel ka noc) za czy na ją się
prak tycz nie od Palmòwi Nie dzelë.
W dniu tym świę ci się pal my wierz bo -
we. Nie ist nie je na Ka szu bach zwy czaj
wy ko ny wa nia du żych, ko lo ro wych
palm. Po świę co ne pal my wkła da się
w do mu za świę ty ob raz, co ma
chro nić do mo stwo przed zły mi
mo ca mi. Od Wiôldżégò
Czwiôrtkù (Wiel kie go Czwart -
ku) do Wiôldżi Sobòtë (Wiel -
kiej So bo ty) nie uży wa się
dzwo nów i dzwon ków, ale ko -
ła tek i ter ko tek. W Płaczëbòga
(Wiel ki Pią tek) ro bi się ge ne -
ral ne po rząd ki. Do zwo lo ne jest
wte dy wy rzu ca nie śmie ci
przez płot na po se sję są sia da.
Dzień ten jest naj lep szy
do prze sa dza nia kwia tów. 

W so bo tę w ko ście le bło go sła wi się
je dze nie, a na wie czor nej mszy świę co -
ne są wo da i ogień. W nie któ rych pa ra -

fiach mi ni stran ci cho dzą w tym dniu
do oko ła ko ścio ła i ko ła czą, słu ży to od -
stra sze niu du chów od gro bu Je zu sa.
W Ja stro wą Nie dzelã (Nie dzie lę Wiel -
ka noc ną) po re zu rek cji na le ży udać się
do naj bliż sze go po to ku i ob myć twarz,
chro ni to przed wszel ki mi cho ro ba mi
skó ry. Pierw szy dzień świąt jest dniem
ro dzin nym. Na go ści nę moż na cho dzić
i go ści przyj mo wać do pie ro w dniu na -
stęp nym. Nie ist nie je zwy czaj dzie le nia
się jaj kiem. W Ja stro wi Pòniedzôłk
(Po nie dzia łek Wiel ka noc ny) mło dzi
chłop cy idą na dëgùsë (dy go wa nie).
Nie po le wa ją jed nak dziew cząt wo dą,
ale sma ga ją ga łąz ka mi ja łow ca lub
brzo zy. Za dëgòwa nié mło dzież otrzy -
mu je sło dy cze i pie nią dze. Ra no
do naj młod szych dzie ci przy cho dzi
zajc (za jąc), któ ry zo sta wia we wcze -
śniej przy go to wa nych gniaz dach drob -
ne pre zen ty.”

Z Wiel ka no cą, jak z każ dy mi świę -
ta mi nie ro ze rwal nie wią żą się wie lo -

wie ko we zwy cza je ku li nar ne. Co przy -
rzą dza się na wiel ka noc ny stół na Ka -
szu bach? O tym do wie dzieć się moż na

z książ ki „Smak Ka szub”, przy wo ła ne -
go już Wy daw nic twa RE GION.

„Okres wiel ka noc ny roz po czy na
Nie dzie la Pal mo wa (Kwiet nó Nie dze -
la). Te go dnia świę ci się krót kie ga łąz -
ki wierz bo we. Po świę co ne ga łąz ki
umiesz cza się we wszyst kich izbach
za ob ra za mi. Każ dy czło nek ro dzi ny
po ły kał obo wiąz ko wo jed ną ba zię dla
ochro ny przed cho ro ba mi gar dła i go -
rącz ką. Nie gdyś, jesz cze na po cząt -
ku XX wie ku przez ca ły Wiel ki Ty -
dzień po szczo no dość ści śle, wy cią ga -
no z ko mór pa tel nie i ron dle do pie ro
w Wiel ką So bo tę. 

W Wiel ki Czwar tek go spo dy nie ro -
bi ły przed świą tecz ne po rząd ki i pie kły
cia sta. Zda niem wie lu pań jest to dzień
do god ny do prze sa dza nia kwia tów. Te -
go dnia przy go to wy wa no rów nież kra -
sze nie ja jek. Na Po mo rzu by ły one bar -
wio ne na je den ko lor, uży wa no do te go
ce lu barw ni ków ro ślin nych.

Płaczëbòga (Wiel ki Pią tek) na Ka -
szu bach był dniem ści słe go po stu.
Prze ży wa no go o su chym chle bie i wo -
dzie. W do mu czy nio no ostat nie przed -
świą tecz ne po rząd ki. Wy ga sza no w do -
mach pa le ni ska, by po now nie roz pa lić
je w so bo tę. 

Wiel ka noc to po ka szub sku Jastrë.
Zwy czaj świę con ki oraz dzie le nia się
jaj kiem na Po mo rzu nie był zna ny
i roz po wszech nił się do pie ro po 1920
ro ku (przy nie sio ny przez osie dleń ców
z Pol ski). Dziś po wszech nie w Wiel ką
So bo tę cho dzi się ze świę con ką. Do bór
po traw wkła da nych do ko szycz ka ni -
gdy nie był przy pad ko wy. Chleb był
i jest pod sta wo wym po kar mem, sym -
bo li zu je cia ło Chry stu sa. Jaj ko jest do -

wo dem od ra dza ją ce go się ży cia, sym -
bo li zu je zwy cię stwo ży cia nad śmier -
cią. Sól po sia da moc od stra sza nia
wszel kie go zła. Wę dli na za pew nia
płod ność i zdro wie, a tak że do sta tek.
Ser jest sym bo lem przy jaź ni mię dzy
czło wie kiem a si ła mi przy ro dy, sta no -
wi też gwa ran cję roz wo ju sta da zwie -
rząt do mo wych. Chrzan jest lu do wym
zna mie niem wszel kiej si ły fi zycz nej.
Ja ko ostat nie do ko szycz ka ze świę con -
ką we szło cia sto, ja ko sym bol umie jęt -
no ści i do sko na ło ści. Re pre zen to wa ne
jest przez wiel ka noc ne ba by i do mo wą
droż dżów kę. 

W Nie dzie lę Wiel ka noc ną, po dzie -
liw szy się jaj kiem, wszy scy po si la li się
świą tecz nym ja dłem. Te go dnia wie -

czo rem daw niej od by wa ły się tak że
zrę ko wi ne, czy li wza jem na ugo da ro -
dzi ców do ty czą ca po sa gu pan ny mło -
dej. Sta ra no się, aby na Wiel ka noc
część za pa sów zi mo wych po zo sta wa ła
w nie zmie nio nym sta nie. Ubi ja no
ewen tu al nie jesz cze do dat ko wo trzy
sztu ki ptac twa i sztu kę trzo dy chlew -
nej. Wy pie ka no cia sta na dzie wa ne ma -
kiem i bia łym se rem. Bar dziej uroz ma -
ico ny ze staw ciast wiel ka noc nych upo -
wszech ni ła do pie ro lud ność na pły wo -
wa.”

Wy pró buj cie, jak sma ku je praw dzi -
we ka szub skie cia sto. W tym nu me rze
WPG za miesz cza my prze pis na mło -
dze wi kuch. Co to ta kie go? Za pra sza -
my na str. 16! Opr.: RG

WIEL KA NOC PO KA SZUB SKU

Na świą tecz ne oka zje na Ka szu bach dziewczęta wkła dały re gio nal ne stróje.
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Cie szą ca się ogrom nym za in te re so wa -
niem 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, ob ra zu ją ca naj pięk niej -

sze i wciąż ży we tra dy cje, ob rzę dy
i zwy cza je po wia tu gli wic kie go znów
zmie ni ła lo ka li za cję. Z Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Wie low si prze nio -

sła się do Urzę du Gmi ny w Pil cho wi -
cach przy ul. Dam ro ta 6, gdzie bę dzie
eks po no wa na do 28 mar ca. 

Na wy sta wie moż na oglą dać 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. 

Oprócz wy sta wy Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach wy pro du ko wa -
ło i wy da ło rów nież film ob rzę do wy
pod ta kim sa mym ty tu łem oraz dwa
al bu my: „O dio ble zło śli wym i utop -
ku życz li wym, czy li le gen dy i wie -
rze nia po wia tu gli wic kie go”
i „Od wień ca ad wen to we go do do -

żyn ko we go, czy li tra -
dy cje, zwy cza je i ob -
rzę dy po wia tu gli wic -
kie go”. Pierw sze wy -
daw nic two pre zen tu je
le gen dy, po da nia
i wie rze nia lu do we
zwią za ne z te re nem
po wia tu gli wic kie go
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 mie ści 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. Wie le pięk nych
ślą skich 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! (MFR)

Na sze ko rze nie w fo to gra fii

Ob rzę do wa eks po zy cja pre zen to wa na jest w ko lej nej już miej sco wo ści - tutaj
w Urzędzie Gminy w Pilchowicach.
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Na wy sta wie zo ba czyć moż na m.in. zdję cia sta nic -
kich fa kli au tor stwa An drze ja T. Kna pi ka.

Do my mają odświętny wygląd dzięki ha fto -
wa ny m ser we to m i po du cho m.

� WY STA WA WCIĄŻ W NO WYCH MIEJ SCACH �
Wy sta wa „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” eks po no wa na już by ła w Gli wi -
cach, By to miu, Ka to wi cach, Ryb ni ku, Tar now skich Gó rach, Ru dzie Ślą -
skiej, Knu ro wie, Py sko wi cach, Wie low si i Pnio wie. Po Pil cho wi cach oglą -
dać ją bę dzie moż na w Gim na zjum w So śni co wi cach (28.03-12.04), Cen -
trum Kul tu ry Za mek w Tosz ku (12.04.-03.06.), Gmin nym Cen trum Kul tu ry
w Ru dziń cu z sie dzi bą w Po ni szo wi cach (3.06.-5.07.). O ko lej nych miej -
scach i ter mi nach bę dzie my in for mo wać na na szej stro nie: 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.

Ma my w po wie cie sta re, lo kal ne zwy cza je, zwią za ne z okre sem Wiel kiej
No cy. Tyl ko w Sta ni cy or ga ni zo wa ne są fa kle, w gmi nie Pil cho wi ce usta -
wia się w po lu wierz bo we krzy ży ki, a gli wic ka Ostro pa to jed no z nie wie lu
miejsc, gdzie w Wiel ka noc ny Po nie dzia łek ru sza pro ce sja kon na. Wszyst -
kie te i in ne – nie tyl ko świą tecz ne – zwy cza je przy po mi na my na wy sta wie
fo to gra ficz nej 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”.



„Nie wzbra niaj się czy nić do brze
po trze bu ją ce mu, je że li to le ży
w two jej mo cy” – przy ta czam te
sło wa z „Przy po wie ści Sa lo mo -
na 3; 27”, aby przy po mnieć, że mo -
że my zro bić wie le do bre go dla naj -
młod szych, któ rzy nie mo gą li czyć
na swo ich ro dzi ców. Mo że my stać
się ich ro dzi ną za stęp czą.
W ro dzi nach za stęp czych na te re nie
na sze go po wia tu prze by wa i wy cho -
wu je się 209 dzie ci. W prze wa ża ją cej
licz bie opie kę dzie ciom za pew nia ją
ro dzi ny spo krew nio ne, ale jest też
wie le ro dzin za stęp czych, któ rych nie
łą czą żad ne wię zy krwi z dzieć mi bę -
dą cy mi pod ich opie ką. Wśród tych ro -
dzin jest osiem, któ re peł nią swo ją
funk cję za wo do wo (trzy z nich za -
miesz ku ją po za te re nem po wia tu gli -
wic kie go).

Ma my tak że ro dzi nny dom dziec ka,
w któ rym swój dom zna la zło sze ścio ro
dzie ci. W po wie cie gli wic kim funk cjo -
nu je rów nież pla ców ka opie kuń czo-
wy cho waw cza ty pu ro dzin ne go, w któ -
rej mał żeń stwo stwo rzy ło dom dla
ośmior ga dzie ci.

Każ da z tych ro dzin ma in ne do -
świad cze nia, in ne prze my śle nia zwią -
za ne z peł nie niem jak że waż nej funk -
cji. Pra ca tych osób jest god na naj wyż -
sze go uzna nia. Pra cu ją oni, od da jąc
swój czas i ser ce dla dru gie go czło wie -
ka, te go naj bar dziej bez bron ne go.

Ro dzi ną, któ ra ma naj dłuż szy staż
w peł nie niu ro li ro dzi ny za stęp czej dla
dzie ci przy ję tych od zu peł nie ob cych
lu dzi są pań stwo An na i Krzysz tof Su -
cho no wie. Ona oli go fre no pe da gog, on
pie lę gniarz – obo je z dłu go let nim do -
świad cze niem za wo do wym.

Od 16 lat opie ku ją się, pie lę gnu ją,
re ha bi li tu ją i wy cho wu ją dzie ci głów -
nie z nie peł no spraw no ścią. Od 2007

ro ku peł nią funk cję za wo do wej spe cja -
li stycz nej ro dzi ny za stęp czej. W tym
dłu gim okre sie mie li pod swo ją opie -
ką 11 (w tym dwo je swo ich bio lo gicz -
nych) dzie ci, z któ rych pię cio ro tra fi ło
do ro dzin ad op cyj nych, dwo je wró ci ło
do ro dzi ny bio lo gicz nej, a są i ta kie,
któ re po zo sta ną u nich do peł no let no -
ści.

Po pro si li śmy pa nią Anię, aby po -
dzie li ła się z na mi swy mi re flek sja mi
na te mat opie ki nad dzieć mi przyj mo -
wa ny mi do swo jej ro dzi ny. Jej tekst
znaj du je się obok. Mo że za chę ci ko goś
z Pań stwa do za ło że nia ro dzi ny za stęp -
czej?

Cią gle cze ka my na no we ro dzi ny,
no we oso by, któ re ma ją pre dys po zy -
cje i moż li wo ści, aby za opie ko wać
się dzieć mi po trze bu ją cy mi cza so wo
lub na sta łe no we go do mu, no wej ro -
dzi ny.

W ubie głym ro ku zgło si ło się do na -
sze go Cen trum 18 ro dzin, któ re zo sta ły
skie ro wa ne do od by cia szko le nia i zdo -
by cia kwa li fi ka cji do peł nie nia ro li ro -
dzi ny za stęp czej. Jed na z tych ro dzin
wkrót ce za cznie peł nić dla na sze go po -
wia tu funk cję po go to wia ro dzin ne go,
tzn. bę dzie przyj mo wa ła dzie ci w sy tu -
acjach in ter wen cyj nych (z za ło że nia
do cza su ure gu lo wa nia sy tu acji ro dzin -
nej tych dzie ci), czę sto po to, aby dać
ro dzi nie bio lo gicz nej czas i szan sę
na po wrót ich dzie ci do do mu.

Mo że ktoś z Pań stwa ma w so bie ta -
ki po ten cjał i moż li wo ści, aby ofia ro -
wać dzie ciom szan sę na lep sze ży cie
w swo im do mu. Je że li tak, za pra sza my
ser decz nie do na szej sie dzi by. 

BAR BA RA TER LEC KA -KU BI CIUS
dy rek tor Po wia to we go Cen trum

Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach
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Są dzie ci, któ re po trze bu ją na sze go do mu

Nie wszyst kie dzie ci ma ją szczę śli we, bez tro skie dzie ciń stwo. Nie któ re wy ma -
ga ją wzię cia ich pod opie kę przez ro dzi ny za stęp cze.
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Fakt, że dziec ko zo sta ło „za bez pie -
czo ne” w ro dzi nie za stęp czej ozna cza,
że ma już ono za so bą ja kieś trau ma -
tycz ne prze ży cia. Ktoś już je skrzyw -
dził, po rzu cił, ko chał za ma ło. Każ da
hi sto ria dziec ka jest dra ma tycz na i in -
dy wi du al na. Naj gor sze jest to, że za -
wsze za wo dzą do ro śli, ich za nie dba -
nia wy ci ska ją nie raz pięt no na ca łym
ży ciu dziec ka. Ja ko ro dzi na za stęp cza
sta ra my się po móc dzie ciom na ty le,
na ile jest to moż li we. Czę sto nie są to
kwe stie trud ne, czy skom pli ko wa ne.
Moż na po wie dzieć – zu peł nie oczy -
wi ste. 

Na sze dzie ci (mam na my śli dzie -
ci umiesz czo ne w na szej ro dzi nie)
nie by ły przy zwy cza jo ne do te go, że
ktoś się ni mi in te re su je. Po tra fi ły sa -
me za jąć się so bą, nie do ma ga ły się
bra nia na rę ce. Na wet w cho ro bie nie
wy ma ga ły „szcze gól nych wzglę -
dów”. Nie ba ły się spać w ciem nym
po ko ju itp. Mu sia ły nie ja ko od po -
cząt ku uczyć się na wią zy wa nia
i utrzy my wa nia kon tak tów spo łecz -
nych. Je śli o nie chodzi, to już fakt li -
czeb no ści na szej ro dzin ki zmu sza
dzie ci do in ten syw nych re la cji mię -
dzy ludz kich. 

Są prze cież dzie ci w róż nym wie -
ku, są zna jo mi i przy ja cie le, są pa nie
w żłob ku, przed szko lu i szko le. Jest
„ma ma” i „ta ta” (tra fia ją do nas za -
zwy czaj kil ku mie sięcz ne dzie ci, a kie -
dy uczą się pierw szych słów, zu peł nie
na tu ral nie po ja wia się kwe stia na zy -
wa nia nas „ma mą i ta tą”). Są też
dziad ko wie. 

Dzie ci wy ma ga ły unor mo wa nia ryt -
mu dnia, pór od po czyn ku, die ty (tu wy -

mow ny przy kład – rocz ne dziec ko
chęt nie zja da ło kon ser wo we ogór ki,
a nie wie dzia ło, jak sma ku je kasz ka
man na). 

Przyj mo wa ne przez nas dzie ci
ma ją bar dzo ni ską od por ność i czę -
sto cho ru ją. Za zwy czaj „przy ję cie”
dziec ka roz po czy na my od wi zy ty
w ap te ce po od żyw ki, wi ta mi ny itp.
Die ta mu si być do sto so wa na
do wie ku ma lu cha, wpro wa dza my
re gu lar ne spa ce ry lub cho ciaż po po -
łu dnio wy od po czy nek przy sze ro ko
otwar tym oknie. Sta ra my się pie lę -
gno wać ak tyw ność fi zycz ną dziec -
ka. Wio sną, la tem i je sie nią bar dzo
du żo cza su spę dza my w ogro dzie.
Pil nu je my szcze pień okre so wych,
wi zyt kon tro l nych, za le ceń le kar -
skich. 

Naj czę ściej nie zda je my so bie
spra wy z te go, jak wiel ki wpływ ma ją
ta kie ele men tar ne za cho wa nia na roz -
wój dziec ka. Naj czę ściej już po kil ku
mie sią cach mo że my za ob ser wo wać
zu peł nie in ne go ma lu cha. Znacz nie
spo koj niej sze go, uśmiech nię te go. Za -
zwy czaj na stę pu je wte dy rów nież
zde cy do wa ny wzrost umie jęt no ści,
tak jak by dziec ko chcia ło „nad ro bić”
za le gło ści. Na pod sta wie na szych do -
świad czeń mo gę po wie dzieć, że ni gdy
nie jest tak źle, jak wy da wa ło się
na po cząt ku. Dzie ci ja koś znaj du ją
w so bie po ten cjał, a wspar cie z na szej
stro ny umoż li wia im po pro stu roz -
wój. To jest szan sa, któ ra zo sta ła im
ofia ro wa na.

AN NA SU CHON 
pro wa dzą ca za wo do wą spe -

cja li stycz ną ro dzi nę za stęp czą

Ro dzi na – szan są 

CZE KA MY NA CHĘT NYCH
Po wia to we Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Gli wi cach ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17, od po nie -
dział ku do piąt ku od godz. 7.30
do godz. 15.30 w czwart ki do -
dat ko wo do godz. 17.30 nu me -
ry te le fo nu: 32 301 50 39,
32 332 66 17, 32 332 66 16 (kan -
ce la ria)

Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach
w stycz niu wdro żył w ży cie pro jekt
„Pa cjent on -li ne”. Umoż li wia on bez -
płat ne udo stęp nie nie wszyst kim pa -

cjen tom In ter ne tu na te re nie ca łe go
bu dyn ku szpi ta la. Ro dzą ce ko bie ty
od daw na mo gą tu z ko lei li czyć
na bez płat ne znie czu le nie po ro du.

Od te go ro ku każ dy pa cjent
po sia da ją cy urzą dze nie mo -
bil ne mo że bez pro ble mów
pod łą czyć lap top, ta blet lub
te le fon do sie ci Wi -Fi. Dzię -
ki bez płat ne mu do stę po wi
do In ter ne tu pa cjent mo że
cał ko wi cie za dar mo uzy -
skać po łą cze nie gło so we lub
po łą cze nie vi deo z ro dzi ną
bądź zna jo my mi uży wa jąc
np. pro gra mu Sky pe. Za in -
sta lo wa ny w szpi ta lu In ter -
net umoż li wia pa cjen tom
m.in. do stęp do naj now -
szych in for ma cji z wszel -
kich dzie dzin ży cia z kra ju
i ze świa ta.

– Każ de pię tro szpi ta la zo sta ło  wy -
po sa żo ne w punk ty umoż li wia ją ce do -
stęp do stron www. Ha sło do sie ci Wi -
-Fi bę dzie po da wa ne pa cjen tom pod -
czas przy ję cia do szpi ta la na Izbie
Przy jęć – in for mu je dy rek tor szpi ta la
Le szek Ku biak.

War to też przy po mnieć, że od ro ku
Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach ofe -
ru je ko bie tom bez płat ne znie czu le nie
ze wną trzo po no we do po ro du si ła mi na -
tu ry. Wy ko ny wa ne jest ono na ży cze nie
pa cjent ki (oczy wi ście przy bra ku prze -
ciw wska zań) przez do świad czo ny ze -
spół ane ste zjo lo gicz ny. Me to da ta, sto -

so wa na po wszech nie w kra jach roz wi -
nię tych, naj sku tecz niej zwal cza ból
oko ło po ro do wy, da jąc ro dzą cej kom -
fort nie po rów ny wal ny z in ny mi me to -
da mi – wy ja śnia or dy na tor Od dzia łu
Ane ste zjo lo gicz ne go, lek. med. spe cja -
li sta ane ste zjo lo gii i in ten syw nej te ra pii
Mi chał Adam czyk. (RG)

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

Z In ter ne tem i bez bó lu

Znie czu le nie ze wną trzo po no we to naj lep sza me to da zwal cza nia bó lu u ro dzą cej ko bie -
ty. 
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Pa cjen ci chęt nie ko rzy sta ją z Wi -Fi. 
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Przed wy pad kiem Alex miesz kał
w Sankt Pe ters bur gu. Był na swój spo -
sób szczę śli wy w tym wiel kim, hi sto -
rycz nym, mo nu men tal nym i pięk nym
ro syj skim mie ście. Skoń czył szko ły,
pra co wał, miał przy ja ciół.

– Jesz cze w Ro sji od by łem dwu let -
nią służ bę woj sko wą. Da ło mi to bar -
dzo du żo i na uczy ło za rad no ści. Póź -
niej krót ko pra co wa łem w ma sar ni,
trosz kę w skle pie kom pu te ro wym ja ko
ochro niarz. I ty le tyl ko zdą ży łem się
na pra co wać. Zda rzył się wy pa dek, zła -
ma łem krę gi szyj ne i zo sta łem unie ru -
cho mio ny do koń ca ży cia. Tra fi łem
do szpi ta la, gdzie prze le ża łem bar dzo
dłu go. Na ba wi łem się strasz nych od le -
żyn. Po po by cie w szpi ta lu do sta łem się
do Do mu Po mo cy Spo łecz nej Ca ri tas,
któ ry pro wa dzi ły sio stry z Za ko nu Ka -
ta rzy nek. By ła wśród nich Po lka – sio -
stra Win cen cja z Bra nie wa. Oto czy ła
mnie szcze gól ną opie ką. Nie mo gła pa -
trzeć na te mo je po gar sza ją ce się od le -
ży ny i za ła twiw szy wi zę tu ry stycz ną
za bra ła mnie do Pol ski, do szpi ta la
w Płoc ku nad Wi słą. Zgo dzi łem się wy -
je chać, bo w Ro sji nie bar dzo miał się
mną kto opie ko wać. Młod sza sio stra
mia ła już swo ją ro dzi nę, a ro dzi ców za -
bra kło. Ni gdy wcze śniej nie by łem
za gra ni cą, od le ży ny do ku cza ły okrut -
nie, więc po je cha łem w nie zna ne,
do Płoc ka – opo wia da.

W płoc kim szpi ta lu zro bio no mu
prze szczep z je go wła snej skó ry na naj -
więk sze od le ży ny. Nie ste ty, nie przy jął
się. W szpi ta lu, a wła ści wie w szpi tal -
nym ho spi cjum prze le żał po nad trzy

mie sią ce. Nie wia do mo by ło, co da lej.
Ktoś wpadł na po mysł, aby prze wieźć
Ale xa do Ośrod ka Re ha bi li ta cyj no -
-Edu ka cyj ne go dla Dzie ci i Mło dzie ży
Nie peł no spraw nej pw. Św. Ra fa ła Ar -
cha nio ła w Ru si no wi cach ko ło Lu bliń -
ca. Tam go jed nak nie przy ję to, po nie -
waż re ha bi li ta cja przy tak roz le głych

od le ży nach nie by ła moż li wa. Le ka rze
nie wie dzie li, jak mu po móc. Był ko -
niec 2003 ro ku. Z Ru si no wic prze wie -
zio no Ale xa do Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej Ca ri tas Die ce zji Gli wic kiej w Wi -
śni czach, któ re go dy rek to rem był wów -
czas oj ciec Zdzi sław Szy mań ski. I to
wła śnie oj ciec Szy mań ski jest tą oso bą,
któ rej tak za le ża ło, by po móc mło de mu
czło wie ko wi z da le kiej Ro sji. W Wi śni -
czach wszy scy ser decz nie przy ję li
szcze gól ne go go ścia i z ser ca się nim
za opie ko wa li. Prze szko dą sta ły się jed -

nak pro ble my z koń czą cą się wi zą, bra -
kiem ubez pie cze nia i nie ja snym sta tu -
sem mło de go Ro sja ni na. To wów czas
unie moż li wi ło mu za do mo wie nie się
w Wi śni czach na sta łe. W 2005 ro ku
dwu krot nie tra fił do szpi ta la, cza so wo
przez pół ro ku miesz kał też w Ośrod ku
dla Osób Nie peł no spraw nych Mi ło sier -

dzie Bo że w Mi ko ło wie – Bo ro wej Wsi.
Prze by wał rów nież w szpi ta lu w Pie ka -
rach Ślą skich, gdzie go zo pe ro wa no.
Prze szczep na od le ży ny tym ra zem się
udał. Za czę ło się le cze nie i ry go ry stycz -
na, trud na re ha bi li ta cja.

– Kie dy przy je cha łem do Pol ski, by -
łem prak tycz nie wo żo ny na wóz ku.
Po ro ku, dwóch la tach po by tu mo głem
już na nim jeź dzić sam. Re ha bi li ta cja
przy nio sła praw dzi we efek ty! W tym
sa mym cza sie uda ło się zna leźć praw -
ni ka w War sza wie, któ ry pod jął się tru -

du prze pro wa dze nia pro ce du ry prze sie -
dleń czej. W rok za ła twił wszyst kie for -
mal no ści i sta ły po byt w Pol sce.
Ogrom nie się ucie szy łem, bo nie chcia -
łem już wra cać do Ro sji. Po zna łem
w Pol sce wie lu wspa nia łych i ser decz -
nych lu dzi. Przez dwa la ta miesz ka łem
u fan ta stycz nej ślą skiej ro dzi ny. Są
skrom ni i nie chcą, abym ich z na zwi -
ska wy mie niał w tym ar ty ku le. By li
jed nak i wciąż są dla mnie jak ro dzi na.
Za ak cep to wa li mnie i bar dzo, bar dzo
mi po mo gli. Kie dy mia łem już ja sny
sta tus, czy li tzw. to le ro wa ny po byt,
mo ją spra wą za ję li się Ośro dek Po mo -
cy Spo łecz nej w Tosz ku i Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi -
cach. W 2007 ro ku, przy ak cep ta cji
obec ne go dy rek to ra Kry stia na Bam -
byn ka, tra fi łem do Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej Ca ri tas Die ce zji Gli wic kiej
w Wi śni czach. Otrzy ma łem de cy zję
cza so wą na po byt. Je stem tu taj naj -
młod szy, ale do sko na le się czu ję. Mam
pięk ny po kój, do stęp do In ter ne tu. Ko -
mu ni ku ję się z sio strą Ma ri ną, zna jo -
my mi w Ro sji, oglą dam me cze ro syj -
skie go ho ke ja i mam kon takt z ca łym
świa tem – ra do śnie mó wi Alex.

Dziś sa mo dziel nie po ru sza się
na wóz ku, ma w mia rę spraw ne dło nie,
któ ry mi z pręd ko ścią świa tła pi sze
na kla wia tu rze kom pu te ra. Jest dość sa -
mo dziel ny, choć po trze bu je po mo cy
przy nie któ rych trud niej szych czyn no -
ściach dnia co dzien ne go. Mie wa pro -
ble my zdro wot ne, nie któ re od le ży ny
wciąż da ją o so bie znać. Pod czas po by -
tu w Pol sce aż osiem ra zy był w szpi ta -
lu. Od zy wa ją się kło po ty z krą że niem
krwi i pro ble my uro lo gicz ne.

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rych spo tka łem na mo jej dro -
dze. Bar dzo mi po mo gli i po ma ga ją
do dziś. Wdzięcz ny je stem obu dy rek -
to rom DPS -u w Wi śni czach, dwóm le -
ka rzom – dok to ro wi Jo achi mo wi Gaw -
licz ko wi i dok to ro wi Ja no wi Gęb ce,
któ rzy cier pli wie le czą mo je do le gli -
wo ści – do da je.

Mi mo nie peł no spraw no ści ży je
peł nią pier sią. Nie pod da je się, jest
opty mi stycz nie na sta wio ny do ży cia.
Śpie wa w do mo wej Scho li pod ba tu tą
ks. Ja na Plich ty. Udzie la „ko re pe ty -
cji” z ję zy ka ro syj skie go. Dwóch je go
uczniów zda ło z te go przed mio tu ma -
tu rę, więc są efek ty. Po ko chał też Za -
ko pa ne, gdzie był już kil ka ra zy ze
zna jo my mi. Wje chał na wet ko lej ką
na Ka spro wy Wierch, wóz kiem do je -
chał do Mor skie go Oka. W je go po ko -
ju na jed nej ze ścian wi si wiel ki pla -
kat z ma pą i zdję cia mi Tatr. Nie daw no
ba wił się na we se lu pol skich zna jo -
mych. Po zna je pol skie i ślą skie tra dy -
cje oraz oby cza je. Co raz bar dziej go
fa scy nu ją.

– Ale xey jest ogrom nie to wa rzy ski
i ak tyw ny. Ma wie lu zna jo mych. W na -
szym DPS -ie bar dzo od żył. Zna lazł
chy ba tu taj swo je miej sce. Jest naj lep -
szym spe cja li stą od In ter ne tu. Wy szu -
ku je nam po trzeb ne in for ma cje, dru ku -
je, kon tak tu je się z ca łym świa tem. Mi -
mo że to naj młod szy miesz ka niec, do -
sko na le so bie ra dzi – mó wi dy rek tor
Kry stian Bam by nek.

Nasz bo ha ter wspa nia le opa no wał
ję zyk pol ski. Kie dy przy je chał do Płoc -
ka, znał za le d wie kil ka pol skich słów.
Tłu ma czem by ła sio stra Win cen cja.
Kie dy jed nak mu siał ra dzić so bie sam,
bar dzo szyb ko na uczył się ję zy ka pol -
skie go, któ rym dziś wła da bie gle. 

– W Płoc ku wszy scy mó wi li po pol -
sku i by ło OK. Kie dy jed nak przy je cha -
łem do Wi śni cza, więk szość go da ła tu -
taj gwa rą ślą ską. To by ło nie sa mo wi te,
bo na po cząt ku zu peł nie nic nie ro zu -
mia łem. Dziś jed nak, dzię ki dwu let nie -
mu miesz ka niu u ślą skiej ro dzi ny, gwa -
rę ro zu miem do sko na le – śmie je się
Alex.

Cza sa mi tyl ko tę sk ni za ha ła sem
wiel kie go Sankt Pe ters bur ga, ale twier -
dzi, że swo je ma łe szczę ście moż na
prze ży wać wszę dzie. Ży czy my mu
wszyst kie go naj lep sze go!

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

W Wi śni czach zna lazł swój praw dzi wy dom

Alex z Sankt Pe ters bur ga
Miał 21 lat, kie dy nie for tun nie sko czył do par ko we go sta wu z je go brze gu. Chciał tyl ko po pły wać. Gdy po kil ku
se kun dach bra ku przy tom no ści wy pły nął, je go ży cie nie by ło już ta kie sa mo… Ale xey Ta ra sov, Ro sja nin, obec -
nie miesz ka niec Do mu Po mo cy Spo łecz nej Ca ri tas Die ce zji Gli wic kiej w Wi śni czach to nie zwy kle dziel ny, wy trwa -
ły i na do da tek uj mu ją co przy stoj ny mło dy czło wiek, dla któ re go Pol ska, po wiat gli wic ki i gmi na Wie lo wieś sta ły
się dru gim do mem. Naj lep szym, ja ki miał…

Alex w Tatrach, gdzie był kilka razy i gdzie zawsze chętnie wraca.
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Jak moż na żyć, gdy wko ło czło -
wie ka ota cza ciem ność? Cho dzić,
jeź dzić au to bu sem, wy ko ny wać
zwy kłe co dzien ne czyn no ści, upra -
wiać sport i jesz cze ak tyw nie dzia -
łać na rzecz śro do wi ska osób nie -
wi do mych, kie dy sa me mu jest się
tak moc no po krzyw dzo nym przez
los? Ka rol Kops z Kuź ni Nie bo row -
skiej udo wad nia, że to wszyst ko jest
moż li we.

– Ła du ję aku mu la to ry, kie dy uda je mi
się coś po ży tecz ne go zro bić choć by dla
jed ne go czło wie ka po trze bu ją ce go
wspar cia – mó wi. 

A ro bi wie le do bre go dla wie lu lu dzi
od wie lu lat. Sam stra cił wzrok, gdy
miał nie wie le po nad trzy dziest kę. Pra -
co wał wte dy w ko pal ni „Szczy gło wi -
ce”, był gór ni kiem strza ło wym.
Przy ostrze niu sto ja ka odła mek drew na
tak nie szczę śli wie od pry snął na bok, że
– ude rza jąc w siat ków kę oka – spo wo -
do wał jej od war stwie nie. Pan Ka rol
prze szedł trzy ope ra cje, ale z ocza mi
by ło co raz go rzej. Po 15 la tach spę dzo -

nych na ko pal ni zo stał nie wi do mym. –
Bar dzo chcia łem ro bić coś dla in nych –
wspo mi na 1975 rok, kie dy oka za ło się,
że nie ma szans na wy le cze nie. – Le -
kar ka skie ro wa ła mnie do Pol skie go
Związ ku Nie wi do mych i tak się to za -
czę ło. 

Od sa me go po cząt ku człon kow stwa
w związ ku ak tyw nie dzia ła na rzecz
śro do wi ska nie wi do mych i sła bo wi dzą -
cych. Wy bra no go do Za rzą du Ko ła
PZN w Gli wi cach, a po tem na je go pre -
ze sa, na stęp nie zaś wszedł do Za rzą du
Ślą skie go Okrę gu te go związ ku. Or ga -
ni zo wał wy jaz dy na ak tyw ną re ha bi li -
ta cję ru cho wą, orien ta cję prze strzen ną
i słu cho wą. Utwo rzył w gli wic kim ko -
le dru ży nę pił ki to czo nej, któ ra bra ła
udział w ogól no pol skich roz gryw kach,
zaj mu jąc wy so kie, me da lo we lo ka ty.
Sam też or ga ni zo wał tur nie je pił ki to -
czo nej „O lamp kę gór ni czą” w Ka mie -
niu ko ło Ryb ni ka. Był du szą zjaz dów
nie wi do mych „Ma zu ry”, gdzie dru ży na
re pre zen tu ją ca woj. ślą skie zdo by ła Pu -

char Pre zy den ta Olsz ty na. Or ga ni zo -
wał Raj dy In wa li dów Nie wi do mych
„Be ski dy”, w któ rych przed sta wi cie le
na sze go wo je wódz twa wy wal czy li Ser -
ce Be ski du i Ciu pa gę Gó ral ską. Do pro -
wa dził do współ pra cy mię dzy na ro do -
wej mię dzy ślą skim okrę giem PZN
i dru ży ną nie wi do mych Che mii Wol fen
w Niem czech. Zro bił wie le dla ru chu
spół dziel cze go, dzia ła jąc w Spół dziel ni
Nie wi do mych w Cho rzo wie. Włą czał
się tam w po zy ski wa nie pro duk cji no -
wych wy ro bów, dzię ki cze mu po wsta -
wa ły do dat ko we sta no wi ska pra cy dla
nie peł no spraw nych.

Pan Ka rol od lat współ pra cu je z Po -
wia to wym Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
(PCPR) w Gli wi cach. Jest człon kiem
Po wia to wej Spo łecz nej Ra dy do spraw
Osób Nie peł no spraw nych w Po wie cie
Gli wic kim. – Dał się po znać ja ko czło -
wiek wraż li wy na po trze by osób z nie -
peł no spraw no ścią – pod kre śla Bar ba ra
Ter lec ka -Ku bi cius, dy rek tor PCPR
w Gli wi cach. – Za bie ga o to, by sta ra li
się o środ ki z PFRON -u, or ga ni zu je
wy jaz dy na tur nu sy re ha bi li ta cyj ne,
wy ciecz ki i im pre zy kul tu ral ne. 

Sam do brze so bie ra dzi z co dzien -
ny mi czyn no ścia mi. Gdy stra cił
wzrok, prze szedł kurs orien ta cji prze -
strzen nej, na któ rym na uczył się, jak
się po ru szać, przy rzą dzić so bie ka nap -
ki itp. Sam z do mu wy cho dzi na przy -
sta nek i jeź dzi au to bu sem. Wciąż bar -

dzo ak tyw ny, nie wy glą da na 73 la ta,
któ re nie ba wem skoń czy. – Za po mi -
nam o wła snych pro ble mach, gdy
wiem, że mo gę po móc in nym, któ rzy
go rzej ra dzą so bie z nie peł no spraw no -
ścią niż ja – mó wi.

(RG)

Sil ny po ma ga niem in nym

Karol Kops w styczniu br. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Na zdjęciu ze Stanisławą Iwan-Michalską ze Śląskiego
Okręgu PZN.
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Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej (WFO ŚiGW)
w Ka to wi cach za mie rza w 2014 r. wpro -
wa dzić no wy in stru ment wspar cia fi nan -
so we go dla przed się wzięć po le ga ją cych
na bu do wie obiek tów uży tecz no ści pu -
blicz nej wy ko na nych w for mu le do mu ni -
sko ener ge tycz ne go lub pa syw ne go. By
roz po znać po trze by w tym wzglę dzie,
zwra ca się do za in te re so wa nych ta ką in -
we sty cją o wy peł nie nie krót kiej an kie ty.

Zgod nie z Dy rek ty wą nr 2010/31/UE,
od po cząt ku 2021 r. wszyst kie od da wa ne
do użyt ko wa nia no wo wy bu do wa ne
obiek ty w kra jach Unii Eu ro pej skiej bę dą
mu sia ły być bu dyn ka mi o nie mal ze ro -
wym zu ży ciu ener gii. Na to miast już
od 2019 r. obo wią zek mi ni ma li za cji zu ży -
cia ener gii do ty czyć bę dzie no wych bu -
dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej oraz bę -
dą cych wła sno ścią władz pu blicz nych.
Dzia ła nia te po dyk to wa ne są wdra ża niem
eu ro pej skiej po li ty ki roz wo ju tech no lo gii
ener go osz częd nych oraz po sza no wa nia
ener gii w bu dyn kach.

– Z wie lo let nich do świad czeń kra jów
człon kow skich UE oraz wdra ża nych
w Pol sce roz wią zań wy ni ka, że ko rzy ści
eko no micz ne osią ga ne dzię ki bu dow nic -
twu ni sko ener ge tycz ne mu są ewi dent ne,
a kosz ty re ali za cji ta kich in we sty cji są
tyl ko w nie wiel kiej czę ści wyż sze niż
w przy pad ku bu dyn ków stan dar do wych
– in for mu je Piotr Bier nat, rzecz nik pra so -
wy WFO ŚiGW w Ka to wi cach. – Dzię ki
po wsta wa niu ni sko ener ge tycz nych
obiek tów nie ma łe efek ty osią ga ne są
przede wszyst kim jed nak w za kre sie
ochro ny śro do wi ska, zwłasz cza dzię ki ra -

cjo nal ne mu wy ko rzy sta niu ener gii ciepl -
nej, co znacz nie ogra ni cza za nie czysz cze -
nie at mos fe ry.

Wy cho dząc na prze ciw po trze bom ra -
cjo na li za cji zu ży cia ener gii w bu dow nic -
twie, WFO ŚiGW w Ka to wi cach przy -
mie rza się do wpro wa dze nia w przy szłym
ro ku wspar cia fi nan so we go do bu do wy
no wych obiek tów uży tecz no ści pu blicz -
nej – ni sko ener ge tycz nych lub pa syw -
nych. Przez obiekt uży tecz no ści pu blicz -
nej ro zu mia ny jest bu dy nek prze zna czo ny
na po trze by ad mi ni stra cji pu blicz nej, wy -
mia ru spra wie dli wo ści, woj ska, stra ży,
po li cji kul tu ry, kul tu re li gij ne go, oświa ty,
szkol nic twa wyż sze go, na uki, opie ki
zdro wot nej i spo łecz nej oraz spor tu.

W związ ku z tym WFO ŚiGW pro si,
by wszyst kie pod mio ty, któ re pla nu ją bu -
do wę ni sko ener ge tycz ne go bu dyn ku uży -
tecz no ści pu blicz nej, a za in te re so wa ne są
do fi nan so wa niem, do 25 mar ca br. wy peł -
ni ły krót ką an kie tę na ten te mat. An kie ta
za miesz czo na jest na stro nie in ter ne to wej:
http://www.wfo sigw.ka to wi ce.pl/ar ty kul -
-1637-ener go osz czed ne_bu dyn ki_uzy -
tecz no sci_pu blicz nej.htm. (RG)
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EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Po wiat Gli wic ki prze zna czył w ub. r.
bli sko 1,3 mln zł na za da nia i przed -
się wzię cia do ty czą ce ochro ny śro -
do wi ska.

Kie dy w 2010 r., na mo cy ogól no pol -
skich prze pi sów, prze stał dzia łać Po -
wia to wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Gli wi cach,
oba wia no się, iż ucier pią na tym za da -

nia eko lo gicz ne, re ali zo wa ne do tych -
czas z je go środ ków. Tak się jed nak nie
sta ło.

W Po wie cie Gli wic kim do kła da się
wszel kich sta rań, by wy dat ki na ten cel

by ły jak naj wyż sze. Zgod nie z przy ję -
tym bu dże tem na 2012 r. za kła da ne
wpły wy z ty tu łu kar i opłat za ko rzy sta -
nie ze śro do wi ska prze wi dy wa no na
1 mln zł, zre ali zo wa ne do cho dy bu dże -
tu z te go ty tu łu by ły jed nak niż sze
i wy nio sły 816 544,81 zł. Po mi mo te go
wy dat ki po nie sio ne na za da nia i przed -
się wzię cia do ty czą ce ochro ny śro do wi -

ska za mknę ły się kwo tą wy no szą cą
aż 1 275 459,81 zł.

Z pie nię dzy tych fi nan so wa ne by ły
za da nia i przed się wzię cia z za kre su go -
spo dar ki ście ko wej i ochro ny wód,

ochro ny po wie trza at mos fe rycz ne go
i kli ma tu, go spo dar ki od pa da mi oraz
in nych dzie dzin. W su mie by ło ich 90.
Naj po waż niej sze z tej pierw szej dzie -
dzi ny by ły m.in. ta kie za da nia: upo -
rząd ko wa nie spra wy od wod nie nia
przy dro dze po wia to wej Nr 2901 S (ul.
Ko ściel na) w Wie low si, na co prze zna -
czo no bli sko 70 tys. zł; od two rze nie ro -
wów przy droż nych w cią gu dro gi po -
wia to wej Nr 2927 (ul. Dwor co wa)
w Nie bo ro wi cach – bli sko 38 tys. zł;
wy wóz i od pro wa dza nie ście ków ko -
mu nal nych w Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Osto ja” w So śni co wi cach – bli -
sko 50 tys. zł oraz do ta cje ce lo we dla
spół ek wod nych – bli sko 100 tys. zł.
Z za kre su ochro ny po wie trza at mos fe -
rycz ne go i kli ma tu war to wy mie nić np.
za kup pa li wa ni sko emi syj ne go dla
DPS -ów „Osto ja” i „Za me czek” za po -
nad 340 tys. zł. Wśród wy dat ków
na go spo dar kę od pa da mi naj wię cej
środ ków prze zna czo no m.in. na: opra -
co wa nie ak tu ali za cji Pro gra mu usu wa -
nia azbe stu z te re nu po wia tu – po -
nad 10 tys. zł i or ga ni za cję ak cji
„Sprzą ta nie świa ta” – bli sko 9 tys. zł.
Z in nych przed się wzięć na wy mie nie -
nie za słu gu je przy zna nie do ta cji w ra -
mach kon kur su „So łec two przy ja zne
śro do wi sku”, na co po wiat prze zna czył
po nad 23 tys. zł. 

(RG)

Prio ry tet: ochro na śro do wi ska

No wo cze sna ko tłow nia w DPS -ie „Za me czek” (na zdję ciu pre zen tu je ją dyr.
Ewa Za mo ra) za si la na jest ni sko emi syj nym ole jem opa ło wym, któ re go za kup
fi nan su je po wiat.
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Pierw sze ście ki po pły ną do oczysz -
czal ni w Przy szo wi cach w lip cu br. –
tak pla nu je Przed się bior stwo Go -
spo dar ki Ko mu nal nej (PGK), któ re
re ali zu je bu do wę gmin nej ka na li -
za cji.
Wa run kiem roz ru chu oczysz czal ni jest
pod łą cze nie do niej co naj mniej 600
po se sji. W pierw szej ko lej no ści bę dą to
bu dyn ki z te re nu Gie rał to wic i Pa nió -
wek, gdzie bu do wa ka na li za cji jest naj -
bar dziej za awan so wa na. W so łec twach
tych (da ne z koń ca stycz nia br.) wy ko -
na no od po wied nio 92 i 98 proc. za pla -
no wa nych ro bót zwią za nych z po ło że -
niem głów nej ru ry. Po zo sta je jesz cze
pod łą cze nie do niej bu dyn ków, a na to
PGK Sp. z o.o. uzy ska ło już do fi nan so -
wa nie oraz pre fe ren cyj ny kre dyt
w NFO ŚiGW w War sza wie. W prze tar -
gu wy ło nio no rów nież wy ko naw cę,
z któ rym nie ba wem ma zo stać pod pi sa -
na umo wa. 

W Przy szo wi cach wy ko na no
do koń ca stycz nia 49,5 proc. za pla no -
wa nych ro bót, a w Chu do wie 79 proc.
PGK zło ży ło już w NFO ŚiGW wnio -
sek o do fi nan so wa nie i kre dyt na bu do -
wę pod łą czeń ka na li za cyj nych w tych
so łec twach. Uzy skał on po zy tyw ną

oce nę for mal ną i jest w koń co wej fa zie
oce ny me ry to rycz nej. Ist nie je więc
szan sa, że wkrót ce na stą pi za war cie
umo wy z NFO ŚiGW i w tej spra wie. 

- Me cha nicz no -bio lo gicz na oczysz -
czal nia ście ków w Przy szo wi cach jest

już go to wa w 95 pro cen tach – in for -
mu je spe cja li sta ds. tech nicz nych PGK
Krzysz tof Py zik. – Bu dyn ki tech no lo -
gicz ne wy po sa żo ne są w od po wied nie
urzą dze nia, m.in. si to pia skow ni ki i si -
to pio no we do oczysz cza nia wstęp ne -

go ście ków, pra sę ta śmo wą
do od wad nia nia osa du. Ukoń czo no
rów nież bu do wę ko mór oczysz cza nia
bio lo gicz ne go oraz osad ni ków wtór -
nych. Do mo men tu roz po czę cia czyn -
no ści roz ru cho wych pro wa dzo na bę -
dzie jesz cze bu do wa ko mo ry de fos fa -
ta cji oraz zblo ko wa nej z nią ko mo ry
de ni try fi ka cji, (peł nią cej rów no cze śnie

ro lę ko mo ry roz dzia łu ście ków na dwa
re ak to ry bio lo gicz ne) oraz osad ni ka
wtór ne go. 

Do ce lo wo w oczysz czal ni w Przy -
szo wi cach moż na bę dzie oczy ścić 2150
m3 ście ków na do bę. (JM)

Oczysz czal nia na fi ni szu

W ra mach pro jek tu pt. „Ak tyw ny Se -
nior wpły wa na swo je oto cze nie i śro -
do wi sko” za pla no wa no za ję cia kom pu -
te ro we, ru cho we, a tak że ta kie, na któ -
rych uczest ni cy do wie dzą się, w ja ki
spo sób wspie rać zdro wie od po wied nim
od ży wia niem, jak czuć się bez piecz nie
w do mu i na uli cy, co zro bić, aby nie
dać na brać się nie uczci wym sprze daw -
com i wie le in nych. Na za koń cze nie

każ de go blo ku warsz ta to we go od bę -
dzie się wy jazd in te gra cyj ny do Tar -
now skich Gór, a w je go pro gra mie bę -
dą m.in. wi zy ta w Aqua Par ku, spa cer

za byt ko wą czę ścią mia sta z prze wod ni -
kiem i uro czy sta ko la cja w re stau ra cji.
Pro jekt za koń czy się w czerw cu pod su -
mo wu ją cą kon fe ren cją w Tosz ku. 

Udział w pro jek cie jest bez płat ny
dla miesz kań ców po wy żej 60 ro ku ży -
cia z Tosz ka i Ru dziń ca. Wię cej in for -
ma cji na te mat warsz ta tów moż na uzy -
skać pod nu me rem te le fo -
nu 32 231 85 91 lub na stro nie in ter ne -

to wej www.pke gli wi -
ce.pl.

Za da nie jest
współ fi nan so wa ne ze
środ ków Mi ni ster stwa
Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej w ra mach Pro -
gra mu na rzecz Ak -
tyw no ści Spo łecz nej
Osób Star szych na la -
ta 2012-2013. Przy po -
mnij my, że gli wic kie
ko ło PKE jest zna ne
z or ga ni za cji przed się -
wzięć słu żą cych
ochro nie śro do wi ska,
a je go ini cja ty wy

wspie ra rów nież Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach.

(RG)

Warsz ta ty dla se nio rów
Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło Miej skie w Gli wi cach roz po czął re ali za cję
dwóch ko lej nych blo ków warsz ta to wych dla se nio rów z Tosz ka i Ru dziń ca.

Waż ne dla in we sto rów 
bu dyn ków pu blicz nych

Gli wic kie ko ło PKE od lat dzia ła na rzecz eko lo gii,
za co m.in. na gro dzo ne zo sta ło Zie lo nym Cze kiem,
przy zna wa nym przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.
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Obiekt w Przy szo wi cach jest już w 95 proc. ukoń czo ny.
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PBP w Gli wi cach zo sta ła po wo ła na
do ży cia przez Ra dę Po wia tu Gli wic -
kie go w 2005 ro ku mię dzy in ny mi
w tym ce lu, aby za jąć się gro ma dze -
niem, opra co wa niem i udo stęp nia -
niem zbio rów re gio nal nych, któ re ma -
ją cha rak ter do ku men ta cyj ny.
Na zbio ry te skła da ją się książ ki, wy -
daw nic twa cią głe, zbio ry spe cjal ne,
w tym do ku men ty ży cia spo łecz ne go.
Przez sześć lat ist nie nia Bi blio te ka
zgro ma dzi ła i opra co wa ła 2 940 ksią -
żek oraz 1 922 jed no stek in wen ta rzo -
wych do ku men tów ży cia spo łecz ne -
go. Ten już spo ry za sób sta no wi po -
waż ny warsz tat pra cy dla osób za in te -
re so wa nych tym te ma tem. Moż na
z nie go ko rzy stać już od ubie głe go ro -
ku przy po mo cy in ter ne to we go ka ta -
lo gu. Zbio ry są rów nież udo stęp nia ne

w bi blio tecz nej czy tel ni, a nie któ re
wy po ży cza ne na ze wnątrz. 

Na stro nie in ter ne to wej PBP w za -
kład ce Ka ta log znaj du je się ze sta wie -
nie pn. „Bi blio gra fia Po wia tu Gli wic -
kie go”. Wła śnie Bi blio gra fia jest cen -
nym źró dłem wia do mo ści o re gio nie,
za rów no we współ cze snym, jak i hi sto -
rycz nym uję ciu. Sta no wi bo wiem ak tu -
al ną in for ma cję o ży ciu spo łecz nym,
go spo dar czym i kul tu ral nym na sze go
po wia tu. Jed no cze śnie słu ży do upo -
wszech nia nia tej wie dzy w re gio nie
i nie tyl ko.

Za chę ca my wszyst kich, któ rzy pa -
sjo nu ją się spra wa mi po wia tu gli wic -
kie go o ko rzy sta nie z za so bów PBP.
Za pra sza my do Bi blio te ki tak że oso by,
któ re chcą po sze rzyć wie dzę z za kre su
bi blio te ko znaw stwa, bi blio te kar stwa,

bo wiem ma my dla
nich bo ga tą ofer tę
ksią żek i cza so pism
z te go za kre su. Ofe -
ru je my naj now sze
pod ręcz ni ki i książ ki
wy da wa ne przez Sto -
wa rzy sze nie Bi blio -
te ka rzy Pol skich i in -
sty tu ty bi blio te ko -
znaw stwa na szych
kra jo wych uni wer sy -
te tów.
Na sza sie dzi ba: Gli -
wi ce, ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, po kój

na 206 (w bu dyn ku Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach). Bi blio te ka jest
czyn na od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 9.00 – 13.00. Na sza stro na in -
ter ne to wa: www.sta ro stwo.gli wi -
ce.pl/bi blio te ka, e -ma il:pow.bi blio te -
ka.gli wi ce@onet.pl,  te le fon i faks: 32
230 70 84

KRY STY NA WO ŁOCH – dy rek tor
Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej

w Gli wi cach 

Ro śnie cen ny (księ go)zbiór
Wszyst kich, któ rzy in te re su ją się ży ciem po wia tu gli wic kie go, a tak że tych, któ rym bli skie jest zgłę bie nie wie dzy
bi blio te kar skiej, za pra sza my do ko rzy sta nia ze zbio rów Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej (PBP) w Gli wi cach.

Na pół kach znaj du je się wie le in te re su ją cych ksią żek. 
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– Książ ka prze zna czo na jest nie tyl ko
dla ba da czy kul tu ry, ale rów nież dla
pra cow ni ków przed szko li, na uczy cie li,
ro dzi ców i wszyst kich, któ rzy szu ka ją
in spi ra cji i cie ka wych po my słów, któ re
moż na wy ko rzy stać or ga ni zu jąc dziec -
ku czas – wy ja śnia au tor ka książ ki, Bo -
że na Kacz mar czyk. – Ta kie by ło mo je
za ło że nie, aby nie tyl ko snuć teo rie, ale
i dać wska zów ki, któ re mo gą być wy -
ko rzy sty wa ne w prak ty ce. Stąd spo rą
część książ ki zaj mu ją omó wie nia za -
baw i gier, w tym kom pu te ro wych.
Oprócz ich opi sów umie ści łam ry sun ki
przed sta wia ją ce usta wie nia dzie ci
w trak cie za ba wy oraz ob ra zu ją ce
kształt prze strze ni za ba wo wej. Ja ko że
ko niecz ność za ba wy od czu wa ją za rów -
no dzie ci, jak i do ro śli, po książ kę mo -
że się gnąć każ dy, bez wzglę du na wiek. 

Au tor ka ukoń czy ła fi lo lo gię pol ską
na Uni wer sy te cie Opol skim. Pra cę ma gi -
ster ską pt. „Tra dy cyj ne oraz współ cze sne
gry i za ba wy dzie ci” pi sa ła u wy bit nej
folk lo ryst ki, prof. dr hab. Te re sy Smo liń -
skiej. Zo sta ła ona uzna na za naj lep szą pra -
cę ma gi ster ską w za kre sie kul tu ro znaw -
stwa w ro ku aka de mic kim 2009/2010.
Obec nie pa ni Bo że na pra cu je w szko łach
pod sta wo wych w Rud nie i w Boj szo wie,
jest też słu chacz ką Stu diów Dok to ranc -
kich Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy -
te tu Opol skie go.

– Po tym, jak mo ja pra ca ma gi ster -
ska zo sta ła wy róż nio na, otrzy ma łam

po chleb ne re cen zje wy bit nych znaw -
ców tej pro ble ma ty ki w Pol sce, a Mi ni -
ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go przy zna ło mi do fi nan so wa nie do pu -
bli ka cji – in for mu je au tor ka. – Książ ka
zo sta ła wy da na w pre sti żo wym wy -
daw nic twie Pol skie go To wa rzy stwa
Lu do znaw cze go, któ re go je stem człon -
kiem. W su mie pu bli ka cji po świę ci łam
czte ry la ta mo je go ży cia, z cze go du żą
część sta no wi ły ba da nia te re no we prze -
pro wa dzo ne na Gór nym Ślą sku. 

Książ kę moż na za ku pić za po śred -
nic twem Pol skie go To wa rzy stwa Lu -
do znaw cze go. Oto po moc ny przy tym
ad res in ter ne to wy – http://www. ptl. in -
fo. pl/? pa ge_id=3363. (RG)

Za ba wy na po waż nie
Na kła dem Pol skie go To wa rzy stwa Lu do znaw cze go uka za ła się książ ka
„Tra dy cyj ne oraz współ cze sne za ba wy i gry dzie cię ce”. Jej au tor ką jest
miesz kan ka Boj szo wa, a w pra cy czę sto przy wo ły wa ne są przy kła dy z te -
re nu po wia tu gli wic kie go.

Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
(PBP) w Gli wi cach za pra sza
do udzia łu w kil ku kon kur sach pla -
stycz nych. Na gro dą w jed nym
z nich jest lot szy bow cem!

Pierw szy kon kurs no si na zwę „Kto Ty je -
steś? – Po lak ma ły”. Jest skie ro wa ny
do uczniów szkół pod sta wo wych oraz
czy tel ni ków bi blio tek pu blicz nych
i szkol nych po wia tu gli wic kie go. Aby
wziąć w nim udział, na le ży prze czy tać
wiersz Wła dy sła wa Beł zy „Wy zna nie
wia ry dzie cię cia pol skie go” i in ne wier sze
pa trio tycz ne te go au to ra, zi lu stro wać treść
utwo ru, wy ko nać por tret ma łe go Po la ka
z pol skim or łem i Pol ską w tle. Pra cę kon -
kur so wą na le ży do star czyć do PBP w Gli -
wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re go 17) do 10
czerw ca. Na gro dą głów ną dla lau re atów
i wy róż nio nych uczest ni ków jest udział
w wy ciecz ce au to ka ro wej. 

Dru gi z kon kur sów – „ME GA
ciuch cia Ju lia na Tu wi ma” – jest prze -
zna czo ny dla dzie ci przed szkol nych
oraz naj młod szych czy tel ni ków bi blio -
tek pu blicz nych po wia tu gli wic kie go.
Uczest ni cy po prze czy ta niu wier sza Ju -
lia na Tu wi ma „Lo ko mo ty wa” po win ni
wy ko nać dwie ilu stra cje, jed ną przed -
sta wia ją cą lo ko mo ty wę, a dru gą – wa -
gon, w któ rym mo gą je chać bo ha te ro -
wie wier sza lub wy my ślo ne przez
uczest ni ka po sta cie i przed mio ty. Pra ce
kon kur so we na le ży do star czyć na ad res

PBP w Gli wi cach do 10 ma ja. Na gro dą
głów ną w kon kur sie są ze sta wy ma te -
ria łów pla stycz nych dla lau re atów
i wy róż nio nych uczest ni ków. 

Ostat ni z kon kur sów to „Ślą skie kra -
jo bra zy we dług Mor cin ka”. Kon kurs
ad re so wa ny jest do uczniów szkół gim -
na zjal nych oraz czy tel ni ków bi blio tek
pu blicz nych i szkol nych po wia tu gli -
wic kie go. Aby wziąć w nim udział, na -
le ży prze czy tać kil ka utwo rów Gu sta wa
Mor cin ka, wy obra zić so bie kra jo braz
Ślą ska przed sta wio ny przez pi sa rza
i przed sta wić go w for mie pla stycz nej.
Pra cę kon kur so wą na le ży do star czyć
do PBP w Gli wi cach do 10 czerw ca.
Na gro dą spe cjal ną w kon kur sie jest lot
szy bow cem za naj lep szą pra cę pla -
stycz ną w ka te go rii dziew czę ta i chłop -
cy. Fun da to rem na gro dy jest Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go. Z ko lei na gro dą głów ną bę dzie
wy ciecz ka au to ka ro wa dla lau re atów
i wy róż nio nych uczest ni ków kon kur su. 

Uro czy ste wrę cze nie na gród i pre -
zen ta cja prac od bę dą się 19 wrze śnia
w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach pod czas In au gu ra cji Ro ku
Bi blio te kar skie go 2013/2014. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać
w PBP: tel.: (32) 230 70 84, e -ma il:
pow.bi blio te ka.gli wi ce@onet.pl, stro na
in ter ne to wa: www.sta ro stwo.gli wi -
ce.pl/bi blio te ka. (SoG) 

Beł za, Tu wim, Mor ci nek
Te go rocz ne przed sta wie nie wa len -
tyn ko we w wy ko na niu Mło dzie żo -
we go Te atru Car pe Diem tra dy cyj -
nie przy cią gnę ło do sa li wi do wi -
sko wej Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry
i Spor tu w Py sko wi cach rze sze sym -
pa ty ków. Nie ina czej by ło
na dwóch spek ta klach z oka zji
Dnia Ko biet, zor ga ni zo wa nych do -
dat ko wo z ra cji wiel kie go za in te re -
so wa nia przed sta wie niem.
Spek takl pt. „By le nie o mi ło ści”, trak -
to wał oczy wi ście prze wrot nie o tym
wiel kim uczu ciu. Sce na riusz pió ra
Agniesz ki Na lep ki, po pi sy wo kal ne
zaaranżowane przez Ada ma Wój ci ka
i cho re ogra fia pod bacz nym okiem
Aga ty Si ta rek za chwy ci ły (po raz ko -
lej ny!) wi dzów i fa nów py sko wic kie go
te atru. Kon fe ran sje rem jak zwy kle był
me lan cho lij ny Ja kub Pi prow ski – dok -
to rek fil mo znaw ca, swą mo wą na śla du -
ją cy tro chę An drze ja Po nie dziel skie go.
Był on prze wod ni kiem po świe cie fil -
mów mi ło snych i tych, któ re z mi ło ścią
nie wie le mia ły wspól ne go, a jed nak
o tym uczu ciu trak to wa ły. Nie za bra kło
więc od nie sień do „No cy i dni”, „Sek -
smi sji”, „Oj ca Chrzest ne go” czy „Za -
ko cha ne go Anio ła”, a tak że do po pu lar -
nych se ria li -ta siem ców pol skiej te le wi -
zji. 

Nie sa mo wi te cy ta ty w sty lu: „wy
nas tak uju lia cie, że by nas uro me ić!”
czy „chcesz być nie szczę śli wa, kup so -
bie wa gę, po co ci od ra zu fa cet?!”

z pew no ścią za pad ną w pa mięć.
Mło dzień cza ener gia, do bo ro wa ob -

sa da, ra dość bi ją ca ze sce ny to atu ty
py sko wic kie go te atru. Wią za necz ki
zna nych i lu bia nych prze bo jów, po -
szcze gól ne scen ki i śmiesz ne dys pu ty
w wy ko na niu ży wio ło wych mło dych
ar ty stów by ły na praw dę uda ne. Więk -
szość ak to rów to już stu den ci (w tym
rów nież szkół te atral nych i ar ty stycz -
nych), za wsze jed nak na we zwa nie pa -

ni re ży ser zjeż dża ją z od le głych stron
Pol ski, by wy stą pić w swo im ma cie -
rzy stym te atrze, któ ry ich ukształ to wał.
Nie spo dzian ką dla wi dzów by ła in for -
ma cja o wy da nej pły cie z do rob kiem
Car pe Diem. Pły tę z na gra niem spek ta -
klu rocz ni co we go z oka zji 10-le cia te -
atru moż na na być w Urzę dzie Miej -
skim w Py sko wi cach w ce nie 18,00 zł.
Po le ca my!

(MFR)

By le nie o mi ło ści

Mło dość, ży wioł, ener gia, ta lent to głów ne atu ty py sko wic kie go te atru.
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PO MÓŻ DO KU MEN TO WAĆ
ŻY CIE PO WIA TU

Ape lu je my do miesz kań ców,
in sty tu cji, przed się biorstw, sa -
mo rzą dów lo kal nych, sto wa rzy -
szeń, to wa rzystw po wia tu gli -
wic kie go o prze ka zy wa nie nam
wszel kich do ku men tów ży cia
spo łecz ne go, na któ re skła da ją
się: książ ki, bro szu ry i in ne do -
ku men ty pi śmien ni cze, dru ki
ulot ne (afi sze, pla ka ty, za pro -
sze nia, dy plo my, pocz tów ki),
jed nod niów ki i dru ki oko licz no -
ścio we, ka ta lo gi wy staw, ka len -
da rze, dru ki re kla mo we, ob -
wiesz cze nia, ma py, pla ny, al -
bu my, sta tu ty i re gu la mi ny or -
ga ni za cji spo łecz nych, nie pu -
bli ko wa nie re fe ra ty i ko mu ni ka -
ty. Da ry mo gą być prze ka zy -
wa ne za po śred nic twem bi blio -
tek pu blicz nych w miej scu za -
miesz ka nia, moż na też nas po -
wia do mić o miej scu ich od bio -
ru lub prze ka zać bez po śred nio
do PBP.
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O tym, ja kie spo so by są naj lep sze,
aby na uka przy no si ła efek ty i jak
spra wić, by nie by ła po wo dem
stre su, do wie dzie li się uczest ni cy
warsz ta tów zor ga ni zo wa nych przez
Po rad nię Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz ną (PPP) w Knu ro wie. 
Za ję cia pn. „Jak uczyć się efek tyw nie
i ra dzić so bie ze stre sem” od by wa ły się
w cza sie fe rii i trwa ły od 19 do 21 lu te -
go. Wzię li w nich udział ucznio wie
szkół pod sta wo wych, a pro wa dzi ły je
pra cow ni ce PPP: Ur szu la Kur cjusz
i Iza be la Kwo lek – pe da go dzy oraz Do -
ro ta Li ver – psy cho log. 

– Naj waż niej szym ce lem tych
warsz ta tów jest zmia na my śle nia dzie ci
o ucze niu się – mó wi Do ro ta Li ver. –
Chce my im po ka zać, że z na uki moż na
czer pać ra dość. 

Pod czas za jęć dzie ci za po zna ły się
ze spo so ba mi
ucze nia się, ta ki -
mi jak mne mo -
tech ni ka, ry mo -
wan ki, ma py my -
śli, me to da mi uła -
twia ją cy mi ucze -
nie się ję zy ków
ob cych i przed -
mio tów szcze gól -
nie wy ma ga ją -
cych za pa mię ty -
wa nia oraz ze spo -
so ba mi ra dze nia
so bie ze zde ner -
wo wa niem pod -
czas spraw dzia nu
lub eg za mi nu. 

Mne mo tech ni -
ka to na zwa spo -
so bów uła twia ją -
cych za pa mię ty -
wa nie, prze cho -
wy wa nie i przy -
po mi na nie so bie
in for ma cji m.in.
za po mo cą sko ja -
rzeń, gru po wa nia
czy skró tów ję zy ko wych. Je śli trud no
nam za pa mię tać np. ko lej ność pla net
(od tej naj bli żej po ło żo nej od Słoń ca
do tej naj dal szej), to moż na naj pierw
na uczyć się pierw szych li ter ich nazw.

Do nich na le ży uło żyć ta kie zda nie,
w któ rym pierw szym li te rom każ de go
sło wa bę dą od po wia dać pierw sze li te ry
nazw pla net, np. 
Mo ja Mer ku ry
Wiecz nie We nus
Za pra co wa na Zie mia
Ma ma Mars
Ju tro Jo wisz
Sa ma Sa turn
Upie cze Uran
Nam Nep tun
Plac ki Plu ton.

In ną z tech nik są ry mo ni my. Dzie ci
uczą się krót kich ry mo wa nek po świę -
co nych np. re gu łom gra ma tycz nym czy
za sa dom che micz nym, ta kich jak np.
„>uje< się nie kre sku je” lub „Pa mię taj
che mi ku mło dy, za wsze wle waj kwas
do wo dy”. 

Ko lej ną me to dą są ma py my śli,
za po mo cą któ rych ucznio wie two rzą
no tat ki. Wy glą da to na stę pu ją co:
po prze czy ta niu tek stu dzie ci w cen -
trum du żej, czy stej kart ki umiesz cza ją

je go głów ny te mat, zaś obok in for ma -
cje łą czą ce się z nim. Są one przed sta -
wio ne za po mo cą sko ja rzeń, sym bo li.
Ucznio wie pod czas za jęć w knu row -
skiej po rad ni prze czy ta li tekst po świę -
co ny bu do wie or ga ni zmów ży wych. To
wła śnie one sta no wi ły te mat głów ny
ma py. Or ga ni zmy ży we zbu do wa ne są
zaś z ko mó rek – tę in for ma cję dzie ci
przed sta wia ły m.in. ry su jąc te le fo ny
ko mór ko we lub ma łe po miesz cze nia.
Od tej wia do mo ści pły nę ła ko lej na –
ko mór ki two rzą tkan ki. Ta in for ma cja
pre zen to wa na by ła w for mie ry sun ku,
np. ma te ria łu. Po wy ko na niu ma py
uczeń mu si ją opo wie dzieć – w ten spo -
sób utrwa la so bie to, co zo sta ło na niej
umiesz czo ne. Me to da ta znacz nie uła -
twia po wta rza nie ma te ria łu np.
przed kla sów ką, dla te go waż ne jest,
aby każ dy na ma pie przed sta wił swo je
sko ja rze nia z da ną in for ma cją. 

Cie ka wą me to dą ucze nia się ję zy ka
ob ce go są fisz ki. Ta tech ni ka po le ga
na tym, że na kar tecz kach z jed nej stro -
ny na le ży na pi sać sło wo po pol sku, zaś
z dru giej w ję zy ku ob cym. Sło wa te
naj le piej po gru po wać w ka te go rie np.
je dze nie, ro dzi na. Na uka słó wek po le -
ga na tym, że czy ta my fisz kę po pol sku
i tłu ma czy my np. na an giel ski, a na -
stęp nie spraw dza my. Je śli od po wiedź
by ła do bra, to od kła da my ją, je śli zła,
zo sta wia my ze słów ka mi prze zna czo -
ny mi do na ucze nia się. 

Czę sto zda rza się jed nak tak, że
dzie ci, któ re prze ro bi ły ma te riał do kla -
sów ki, za po mi na ją go z po wo du zde -
ner wo wa nia. Tu taj po moc ne oka zu ją
się tech ni ki ra dze nia so bie ze stre sem.
Jed ną z naj prost szych są ćwi cze nia re -
lak sa cyj ne, ta kie jak kon cen tra cja
na od de chu czy na prze mien ne na pi na -
nie i roz luź nia nie mię śni, wy ci sze nie
się przy spo koj nej mu zy ce. 

PPP w Knu ro wie już od kil ku lat or -
ga ni zu je warsz ta ty z tech nik efek tyw -
ne go ucze nia się i ra dze nia so bie ze
stre sem i wciąż cie szą się one bar dzo
du żym za in te re so wa niem. Ko lej ne za -
ję cia z te go cy klu zo sta ną zor ga ni zo -
wa ne pod czas wa ka cji let nich.

Tekst i fo to: SO NIA GU ZIK
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22  s tycz  n i a
dzię ki po my -
sło wo ści nad le -
śni cze go Nad -
le śnic twa Ru -
dzi niec Ta de -
usza Ma mo ka,
sło wa zna nej
pio sen ki Skal -
dów sta ły się

rze czy wi sto ścią. Ucznio wie klas
pierw szych Szko ły Pod sta wo wej
w Rud nie i Ze spo łu Szkół w Ru dziń cu
ze bra li się przed sie dzi bą Nad le śnic twa
Ru dzi niec, a stam tąd wy ru szy li sań mi
cią gnię ty mi przez ko nie, aby –
przy wtó rze dzwo necz ków – sta wić
czo ła przy go dzie. 

Po go da w tym dniu do pi sa ła. Wszy -
scy uczest ni cy ku li gu by li ocza ro wa ni
zi mo wą au rą, przez chwi lę po czu li się
jak w ba śni o „Kró lo wej Śnie gu”. Sie -
dząc w sa niach, mo gli ob ser wo wać
prze pięk ny kra jo braz zi mo wy i po zna -
wać jed no cze śnie atrak cje naj bliż szej
oko li cy. Sa nie mknę ły po le śnych dróż -
kach w oko li cy nad le śnic twa. W po ło -
wie tra sy cu gle zo sta ły przy cią gnię te,
a ko nie na gle za trzy ma ły się, gdyż
na ma lu chów cze ka ła nie spo dzian ka.
Le śni cy roz pa li li ogni sko, przy któ rym
wszy scy mo gli ogrzać się, a tak że każ -
dy zo stał po czę sto wa ny go rą cą her ba tą
i cia stecz ka mi. Le śni czy Adam Gło -
wac ki umi lał chłop com i dziew czyn -

kom czas opo wie ścia mi o zwie rzę tach,
ja kie moż na spo tkać w la sach na le żą -
cych do gmi ny Ru dzi niec. 

Nie co zmar z nię ci, ale z uśmie cha mi
na twa rzach pierw szo kla si ści wró ci li
do sie dzi by nad le śnic twa, gdzie cze kał
już na nich nad le śni czy. Po wi tał on
mło dych lu dzi w no wej sie dzi bie, a na -
stęp nie opro wa dził ich po wszyst kich
za ka mar kach gma chu. Mo gli wów czas
do wie dzieć się, na czym po le ga pra ca
le śni cze go i nad le śnic twa oraz po dzi -
wiać cie ka we wy sta wy. Po zwie dze niu
ogrom ne go bu dyn ku przy szedł czas
na po czę stu nek. Dzie ci nie co zmę czo -
ne, ale za to z uśmie cha mi na twa rzach,
wró ci ły do do mów. Oj, bę dzie co
wspo mi nać!

Z pew no ścią dzie ci oraz na uczy cie -
le szkół na le żą cych do gmi ny Ru dzi -
niec pra gnę li by, aby or ga ni zo wa nie ku -
li gów dla chłop ców i dziew czy nek sta -
ło się tra dy cją w gmi nie. Czy ma rze nie
to zo sta nie speł nio ne? Czas po ka że.

BO ŻE NA KACZ MAR CZYK

Z ko py ta ku lig rwie… 
Któż nie zna tej kul to wej już dziś pio sen ki Skal dów? Śnież no bia ła zi ma to
nie wąt pli wie naj lep szy czas dla mi ło śni ków ku li gów. Ten sta ro pol ski zwy -
czaj, mi mo wie ko we go ro do wo du, wciąż cie szy się nie słab ną cym za in te -
re so wa niem za rów no wśród dzie ci, jak i osób w bar dziej za awan so wa nym
wie ku. Jed nym sło wem – sza leń stwa na śnie gu lu bi nie mal każ dy!

Dzie ci naj pierw sza -
la ły na sa niach
i san kach…

…a na stęp nie zwie -
dzi ły no wą sie dzi bę
Nad le śnic twa Ru -
dzi niec z pięk ny mi
wy sta wa mi przy -
rod ni czy mi.
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Jak uczyć się efek tyw nie?

W trakcie zajęć można było się przekonać, że nauka nie
musi kojarzyć się tylko z monotonnym siedzeniem nad
książką.

Funk cjo na riu sze Grze gorz Sze la szuk
i Łu kasz Ka czyń ski spraw dzi li naj -
pierw, czy chłop cy i dziew czyn ki pa -
mię ta ją, jak za cho wy wać się bez piecz -
nie pod czas sza leństw na san kach i nar -
tach oraz akro ba cjach na lo do wi sku.
Przy po mnie li, jak udzie lić pierw szej
po mo cy w ra zie wy pad ku. Uświa do mi -
li uczniom, że or ga ni zo wa nie ku li gu
za sa mo cho dem nie jest mą drym po -
my słem. Dzie ci do wie dzia ły się tak że,
jak dbać o swój układ od por no ścio wy
zi mą i jak waż na jest zhar mo ni zo wa na

die ta tu dzież od po wied ni strój. Po li -
cjan ci zwró ci li po nad to uwa gę mło -
dych lu dzi na nie bez pie czeń stwa czy -
ha ją ce na nich w sie ci. 

Nie ma łą atrak cją dla dzie ci by ła
pre zen ta cja stro ju, któ ry po li cjan ci za -
kła da ją na sie bie, gdy „idą na ak cję”.
Ochot ni cy mo gli za ło żyć go i po czuć
się (choć na chwi lę), jak praw dzi wi
stró że pra wa. Każ dy chęt ny miał też
moż li wość „po ba wie nia się” kaj dan ka -
mi, a ci naj od waż niej si po zwo li li na wet
za kuć się. Na stęp nie po li cjan ci wraz

z dzieć mi uda li się
na bo isko szkol ne,
gdzie stał ra dio wóz.
Do kład nie za pre zen to -
wa li mło dym za in te re -
so wa nym, jak ich sa -
mo chód wy glą da
od środ ka. 

Po tym cie ka wym

wy kła dzie i pre zen ta cji przy szedł czas
na py ta nia. Oka za ło się, ucznio wie są
bar dzo cie ka wi pra cy po li cjan tów i ich
py ta niom nie by ło koń ca. Intereso wa ło
ich do słow nie wszyst ko, np. co trze ba
zro bić, aby zo stać po li cjan tem, na ja kie
nie bez pie czeń stwa jest on na ra żo ny
w pra cy, jak wy glą da po li cyj na od zna -
ka oraz gdzie się ją wy ko nu je itp. Po li -
cjan ci wy czer pu ją co i z wręcz aniel ską
cier pli wo ścią od po wia da li na każ de
z py tań.

Dzie ci z Rud na prze ży ły cie ka wą
lek cję za ty tu ło wa ną „Bez piecz ne fe -
rie 2013”. By ła to dla nich świet na za -
ba wa, ale choć są jesz cze ma łe, to wie -
dzą już do sko na le, że war to prze strze -
gać za sad bez pie czeń stwa za wsze
i wszę dzie, bo mo gą one ura to wać czy -
jeś zdro wie lub ży cie. Tekst i fo to:

BO ŻE NA KACZ MAR CZYK

Przy go da z po li cją
Fe rie zi mo we to czas wy po czyn ku i bez tro skiej za ba wy, ale na wet wów -
czas nie wol no za po mi nać o prze strze ga niu za sad bez pie czeń stwa. Aby
uświa do mić dzie ciom, na ja kie nie bez pie czeń stwa są na ra żo ne w cza sie
zi mo we go wy po czyn ku (i nie tyl ko!) oraz, co zro bić, aby ich unik nąć, 6 lu -
te go dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Rud nie Ewa Do hr mann za pro si ła po -
li cjan tów z Ko mi sa ria tu Po li cji w Py sko wi cach na po ga dan kę z ucznia mi.

Ucznio wie z cie ka wo -
ścią po zna wa li po li -
cyj ny ra dio wóz.

Za ku cie w kaj dan ki –
na szczę ście tyl ko
w ce lach po znaw -
czych.
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Po wia to we pla ców ki oświa to we wzbo -
ga ci ły się w ostat nich la tach o sze reg
no wo cze snych urzą dzeń, kom pu te rów,
po mo cy na uko wych, me bli itp. Za ku -
pio ne zo sta ły ze środ ków, po zy ska nych
przez Po wiat Gli wic ki w ra mach re ali -
zo wa nych pro jek tów unij nych. Ta kie go
wy sy pu za ku pów w na szych szko łach
nie by ło już daw no!

W ra mach pro jek tu „Mam za wód –
mam pra cę w re gio nie” ze spo ły szkół
do po sa żo ne zo sta ły w sprzęt i ma te -
ria ły dy dak tycz ne o łącz nej war to ści
pra wie 191 tys. zł. Ze spół Szkół Za -
wo do wych nr 2 w Knu ro wie ma dzię -
ki te mu le piej wy po sa żo ną pra cow nię
me cha nicz ną i elek trycz ną oraz otrzy -
mał ma te ria ły dy dak tycz ne za 88 500
zł, w tym m.in. mier ni ki, ge ne ra to ry,
ze sta wy do ba da nia sił, ta bli ce ma -
gne tycz ne, wi zu ali zer, po nad 250
ksią żek, słow ni ków i atla sów oraz fil -

my do do radz twa za wo do we go
i osprzęt do na uki geo gra fii. Ze spół
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go zy skał
do po sa że nie do pra cow ni in for ma -
tycz nej oraz ma te ria ły dy dak tycz ne
o war to ści 53 000 zł, w tym m.in. 14
sta no wisk kom pu te ro wych, osprzęt
kom pu te ro wy, ze staw ro bo tów Le go
Mind storms, opro gra mo wa nie, pod -
ręcz ni ki i fil my.

W ra mach pro jek tu „Edu ka cja dla
roz wo ju” Ze spół Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go otrzy mał m.in. wy po sa że nie
szkol ne go ra dio wę zła, ze sta wy do kon -
stru owa nia ro bo tów, po mo ce dy dak -
tycz ne do udzie la nia pierw szej po mo -
cy, książ ki i fil my. Ze spół Szkół Spe -
cjal nych w Knu ro wie mógł na to miast
za ku pić np. fo tel do te ra pii bio fe ed -
back, po mo ce lo go pe dycz ne, pro gra my
kom pu te ro we, in stru men ty mu zycz ne,
sprzęt gim na stycz ny i re ha bi li ta cyj ny,

ra dio od twa rza cze, mi kro fo ny bez prze -
wo do we oraz przy dat ne w za ję ciach te -
atral nych pa ra wa ny i ko stiu my sce nicz -
ne. Dzię ki udzia ło wi w pro jek cie
„Wspar cie na stra cie” Ze spół ten wzbo -
ga cił się m.in. o do dat ko wy sprzęt gim -
na stycz ny i re ha bi li ta cyj ny, pro gra my
kom pu te ro we, au dio bo oki, gry dy dak -
tycz ne, książ ki i in stru men ty mu zycz -
ne. 

Z ko lei w ra mach pro jek tu „Sta -
wiam na roz wój – pod nie sie nie atrak -
cyj no ści szkol nic twa za wo do we go
w Po wie cie Gli wic kim” za ku pio no dla
na szych pla có wek pro wa dzą cych na -
ukę za wo du np. ma py, plan sze dy dak -
tycz ne, rzut ni ki mul ti me dial ne, lap to -
py, od twa rzacz dvd, ma szy ny do szy -
cia, mier ni ki, lu tow ni ce, sprzęt elek tro -
nicz ny, ka sę fi skal ną, pro gra my
do two rze nia tek stów, ta bli cę in te rak -
tyw ną i piec ce ra micz ny. 

Do ro ta Gu mien ny, dy rek tor Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go opo wia da
o pra cach, trwa ją cych wła śnie w sa lach bu dyn ku szkol ne go przy ul. Szpi tal -
nej 25. Z uwa gą słu cha ją jej (od le wej): sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko, czło nek Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go Sła wo mir Adam czyk i se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go Mag -
da le na Bud ny. 

No wa kuch nia w Ze spo le Szkół Spe cjal nych, w któ rej
ucznio wie ma ją za ję cia warsz ta to we.

Jed na z do po sa ża nych wciąż pra cow ni kom pu te ro -
wych. 

W „Pa de rew skim” mło dzież uczy się che mii w pra cow ni,
wy re mon to wa nej kosz tem ok. 50 tys. zł.

Po miesz cze nia w Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
nej są przy tul ne, ale po wo li za czy na tu bra ko wać miej -
sca na co raz licz niej sze za ję cia.

W Ze spo le Szkół Spe cjal nych wy ko -
na no spe cjal ne otwo ry od dy mia ją -
ce, zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo
prze ciw po ża ro we.

Naj więk sza obec nie in we sty cja szkol na po wia tu – mo der ni za cja sa li spor to -
wej Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2. 

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

Po re mon cie ko ry ta rze w bu dyn ku szkol nym przy ul. Szpi tal nej 25 są czy ste,
ja sne i ko lo ro we.

Z po mo cą Unii Eu ro pej skiej

Si łow nia przy no wej ha li
spor to wej „Pa de rew -
skie go” ma wy so kiej
kla sy wy po sa że nie,
na któ re skła da ją się
m.in. 3 ma szy ny dwu -
funk cyj ne, pro fe sjo nal -
na bież nia, ma szy na
elip tycz na i ro wer pio -
no wy, a tak że ze sta wy
han tli, sztang, ła wek
i po rę czy. 

RE MON TY, IN WE STY CJE, ZA KU PY…
…czy li co no we go w po wia to wych pla ców kach oświa to wych na te -
re nie Knu ro wa? Za rząd Po wia tu Gli wic kie go od wie dził nie daw no Ze -
spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go, Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2,
Ze spół Szkół Spe cjal nych oraz Po rad nię Psy cho lo gicz ną-Pe da go -
gicz no  w tym mie ście. Wie le się tam ostat nio zmie ni ło, a w to ku czy
w przy go to wa niu są ko lej ne re mon ty. To du że i ma łe in we sty cje.
Wśród tych pierw szych, o mi lio no wej war to ści, są in we sty cje w in fra -
struk tu rę spor to wą, na te mniej sze (re mon ty pra cow ni, ko ry ta rzy,
kup no me bli itp.) po wiat wy dał w ub. r. bli sko 610 tys. zł. Po ni żej za -
pis tej wi zy ty. Za mie siąc za pra sza my na po dob ną re la cję z wy pra -
wy do po wia to wych pla có wek oświa to wych w Py sko wi cach.
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Kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach An drzej Frej -
no in for mu je, że roz po czy na ją cy się
na bór wnio sków po trwa do 15 ma ja.
Do pusz czal ne jest tak że zło że nie wnio -
sku w ter mi nie 25 dni ka len da rzo wych
po tym ter mi nie, czy li do 10 czerw ca,
w ta kim wy pad ku jed nak za każ dy
dzień opóź nie nia na leż na rol ni ko wi do -
pła ta zo sta nie po mniej sza na o 1 proc. 

Po dob nie jak w ro ku ubie głym, rol -
ni cy mo gą na jed nym for mu la rzu wnio -
sku ubie gać się o przy zna nie płat no ści
w ra mach sys te mów wspar cia bez po -
śred nie go, po mo cy fi nan so wej z ty tu łu
wspie ra nia go spo da ro wa nia na ob sza -
rach gór skich i in nych ob sza rach o nie -
ko rzyst nych wa run kach go spo da ro wa -
nia  (płat ność ONW) oraz płat no ści rol -
no śro do wi sko wej (PROW 2007-2013).

Więk szość rol ni ków otrzy ma ła tzw.
sper so na li zo wa ne, czy li wstęp nie wy -
peł nio ne wnio ski wraz z ma te ria ła mi
gra ficz ny mi i in for ma cją do ty czą cą
dzia łek de kla ro wa nych do płat no ści.
W ta kim przy pad ku na le ży do kład nie
spraw dzić, czy da ne za war te we wnio -
sku są ak tu al ne i kom plet ne. Po nad -
to w ma te ria le gra ficz nym, otrzy ma nym
wraz z wnio skiem na le ży wy ry so wać
dział ki rol ne za de kla ro wa ne we wnio -
sku o przy zna nie płat no ści oraz za zna -
czyć wy stę pu ją ce na dział ce upra wy
psze ni cy, ży ta, jęcz mie nia lub owsa,
a tak że znaj du ją ce się w ob rę bie dział ki
rol nej drze wa bę dą ce po mni ka mi przy -
ro dy, ro wy do 2 m sze ro ko ści oraz oczka
wod ne o łącz nej po wierzch ni mniej szej
niż 100 m2. Wnio sek po uzu peł nie niu

i pod pi sa niu przez rol ni ka na le ży zło żyć
oso bi ście lub za po śred nic twem pocz ty
w Biu rze Po wia to wym ARiMR wła ści -
wym ze wzglę du na miej sce za miesz ka -
nia lub sie dzi bę wnio sko daw cy.

Wnio sek o przy zna nie płat no ści
na rok 2013, w ra mach któ re go de kla -
ro wa ne jest  przy zna nie płat no ści rol -
no śro do wi sko wej, wy ma ga zło że nia
od po wied niej „De kla ra cji pa kie tów
rol no śro do wi sko wych”, któ rych for -
mu la rze udo stęp nio ne są na stro nie in -
ter ne to wej ARiMR i w Biu rach Po wia -
to wych.

Rol ni cy, któ rzy już w ro ku 2012
zło ży li wnio sek o przy zna nie płat no ści
przez In ter net, nie otrzy ma ją w ro -
ku 2013 wnio sku sper so na li zo wa ne go
w wer sji pa pie ro wej. Dla tych rol ni -
ków, wstęp nie wy peł nio ny wnio sek
udo stęp nio ny zo sta nie od ra zu w sys te -
mie in for ma tycz nym ARiMR. 

Na to miast rol ni cy, któ ry w 2012 ro -
ku nie skła da li w ogó le wnio sku
o przy zna nie płat no ści, po win ni wy peł -
nić sa mo dziel nie wnio sek, któ re go for -
mu larz moż na po brać ze stro ny in ter ne -
to wej ARiMR lub otrzy mać w Biu rze
Po wia to wym. 

An drzej Frej no przy po mi na rów -
nież, że od 1 stycz nia 2013 r. obo wią -
zu ją do dat ko we nor my i wy mo gi wza -
jem nej zgod no ści. Wszel kie do dat ko -
we in for ma cje otrzy mać moż na w Biu -
rze Po wia to wym ARiMR w Py sko wi -
cach – ul. Ko per ni ka 2, tel. 32
233 88 42 i 32 302 20 31. (RG)

Czas skła da nia wnio sków
Od 15 mar ca w Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa moż na
skła dać wnio ski o przy zna nie płat no ści bez po śred nich, ONW (czy li zwią -
za nych z ob sza ra mi o nie ko rzyst nych wa run kach go spo da ro wa nia) i rol -
no śro do wi sko wych za 2013 r.

To je den z wy pad ków, od no to wa nych
przez Pla ców kę Te re no wą KRUS
w Gli wi cach. Nie do szło by do nie go,
gdy by ko bie ta pra co wa ła w od po wied -
niej odzie ży ochron nej – pod kre śla
Kry sty na Krę giel, kie row nik tej pla -
ców ki.

Rol nik wy ko nu je swe czyn no ści
w bar dzo trud nym śro do wi sku pra cy.
Dla te go istot ną ro lę dla je go bez pie -
czeń stwa od gry wa ją od po wied nio do -
bra ne i sto so wa ne środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej. W ce lu unik nię cia prze no -
sze nia za nie czysz czeń znaj du ją cych się

w śro do wi sku pra cy po za je go ob ręb,
odzież uży wa na pod czas pra cy po win -
na słu żyć tyl ko do te go ce lu.

Za sad ni czą ce chą za wo du rol ni ka
jest róż no rod ność wy ko ny wa nych
prac, zmien ność wa run ków kli ma tycz -
nych i po go do wych oraz wie lo ra kość
czyn ni ków szko dli wych. Nie ma więc
mo wy o jed nym uni wer sal nym ze sta -
wie odzie ży przy da tnej przez ca ły rok.

Mu si być ona do sto so wa na do zmie nia -
ją cych się pór ro ku, ob cią że nia pra cą
i uwzględ nić wy stę pu ją ce czyn ni ki
szko dli we.

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej prze -
zna czo ne do pra cy w go spo dar stwie
rol nym dzie li my na dwa ro dza je:
odzież ro bo czą i ochron ną oraz sprzęt
ochron ny. Każ da z nich ma in ne prze -
zna cze nie. 

Odzież ro bo cza ma za za da nie chro -
nić or ga nizm czło wie ka przed dzia ła -
niem czyn ni ków at mos fe rycz nych tj.
zim no, nad mier ne na sło necz nie nie,

wil goć i wiatr. Ma tak że osła niać skó rę
przed ogól nym za bru dze niem. Z ko lei
odzież ochron na ma za za da nie chro nić
czło wie ka pod czas pra cy przed dzia ła -
niem czyn ni ków szko dli wych lub nie -
bez piecz nych dla zdro wia oraz za bez -
pie czać przed ewen tu al ny mi ura za mi
cia ła. W przy pad ku bu tów gu mo wych
i rę ka wic gu mo wych odzież ro bo cza
jest rów no cze śnie odzie żą ochron ną.

Aby odzież ro bo cza i ochron na
speł nia ła swo je za da nie, mu si od po -
wia dać na stę pu ją cym wy mo gom: być
od po wied nio do bra na do ak tu al nych
po trzeb; po sia dać wła ści wy krój i fa -
son; być uszy ta z od po wied nich tka nin;
od po wia dać po czu ciu es te ty ki; być sta -
le kon ser wo wa na, czy li pra na i czysz -
czo na.

Strój ro bo czy nie po wi nien być sta -
rym ubra niem uży wa nym po przed nio
przy in nych oka zjach, gdyż nie za wsze
za pew ni po trzeb ną przy pra cy swo bo dę
ru chów, ła twość ubie ra nia, prze wiew -

no ści itp. Ubra nie ro bo cze po -
win no być wy god ne, skro jo ne
na mia rę, wy ko na ne z na tu ral -
nych ma te ria łów, prze pusz cza -
ją cych po wie trze. Bar dzo do bre
są kom bi ne zo ny, któ re przy le -
ga ją do cia ła, ma ją za pi na ne rę -
ka wy, a ich spodnie nie są
za luź ne. 

Odzież ochron na i ochro ny
oso bi ste uzu peł nia ją lub w nie -
któ rych przy pad kach za stę pu ją
odzież ro bo czą. Ich głów nym za -
da niem jest ochro na or ga ni zmu
przed czyn ni ka mi szko dli wy mi:
bio lo gicz ny mi, ta ki mi jak drob -
no ustro je, aler ge ny i in ne; fi zycz -
ny mi (ha łas i py ły); che micz ny mi
– na wo zy mi ne ral ne, środ ki
ochro ny ro ślin oraz sma ry, pa li -
wa. Ochro ny oso bi ste chro nią rę -
ce i no gi (rę ka wi ce i obu wie),
oczy i twarz (oku la ry ochron ne,

go gle ochron ne, osło ny twa rzy, pół ma -
ski) oraz gło wę (heł my, ka ski).

Uży wa nie nie od po wied niej odzie ży
mo że do pro wa dzić do cięż kich wy pad -
ków, tak jak u wspo mnia nej wy żej ko -
bie ty – ostrze ga ją pra cow ni cy KRUS.
Przy po mi na ją też, wy pa dek przy pra cy
rol ni czej na le ży zgło sić nie zwłocz nie
do naj bliż szej Pla ców ki KRUS. 

(Opr. RG)

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Odzież ma chro nić
W cza sie wy ko pów rol nicz ka na po lu zbie ra ła roz rzu co ne ziem nia ki. Prze cho dząc obok kom baj nu po tknę ła się
i upa dła na wał prze kaź ni ka mo cy. Spo wo do wa ło to po chwy ce nie przez na pęd czę ści jej ubra nia – kon kret nie
rę ka wa, a póź niej wał wcią gnął pra wą rę kę ko bie ty. Wsku tek wy pad ku rol nicz ka od nio sła po waż ne ob ra że nia
rę ki. 

Ostrze ga my
przed oszu sta mi
Nie bra ku je oszu stów, któ rzy pró bu -
ją wy łu dzić pie nią dze od rol ni ków.
In for ma cja na ten te mat zo sta ła
nie daw no po da na przez Agen cję
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa.

Agen cja in for mo wa ła, że rol ni cy
z róż nych re gio nów Pol ski otrzy mu ją
pi sma, opa trzo ne lo go ty pem łu dzą co
po dob nym do lo go ty pu ARiMR,
w któ rych ano ni mo wy au tor za chę ca
do wpła ca nia pie nię dzy na po da ny nu -
mer kon ta ban ko we go, w ce lu otrzy -
ma nia do płat bez po śred nich. Oszust
re kla mo wał to pi smo ja ko „za pro sze -
nie”, któ re jest „naj krót szą dro gą
do otrzy ma nia do ta cji bez po śred niej”.
Do łą czał też do pi sma blan kiet prze -
ka zu pocz to we go z su mą do wpła -
ty 246 zł., z ty tu łem prze le wu: „opła ta
za wnio sek”. Ano ni mo wy au tor nie
pre cy zo wał jed nak, na czym ma po le -
gać je go pro po zy cja. Uży wał po ję cia
bar dzo nie pre cy zyj ne go, mo gą ce go
wska zy wać np., że trze ba za pła cić
za sa mo do star cze nie wnio sku, a prze -
cież ta ki wnio sek rol nik otrzy mu je bez
żad nych opłat – in for mu je ARiMR.
Prze sła nie wy peł nio ne go przez rol ni -

ka wnio sku
do Agen cji,
czy to w for -
mie pa pie ro wej czy elek tro nicz nej,
tak że jest bez płat ne.

Kil ka dni po ro ze sła niu tej in for ma -
cji ARiMR wy da ła ko mu ni kat, iż
w Byd gosz czy zo stał za trzy ma ny męż -
czy zna po dej rza ny o do ko na nie tej
pró by wy łu dze nia. Był to 29-let ni
miesz ka niec woj. ku jaw sko -po mor -
skie go, no to wa ny już wcze śniej
za oszu stwa. Li sty o opi sa nej wy żej
tre ści ro ze słał do kil ku na stu ty się cy
rol ni ków w Pol sce. Co cie ka we jed -
nak, na do łą czo nych do nich blan kie -
tach wpła ty wid niał myl ny – 25-,
a nie 26-cy fro wy – nu mer ra chun ku,
na któ ry rol ni cy mie li wpła cać pie nią -
dze.

Choć więc to oszu stwo się nie uda -
ło, ostrze ga my przed po dob ny mi prze -
stęp ca mi. Przy po mi na my, że ARiMR
nie pro wa dzi od płat nej dzia łal no ści po -
le ga ją cej na przy go to wa niu wnio sków
o przy zna nie do płat. W przy pad ku
otrzy ma nia po dob nych ofert na le ży
skon tak to wać się z pla ców ką ARiMR.
Je śli ma my po dej rze nia, że cho dzi
o oszu stwo, naj le piej po wia do mić po li -
cję.

(RG)

WY GRAJ Z NA MI
Obok za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od po -
wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi nę
ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po wie dzi
cze ka my do 31 mar ca. Na le ży nad sy łać je na ad res ma ilo -
wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce.

Oto py ta nia kon kur so we:
1. Ubra nie ro bo cze po win no: 
a. być luź ne 
b. po sia dać zwi sa ją ce rę ka wy 
c. być do pa so wa ne do cia ła. 

2. Odzież ochron na ma za za da nie chro nić: 
a. przed zim nem i wia trem
b. przed na sło necz nie niem
c. przed dzia ła niem czyn ni ków szko dli wych.

Nasz
poprzedni

konkurs
wygrał

Franciszek
Tomanek.

Na zdjęciu
z wnuczką

Paulinką
podczas

odbierania
nagrody

od Krystyny
Kręgiel,

kierownika
Placówki

Terenowej
KRUS w

Gliwicach.

Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie
da nych oso bo wych na po trze by kon kur su, zgod nie z usta wą z dnia 29 sierp -
nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych (tekst jed no li ty: DzU z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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Pod pi sa nie umo wy od by ło się 19 lu te go
w sie dzi bie za brzań skie go klu bu. Klub
„Tę cza” był re pre zen to wa ny przez pre -
ze sa Se ba stia na Bu ja rę i se kre ta rza Sa bi -
nę Jat tę. „Gór ni ka” Za brze re pre zen to -
wa li wi ce pre zes Za rzą du Krzysz tof
Maj, ko or dy na tor Sek cji Mło dzie żo -
wej Ka mil Kanc lerz oraz ko or dy na tor
Sek cji Pił ki Noż nej An drzej Orze szek.
Umo wa zo sta ła pod pi sa na w obec no ści
wój ta Gmi ny Wie lo wieś Gin te ra Skow -
ron ka, przed sta wi cie la Pod okrę gu Za -
brze Her ber ta Jat ty oraz dy rek to ra spor -
to we go To ma sza Rew kow skie go. 

– Za kres współ pra cy okre ślo ny
w pod pi sa nej umo wie do ty czy szcze gól -

nie szko le nia mło dzie ży oraz sta żu na szych tre ne rów
w „Gór ni ku” – in for mu je Sa bi na Jat ta z Za rzą du LKS
„Tę cza”.

Pierw szym du żym wy da rze niem, zwią za nym
z pod pi sa ną umo wą, był mecz „Gór nik” Za brze –
„Piast” Gli wi ce, ro ze gra ny 25 lu te go na sta dio nie
„Gór ni ka”. Pił ka rzy obu dru żyn wpro wa dzi li na bo -
isko tramp ka rze „Tę czy” Wie lo wieś. By ło to wiel kie
prze ży cie dla mło dych za wod ni ków i ogrom na no bi li -
ta cja dla klu bu z Wie low si.

(RG)

Tę cza z Gór ni kiem
Klu by LKS „Tę cza” Wie lo wieś i „Gór nik” Za brze pod pi sa ły umo wę o współ pra cy.

Tramp ka rze „Tę czy” wpro wa dza ją na bo isko pił ka -
rzy „Gór ni ka” i „Pia sta”.
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Szer mier ka, zwa na daw niej fech tun -
kiem, jest sztu ką po słu gi wa nia się bro -
nią bia łą. Pa ra dok sal nie to wy na le zie -
nie pro chu przy czy ni ło się do jej roz -
wo ju. Zbro ja i cięż ki, nie po ręcz ny
miecz prze sta ły być przy dat ne w star -
ciu. Za stą pi ły je peł ne fi ne zji na rzę -
dzia: ra pier, szpa da i flo ret, wy ma ga ją -
ce od wła da ją cych ni mi już nie to por -
nej si ły, ale pre cy zji, zręcz no ści i …
spry tu. Re gu lar ne za wo dy w szer mier -
ce spor to wej za czę to or ga ni zo wać
pod ko niec XIX w. Na to miast od 1896
ro ku sta ła się ona dys cy pli ną olim pij -
ską. 

Wy sta wa w Zam ku Pia stow skim
przy bli ża gli wic ką od sło nę tej dys cy -
pli ny spor to wej i syl wet ki za wod ni -
ków, któ rzy w hi sto rii szer mier ki za pi -
sa li się nie tyl ko na lo kal nym, ale tak że
na świa to wym po zio mie – m.in. mi -

strza olim pij skie go z To kio w 1964 ro -
ku Ego na Fran ke, Zbi gnie wa Czaj kow -
skie go, Elż bie ty Cy mer man -Fran ke
czy An to nie go Fran za, za ło ży cie la sek -
cji szer mier czej w Gli wi cach. 

Na eks po zy cji moż na tak że po znać
za sa dy, ja ki mi rzą dzi się ta dzie dzi na
spor tu, ro dza je bro ni w niej uży wa nej
oraz do wie dzieć się, ja kie ko men dy
obo wią zu ją za wod ni ków pod czas wal -
ki. Wśród zgro ma dzo nych na wy sta wie
eks po na tów na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu ją me da le olim pij skie i bo ga ty
ma te riał mul ti me dial ny – ar chi wal ne
i współ cze sne fo to gra fie oraz wy wia dy
z le gen dar ny mi po sta cia mi gli wic kiej
szer mier ki, m.in. z Ego nem Fran ke. 

„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go” ob ję ły wy sta wę pa tro na tem me -
dial nym. 

(RG)

Szer mier ka w zam ku
Od 9 mar ca w Zam ku Pia stow skim w Gli wi cach oglą dać moż na cie ka wą
wy sta wę – „W krę gu gli wic kiej szer mier ki”. Czyn na bę dzie do 18 ma ja.
War to ją zwie dzić, bo ta dys cy pli na spor tu roz sła wi ła przed la ty Gli wi ce
na ca ły świat.

17 lu te go o godz. 14.00 w ha li spor -
to wej Gim na zjum Ja na Paw -
ła II w Wie low si roz pocz nie
się V Ha lo wy Tur niej Sołectw Gmi ny
Wie lo wieś. 

W pro gra mie tur nie ju znaj du ją się na stę -
pu ją ce kon ku ren cje: kon kurs wie dzy
o gmi nie, rzut be re tem do bram ki, rzut

wor kiem do ce lu, sla lom soł ty sa, sla lom
tacz ką, szta fe ta spraw no ścio wa, prze cią -
ga nie li ny i rzu ty do bram ki ho ke jo wej.
Or ga ni za to rem i po my sło daw cą tur nie ju
jest wójt Gmi ny Wie lo wieś, któ ry ufun -
du je na gro dy. Na im pre zę za pra sza ją wła -
dze sa mo rzą do we gmi ny: wójt, prze wod -
ni czą cy ra dy, rad ni oraz soł ty si. (SoG)

Rzut be re tem i sla lom tacz ką

Od dział PTTK Zie mi Gli wic kiej za -
pra sza na wy ciecz ki tu ry stycz no -
-kra jo znaw cze.
� 20-21 kwiet nia – Ja ski nie Mo raw -
skie go Kra su (za pi sy do 25 mar ca)
� 8-9 czerw ca – Wschód słoń ca na Ba -
biej Gó rze (za pi sy do 30 kwiet nia)

� 15-18 sierp nia – Roz to czań ski Park
Na ro do wy (za pi sy do 22 kwiet nia).

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)

Cie ka we wy ciecz ki

Szer mier czy pan te on
Gli wic: od le wej – Piotr
Wę gliń ski, Wło dzi mierz
Bi jak, Bogdan Gonsior,
Mi ko łaj Pac Po mar nac -
ki i Jan Kła py ta.

Na wy sta wie przy po -
mnia no m.in. Ego na
Fran ke, mi strza olim pij -
skie go we flo re cie
w 1964 r. Fo
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Jesz cze przed roz po czę ciem wio -
sny se zon ro we ro wy otwo rzy Tu ry -
stycz ny Klub Ko lar ski PTTK im. Wła -
dy sła wa Hu zy w Gli wi cach. Pierw -
sza je go im pre za od bę dzie się 17
mar ca, a ostat nia za pla no wa na
zo sta ła na ko niec paź dzier ni ka.
Klub za pra sza ama to rów dwóch kó łek
na 56 Otwar cie Tu ry stycz ne go Se zo nu
Ko lar skie go TO PIE NIE MA RZAN NY.
Im pre za od bę dzie się w nie dzie lę 17
mar ca. Me ta raj du znaj do wać się bę -
dzie w Two ro gu Ma łym ko ło So śni co -
wic w re mi zie stra żac kiej.

Uczest ni cy bę dą przyj mo wa ni
w godz. 11.00-12.00. Wy jazd gru py
pro wa dzo nej przez przo dow ni ków ko -
lar skich Klu bu im. W. Hu zy za pla no -
wa no na godz. 10.00 z gli wic kie go ryn -
ku. Zwo len ni cy wy cie czek in dy wi du al -
nych mo gą do je chać na me tę raj du wła -
sny mi tra sa mi. Na me cie
na uczest ni ków cze kać bę -
dzie cie pła her ba ta i ogni -
sko, tam tak że od bę dzie się
kon kurs na naj pięk niej szą
ma rzan nę oraz kon kur sy
spraw no ścio we. Naj lep si
uczest ni cy kon kur sów otrzy -
ma ją na gro dy. W tro sce
o śro do wi sko or ga ni za to rzy
za zna czy li, iż ma rzan ny za -
kwa li fi ko wa ne do kon kur su
mu szą być wy ko na ne z ma -
te ria łów eko lo gicz nych (in -
ne nie bę dą przyj mo wa ne).
Ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa ma rzan ny nie bę dą
pod pa la ne. Re gu la min im -

pre zy znaj du je się na stro nie in ter ne to -
wej: https://si tes. go ogle. com/si te/tre -
le mo de le/ze ga ryn ka. 

Klub za pra sza tak że ro we rzy stów
na wszyst kie swe im pre zy za pla no wa -
ne w tym se zo nie. Oto one: 
� 21 kwiet nia – 44 Mło dzie żo wy Rajd
Ko lar ski
� 27 kwiet nia – Gra ulicz na
� 11 ma ja – Rajd Ju bi le uszo wy 55-le -
cia Klu bu
� 18 ma ja – Rajd O Zie lo ny Liść
Kasz ta now ca
� 16 czerw ca – Świę to Ro we ru
� 7 lip ca – Me ta mor fo zy: gród ki i kur -
ha ny
� 21 lip ca – Me ta mor fo zy: re zer wa ty
i ścież ki przy rod ni cze
� 4 sierp nia – Me ta mor fo zy: prze mysł 
� 25 sierp nia – Me ta mor fo zy: folk lor

� 1 wrze śnia – XX Po że gna nie wa ka -
cji
� 1 wrze śnia – Me ta mor fo zy: Kon -
stan ty Dam rot
� 8 wrze śnia – Me ta mor fo zy: Pik nik
na za koń cze nie VI edy cji wę dró wek
z Gli wic kim Sto wa rzy sze niem Me ta -
mor fo zy
� 21 wrze śnia – 21 Zlot Mło dzie ży
w Tosz ku
� 19 paź dzier ni ka – 45 Klu bo wy Zlot
Przo dow ni ków Tu ry sty ki Ko lar skiej
� 20 paź dzier ni ka – 56 Za koń cze nie
Se zo nu Tu ry sty ki Ko lar skiej Chu -
dów 2013

Bliż sze in for ma cje o pla no wa nych
im pre zach za miesz cza ne są na stro nie:
si tes.go ogle.com/si te/tre le mo de le/.
Tam tak że zna leźć moż na Wspom nie -
nie se zo nu 2012. (RG, SoG)

Za pra sza my na ro wer!

Ro we rzy ści z Tu ry stycz ne go Klu bu Ko lar skie go PTTK im. Wła dy sła wa Hu zy to wa rzy szy li
nam w ub. ro ku w otwar ciu po wia to wych tras ro we ro wych.

Fo
 to
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ek
Po pod pi sa niu umo wy w sie dzi bie „Gór ni ka”. Od le wej: Se ba -
stian Bu ja ra, Sa bi na Jat ta, Krzysz tof Maj, Ka mil Kanc lerz i Her bert
Jat ta.
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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 OR GA NI ZA CJE. 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: Da -
nu ta Ko wal, Mo ni ka Mu sioł oraz Krzysz tof Ziu -
brzyc ki. 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,
nr tel. 32 332 66 65. 

Powyżej za miesz cza my ko lej ną krzy żów -
kę. Roz wią za nie (ha sło krzy żów ki) pro si my
prze sy łać do 29 mar ca 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

NR 3 (72) MARZEC 2013 OSTATNIA STRONA 

Po ni żej opis pre zen to wa ne go ko ściół ka.
Obec ny ko ściół fi lial ny z 1675 r. na le ży

do pa ra fii w Ra cho wi cach. Je go bu dow ni -
czym był cie śla Jó zef Joz ka. Wcze śniej
w tym sa mym miej scu wzno sił się pierw szy
ko ściół, wzmian ko wa ny w 1447 r., ro ze bra -
ny w 1673 r. Obiekt prze szedł grun tow ną re -
stau ra cję w la tach 1963-1972, jed nak bez -
cen ne po li chro mie od sło nię to do pie ro z po -
cząt kiem XXI w. By ło to za słu gą ba dań
i prac kon ser wa tor skich prze pro wa dzo nych
tu taj w la tach 2001-2010.

Jed no na wo wa, orien to wa na świą ty nia ma
kon struk cję zrę bo wą, po sa do wio ną na pod -
mu rów ce ka mien nej, czę ścio wo ce gla nej.
Od zach. do bu do wa no do niej kwa dra to wą
wie żę o kon struk cji słu po wej. Jej lek ko po -
chy lo ne ścia ny kry je ośmio bocz ny dach na -
mio to wy. Do trój bocz nie za mknię te go pre -
zbi te rium przy le ga za kry stia z mu ro wa nym
przed sion kiem. Na wę i pre zbi te rium obie ga -
ją so bo ty, wspar te na słu pach z za strza ła mi.
Pre zbi te rium ma po zor nie owal ne skle pie nie

ko leb ko we, co w ko ścio łach drew nia nych
na le ży do praw dzi wej rzad ko ści. Na to miast
na wa ma strop pła ski. Na pro fi lo wa nej bel ce
tę czo wej znaj du je się kru cy fiks i wy ry ty jest
rok bu do wy ko ścio ła 1675. Nad na wą
umiesz czo no sze ścio bocz ną wie życz kę sy -
gna tur ki, któ rą kry je ba nia sta ko puł ka.
Dwu spa do we da chy ko ścio ła po bi te są gon -
tem. 

Wnę trze świą ty ni utrzy ma ne jest w sty lu
ba ro ko wym. Jej dwu kon dy gna cyj ny oł tarz
głów ny (1678 r.) zdo bią ob ra zy św. Ka ta rzy -
ny Alek san dryj skiej, Mat ki Bo skiej Nie po -
ka la nie Po czę tej oraz m.in. rzeź by św. Ja -

dwi gi Ślą skiej i anio łów. Ko ściół
ma am bo nę o ce chach
ba ro ko wych oraz
c h r z c i e l  n i  c ę
z XVII/XVIII w.
Jed nak naj cen -
niej szym ele -
men tem je go
wy stro ju są
wy so kiej kla -
sy XVII -wiecz ne po li chro mie, au tor stwa Jo -
an ne sa Igna tiu ka z Ro sen ber gu (Ole sna).
Na skle pie niu pre zbi te rium, ścia nach świą -
ty ni i ba lu stra dzie chó ru mu zycz ne go wid -
nie je 90 ma lo wi deł o bo ga tej ko lo ry sty ce
i te ma ty ce. 

Ko ściół ota cza cmen tarz i sta ro drzew.
Po zo sta ło ścią je go daw ne go ogro dze nia
jest drew nia na bram ka o kon struk cji słu po -
wej z 1679 r., od no wio na w 1889 r. Jej
ścia ny bocz ne za sza lo wa ne są de ska mi,
a ca łość kry je dach na mio to wy, po bi ty
gon tem. 

(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 świą ty nia z tym oł ta rzem i ja ka jest jej na -
zwa?
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Po trza Du cha nom Świyn te go
Po trza siył co z Bo ga idom
Toż win szu ja wszy skim te go
Niy chej zow dy z Wa mi by dom.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Oto prze pis na cia sto, ja kie ka szub skie go -
spo dy nie pie ką na Wiel ka noc. Za czerp nę li -
śmy go z książ ki „Smak Ka szub”, któ ra uka -
za ła się na kła dem Wy daw nic twa RE GION
w Gdy ni. Mło dze wi kuch bar dzo przy po mi na
nasz ko łocz, co po raz ko lej ny po ka zu je, jak
wie le wspól ne go ma ją Ślą za cy z Ka szu ba mi.
Skład ni ki: 1 kg mą ki tor to wej, 8 żół tek, 1/2 kost ki
ma sła (mar ga ry ny), 10 dag droż dży, 10 dag ro dzy -
nek, 1 szk. cu kru, 1,5-2 szk. mle ka, 1/2 ły żecz ki
so li, ole jek sma ko wy (wg uzna nia). Na kru szon -
kę: 2 szk. cu kru, 2 szk. mą ki, 1 kost ka ma sła.
Wy ko na nie:
W cie płym mle ku z łyż ką cu kru i 1/2 kg mą ki roz -
ra bia my droż dże i od sta wia my do wy ro śnię cia
(za czyn po wi nien dwu krot nie zwięk szyć ob ję -
tość). Do wy ro śnię te go za czy nu do da je my żółt ka,
resz tę cu kru i mą ki oraz roz to pio ny i prze stu dzo -
ny tłuszcz i ole jek sma ko wy. Ca łość wy ra bia my.
Gdy cia sto jest pra wie go to we (prze sta je się kle ić
do rąk), do da je my spa rzo ne ro dzyn ki, po now nie
wy ra bia my i od sta wia my do wy ro śnię cia w cie -
płym miej scu (na czy nie naj le piej przy kryć ście -
recz ką, waż ne by nie by ło prze cią gu). Kru szon kę

przy go to wu je -
my, wy ra bia -
jąc ma sło z mą -
ką i cu krem
na jed no li tą,
kru chą ma sę.
Waż ne, by
tłuszcz nie miał gru dek, bo zro bi się za ka lec.
Do kru szon ki moż na rów nież do dać ole jek sma -
ko wy. Gdy cia sto wy ro śnie (dwu krot nie zwięk szy
ob ję tość), wy kła da my je na bla chę wcze śniej po -
sma ro wa ną tłusz czem i wy ło żo ną per ga mi nem.
Wy ło żo ne cia sto po sy pu je my kru szon ką i wsta -
wia my do lek ko roz grza ne go pie kar ni ka. Po ok. 5-
8 min. zwięk sza my tem pe ra tu rę pie cze nia
do 165° C. Droż dżów kę pie cze my za leż nie
od wiel ko ści bla chy i gru bo ści cia sta od 40 do 60
min. 

Wa rian to wo na wierzch cia sta (pod kru szon -
kę) moż na po ło żyć tak że świe że owo ce (tru skaw -
ki, wi śnie, po łów ki śli wek, cząst ki ja błek lub gru -
szek), ale na Wiel ka noc czę sto do da je się do nie -
go ma sę ma ko wą lub se ro wą.

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

Wszyst ki go Do bre go na Wiel ka noc

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 29 mar ca 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 Ru dziń cu. Na gro dę otrzy mu je Ire na Glosz. 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, nr tel. 32 332 66 65.

1. Szu ka ny przez dzie ci w okre sie wiel ka noc nym.
Przy no si mi łą nie spo dzian kę. 
2. Ma lo wa ne ja jo.
3. Upa mięt nia po stać Ju liu sza Ro ge ra, znaj du je się
w le sie mię dzy Ko zło wem a Ra cho wi ca mi. 

4. W któ rej gmi nie na sze go po wia tu znaj du je się
skan sen – pa ro wo zow nia. 
5. Ile osób li czy Za rząd Po wia tu Gli wic kie go? 
6. Kwa li fi ka cja… – za stą pi ła po bór. 
7. Sym bol Dnia Ko biet z cza sów PRL -u. 

Mło dze wi kuch
(droż dżów ka ka szub ska)

Go to we cia sto moż na po sy -
pać cu krem pu drem.


