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Al fred Ku bic ki – wie lo let ni dzia łacz
związ ku OSP i sa mo rzą do wiec oraz
chó ry – „Sło wik” z Przy szo wic
i „Tryl” z Tosz ka, to lau re aci te go -
rocz nej na gro dy Be ne Me ri tus
(z łac. Do brze Za słu żo ny), przy zna -
wa nej oso bom, in sty tu cjom i sto -
wa rzy sze niom szcze gól nie wy róż -
nia ją cym się w dzia łal no ści
na rzecz spo łecz no ści po wia tu gli -
wic kie go. Na gro dy wrę czo ne zo -
sta ły na ostat niej se sji Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go.
Pa miąt ko we sta tu et ki wrę czył lau re -
atom prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go Ta de usz Ma mok, a dy plo -
my – sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek. Na gro dy w imie niu chó rów ode -
bra ły ich pre ze ski – Ire na Czium plik
re pre zen tu ją ca „Sło wik” i Ma ria Gar -
bal z „Try la”. Po tem przy szedł czas
na gra tu la cje, któ re zło ży li Do brze Za -
słu żo nym m.in. wójt Gie rał to wic Jo -
achim Bar giel i bur mistrz Tosz ka Grze -
gorz Kup czyk. Za nim to jed nak na stą -
pi ło, syl wet ki lau re atów przed sta wi ła
ze bra nym Mag da le na Fi szer -Rę bisz
z Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji sta ro -
stwa. A ich do ko na nia są ogrom ne. Ma -
łą uro czy stość za koń czył kon cert, pod -
czas któ re go na gro dzo ne chó ry da ły
prób kę swe go śpie wa cze go kunsz tu.
Chó ro wi z Tosz ka akom pa nio wał
na skrzyp cach Ar tur Czok, zaś „Sło -
wik” wy stą pił pod dy rek cją Hen ry ka
Man dry sza.

Al fred Ku bic ki, któ ry na gro dzo ny
zo stał w ka te go rii in dy wi du al nej, jest
twa rzą stra ża ków -ochot ni ków. Od wie -

lu, wie lu lat udowadnia swo ją pra cą, że
ra to wa nie mie nia i ży cia lu dzi jest po -
nad cza so we. Mi mo sę dzi we go wie ku
na dal czyn nie pra cu je spo łecz nie ja ko
wi ce pre zes Za rzą du Po wia to we go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych RP w Gli wi cach – da jąc in nym
przy kład bez in te re sow nej służ by pu -
blicz nej.

Je go ży cio rys jest im po nu ją cy. Uro -
dził się w 1929 r. w Gie rał to wi cach.
Swą dzia łal no ścią wspie rał – peł niąc
w nich funk cje spo łecz ne na szcze blu
gmin nym, wo je wódz kim i kra jo wym –
ta kie or ga ni za cje jak LZS, PCK, Kół ko
Rol ni cze, LOK oraz OSP, w któ rym
jest ak tyw ny po dziś dzień. Po sia da
Zło ty Znak Związ ku OSP RP i Srebr ny
Me dal za Za słu gi dla Po żar nic twa,
a w 1985 r. od zna czo ny zo stał Krzy żem
Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol -
ski. 

Druh Al fred Ku bic ki wstą pił
do OSP w Za kła dach Kok sow ni czych
Knu rów w 1952 r., gdzie zdo -
był I i II sto pień stra ża ka. W 1968 r.
prze niósł się do OSP Gie rał to wi ce, peł -
niąc przez la ta róż ne funk cje w za rzą -
dzie, ta kie jak skarb nik, se kre tarz i pre -
zes. W okre sie spra wo wa nia funk cji
pre ze sa był ini cja to rem ak cji bu do wy
re mi zy stra żac kiej, któ ra zo sta ła od da -
na do użyt ku w 1981 r. Jed nost ka otrzy -
ma ła też w tych la tach no wy sa mo chód
bo jo wy, a w 1983 r. spo łe czeń stwo so -
łec twa Gie rał to wi ce ufun do wa ło jej
sztan dar związ ko wy. Od po wo ła nia Po -

wia to we go Za rzą du Związ ku OSP RP
w Gli wi cach do dnia dzi siej sze go peł ni
funk cję wi ce pre ze sa ds. or ga ni za cyj -
nych. Aktywnie pracuje wśród mło -
dzie ży szkol nej, or ga ni zu je otwar te dni
re mi zy. Zdo był so bie za ufa nie wśród
człon ków OSP, jak rów nież spo łe czeń -
stwa so łec twa. Al fred Ku bic ki to tak że
dłu go let ni sa mo rzą do wiec. W la -
tach 1968-1970 był prze wod ni czą cym

Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej Gie rał -
to wi ce, od 1970 do 1990 – se kre ta rzem
Urzę du Gmi ny Gie rał to wi ce, a od 1991
do 1998 – prze wod ni czą cym Ra dy So -
łec kiej Gie rał to wi ce.

Przy szo wic ki „Sło wik” w ub. ro ku
ob cho dził 100-le cie. Po wstał 8 grud -
nia 1912 r. ja ko To wa rzy stwo Śpie wa -
cze „Sło wik”. 

Dokończenie na str. 8

DO BRZE ZA SŁU ŻE NI

Trwa ją ma tu ral ne zma ga nia, któ re
roz po czę ły się pi sem nym eg za mi -
nem z ję zy ka pol skie go 7 ma ja.
W szko łach, któ rych or ga nem pro -
wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki,
do ma tu ry przy stę pu je w tym ro -
ku 308 osób. 

W Ze spo le Szkół im. Ma rii Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach eg za min doj rza ło -
ści zda je 65 ab sol wen tów. – Naj czę -
ściej wy bie ra nym przed mio tem do dat -
ko wym jest geo gra fia – in for mu je dy -
rek tor szko ły El wi ra Der sie wicz. 

115 te go rocz nych ma tu rzy stów
przy stę pu je do ma tu ry w Li ceum Ogól -
no kształ cą cym Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie. Tu po za
przed mio ta mi obo wiąz ko wy mi mło -
dzież naj chęt niej wy bie ra ła ja ko do dat -
ko we bio lo gię – za rów no w za kre sie
pod sta wo wym, jak i roz sze rzo nym (44
oso by) oraz geo gra fię (31 osób).

–-Wszyst kie przed mio ty obo wiąz -
ko we, czy li ję zyk pol ski, ję zyk ob cy
i ma te ma ty ka mu szą być zda wa ne
na po zio mie pod sta wo wym, zaś roz -

sze rze nia z tych przed mio tów mo gą
być zda wa ne ja ko do dat ko we. I tak
w na szej szko le do dat ko wo ję zyk pol -
ski na po zio mie roz sze rzo nym wy bra -
ło 19 osób, ma te ma ty kę rów nież 19

osób, a ję zyk an giel ski roz sze rzo ny
aż 35 – wy ja śnia wi ce dy rek tor „Pa de -
rew skie go” Bo że na Le żuch. 

Z ko lei w Tech ni kum nr 1 wcho dzą -
cym w skład te go ze spo łu szkół, ma tu -
rę zda je 57 te go rocz nych ab sol wen tów
i 6 z lat ubie głych. Jak po da je se kre tarz
ZS im. Pa de rew skie go Syl wia Tą pa ła,
naj czę ściej wy bie ra ny przed miot do -
dat ko wy w tech ni kum to geo gra fia,
a na stęp nie: ję zyk an giel ski, WOS
i bio lo gia. 

Do eg za mi nu doj rza ło ści w Ze spo le
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie
przy stę pu je 65 uczniów. - Ucznio wie
naj chęt niej ja ko przed miot do dat ko wy
wy bie ra li geo gra fię – in for mu je dy rek -
tor Gra ży na Dą brow ska. 

Wszyst kim te go rocz nym ma tu rzy -
stom ży czy my po wo dze nia i trzy ma my
za Was kciu ki! (SoG)

Trzy ma my kciu ki za ma tu rzy stów!

Od lewej: Irena Cziumplik – prezes chóru „Słowik”,  strażak OSP 
i samorządowiec Alfred Kubicki oraz Maria Garbal – prezes chóru „Tryl”.

San dra Le śniak z Tech ni kum nr 1
w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie po eg za mi nie
doj rza ło ści pla nu je pod jąć pra cę
w An glii. 

Jej ko le ga z tej sa mej szko ły, Pa tryk
Al brecht, chce stu dio wać za rzą dza -
nie ga stro no mią i die te ty kę na jed -
nej z wyż szych uczel ni na Ślą sku.
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Przy ję ta uchwa ła jest sta no wi skiem Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go do ty czą cym fi nan so wa nia po wia to -
wych in we sty cji dro go wych w no wej per spek ty -
wie fi nan so wej Unii Eu ro pej skiej na la ta 2014-
2020. Wnio sko wa li śmy o je go przy ję cie przez rad -
nych, bo wiem w nad cho dzą cej per spek ty wie fi -
nan so wej UE pro blem fi nan so wa nia ta kich lo kal -
nych in we sty cji jest nie mal cał ko wi cie po mi ja ny.
Ana li zu jąc tekst pro jek tu Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2014-2020, znaj dzie my tam je dy nie za pi sy do -
ty czą ce wspar cia in we sty cji z za kre su roz bu do wy
i prze bu do wy klu czo wej in fra struk tu ry dro go wej
re gio nu. Nie prze wi du je się na to miast wspar cia
dróg lo kal nych – po wia to wych i gmin nych. 

Oka zu je się jed nak, że za ło że nia Umo wy Part -
ner stwa, przy ję te 15 stycz nia 2013 r. przez Ra dę
Mi ni strów, któ re w czę ści szcze gó ło wej nie wspo -
mi na ją o dro gach lo kal nych, w czę ści ogól nej za -
wie ra ją za pi sy od no szą ce się do tej kwe stii. W roz -
dzia le II. 3 Stra te gia wy ko rzy sta nia środ ków
WRS, opi su je po szcze gól ne z 11 tzw. ce lów te ma -
tycz nych, czy li prio ry te tów po li ty ki spój no ści
na okres 2014-2020. Wśród nich opi sa ny zo stał cel
te ma tycz ny 7. „Pro mo wa nie zrów no wa żo ne go
trans por tu i usu wa nie nie do bo rów prze pu sto wo ści
w dzia ła niu naj waż niej szych in fra struk tur sie cio -

wych”. W do ku men cie tym wy mie nio no ob sza ry,
na któ re skie ro wa ne bę dą środ ki WRS. Punkt
czwar ty brzmi: „zwięk sze nie do stęp no ści prze -
strzen nej ob sza rów pe ry fe ryj nych do re gio nal nych
i sub re gio nal nych ośrod ków wzro stu, w tym bu do -
wa i mo der ni za cja dróg lo kal nych”. 

Sko ro więc Umo wy Part ner stwa do pusz cza ją
moż li wość fi nan so wa nia jed nej z naj waż niej szych
i naj pil niej szych wciąż po trzeb miesz kań ców, na -
le ży tę moż li wość sa mo rzą dom lo kal nym otwo -
rzyć jed no znacz nie. Ra da Po wia tu Gli wic kie go
po przez wy ra że nie sta no wi ska w tej spra wie uzna -
ła za nie zbęd ne umoż li wie nie, w ra mach Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-
2020, do fi nan so wa nia in we sty cji na dro gach po -
wia to wych. 

Sta no wi sko to prze sła ne zo sta ło do mi ni stra
roz wo ju re gio nal ne go, Za rzą du Wo je wódz twa Ślą -
skie go, sta ro stów po wia tów ziem skich w na szym
wo je wódz twie, li de rów sub re gio nów woj. ślą skie -
go: cen tral ne go – pre zy den ta Gli wic, pół noc ne go
– pre zy den ta Czę sto cho wy, za chod nie go – sta ro sty
ra ci bor skie go i po łu dnio we go – pre zy den ta Biel -
ska -Bia łej oraz do Związ ku Po wia tów Pol skich
i Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów. Ape lu ję
w ten spo sób o po now ne roz pa trze nie waż nej dla
nas kwe stii po zy ska nia środ ków na po wia to we in -

we sty cje dro go we. 
Pie nię dzy na ten cel wciąż bo -

wiem bra ku je. Po wiat Gli wic ki prze -
zna cza na mo der ni za cję ad mi ni stro -
wa nych przez sie bie dróg du żą część
bu dże tu, po zy sku je środ ki od gmin,
co ro ku ko rzy sta też ze wspar cia
z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do -
wy Dróg Lo kal nych – a mi mo to bar -
dzo trud no jest utrzy mać w na le ży -
tym sta nie bli sko 300 km na szych
dróg. Wszy scy li czy my na to, że po -
mo gą nam w tym pie nią dze unij ne.

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK

Przy po mnę, że w tym ro ku Ra da Po wia tu przy -
zna ła trzy na gro dy Be ne Me ri tus. Uczy ni ła to mo -
cą uchwa ły pod ję tej na mar co wej se sji, na da jąc
ten za szczyt ny ty tuł Al fre do wi Ku bic kie mu – za -
słu żo ne mu, dłu go let nie mu sa mo rzą dow co wi
i dzia ła czo wi Związ ku OSP oraz dwóm chó rom:
„Sło wik” z Przy szo wic i „Tryl” z Tosz ka.
Na ostat niej se sji mia łem za szczyt wrę czyć lau re -
atom sta tu et ki na gro dy, cze mu to wa rzy szy ła nie -
wiel ka uro czy stość, uświet nio na chó ral nym kon -
cer tem. Wię cej – za rów no o na gro dzo nych, jak
i o sa mej uro czy sto ści – znaj dzie cie Pań stwo
na są sied nich stro nach te go wy da nia WPG. Mi -
łym ak cen tem by ło tak że wrę cze nie rad ne mu
Bog da no wi Li twi no wi li stu gra tu la cyj ne go
za wie lo let nie, wzo ro we kie ro wa nie Lo ka tor sko -
-Wła sno ścio wą Spół dziel nią Miesz ka nio wą
w Knu ro wie. Za słu żo ny pre zes prze szedł na eme -
ry tu rę, ale z pew no ścią na dal do brze bę dzie słu żył
miesz kań com Knu ro wa swą spo łecz ną dzia łal no -
ścią.

Nie do szło nie ste ty do za po wie dzia nej wi zy ty
po sła Mar ka Plu ry na na szym kwiet nio wym po sie -
dze niu Ra dy Po wia tu. W tym sa mym ter mi nie po -
seł mu siał wy je chać do Pa ry ża na kon fe ren cję do -
ty czą cą nie peł no spraw nych. Ilo na Ra czyń ska -Ci -
szak z je go Biu ra Po sel skie go w Ka to wi cach wy -
gło si ła oświad cze nie na te mat, w związ ku z ja kim
po seł miał być na szym go ściem – gwa ry ślą skiej
i pro po zy cji prze kształ ce nia jej w ję zyk re gio nal -
ny. 

Po seł zło żył w tej spra wie w ub. ro ku pro jekt
usta wy, a Ra da Po wia tu Gli wic kie go pod ję ła kil ka
mie się cy te mu uchwa łę wy ra ża ją cą po par cie dla
tych dzia łań. Dla po rząd ku przy po mnę, że na lu to -
wej se sji go ści li śmy ks. Man fre da Sła bo nia – po -
etę i et no gra fa, któ ry na le ży do go rą cych zwo len -
ni ków uczy nie nia z gwa ry ślą skiej ję zy ka. Z ko lei
w mar cu na szym go ściem by ła wi ce mar sza łek Se -
na tu RP Ma ria Pań czyk -Po zdziej. Ta zna na dzien -
ni kar ka Ra dia Ka to wi ce wy ja śni ła, dla cze go jej
zda niem – zgod nym z opi nią Ra dy Ję zy ka Pol -
skie go – nie ma uza sad nie nia do uzna nia gwa ry
ślą skiej za ję zyk re gio nal ny. Mam na dzie ję, że ta
cie ka wa dys ku sja kon ty nu owa na bę dzie na se sji
w ma ju, już z udzia łem po sła Mar ka Plu ry.

Rad ni za po -
zna li się z oce ną
za so bów po mo cy
s p o  ł e c z  n e j
za rok 2012 dla Po wia tu Gli wic kie go, któ rą przed -
sta wi ła Gra ży na Le d woń, za stęp ca dy rek to ra Po -
wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi -
cach. Ob szer ne spra woz da nie po wsta ło w opar ciu
o ana li zę lo kal nej sy tu acji spo łecz nej i de mo gra -
ficz nej. Na stęp nie rad ni pod ję li – jed no gło śnie –
pięć uchwał. Jed na z nich do ty czy udzie le nia do -
ta cji w 2013 r. z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go
na pra ce przy za byt kach wpi sa nych do re je stru.
Otrzy ma ją je ko ścio ły w Tosz ku, Wi śni czu, Sie ra -
ko wi cach, Paczynie i Po ni szo wi cach oraz za mek
w Tosz ku, by móc wy ko nać nie zbęd ne pra ce kon -
ser wa tor skie, re stau ra tor skie i ro bo ty bu dow la ne.
W for mie uchwa ły zo sta ło przy ję te sta no wi sko
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go do ty czą ce fi nan so wa -
nia po wia to wych in we sty cji dro go wych w no wej
per spek ty wie fi nan so wej Unii Eu ro pej skiej –
zwró ci li śmy w nim uwa gę, iż uwa ża my za nie -

zbęd ne umoż li wie nie do fi nan so wa nia tych in we -
sty cji z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2014-2020. 

Rad ni zło ży li wie le in ter pe la cji. W spra wach
istot nych dla miesz kań ców swych gmin i po wia tu
in ter we nio wa li w ten spo sób m.in. An drzej Frej no,
An drzej Ku rek, Hen ryk Si bie lak, Ma rian Sa dec ki
oraz ja. Sta ro sta Mi chał Nie szpo rek w czę ści in -
for ma cyj nej prze ka zał sze ro ką in for ma cję na te -
mat prac zmie rza ją cych do prze kształ ce nia SP
ZOZ Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach
w spół kę po wia tu. 

Pro gram tej se sji był bar dzo bo ga ty, nie spo sób
przed sta wić go w tej krót kiej re la cji. Za in te re so -
wa nych od sy łam do Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz -
nej Po wia tu Gli wic kie go, gdzie za miesz cza ne są
wszyst kie przy ję te uchwa ły oraz in ter pela cje, za -
py ta nia, wnio ski i oświad cze nia rad nych. Tam tak -
że znaj du je się peł ny re jestr pro to ko łów z se sji Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go. 

Na stęp na se sja od bę dzie się 28 ma ja
o godz. 15.00. 

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

WIE ŚCI Z SE SJI
Na kwiet nio wej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go wrę czo ne zo sta ły
na gro dy Be ne Me ri tus, przy zna wa ne za szcze gól ne za słu gi dla
lo kal nej, po wia to wej spo łecz no ści. Rad ni przy ję li pod czas ob rad
kil ka istot nych uchwał oraz zło ży li wie le in ter pe la cji.

Po sie dze nie 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, któ re od by ło
się 18 kwiet nia, po świę co ne by ło
go spo dar ce wod no -ście ko wej,
a tak że osa dom ście ko wym. Rad ni
mie li oka zję wy mie nić po glą dy
z wi ce wo je wo dą ślą skim An drze -
jem Pi lo tem.

Za gad nie nia go spo dar ki wod no -ście -
ko wej w po wie cie gli wic kim przed sta -
wił pod czas po sie dze nia w for mie pre -
zen ta cji na czel nik Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa
w sta ro stwie, Ma riusz Dy ka. Po szcze -
gó ło wym omó wie niu te ma tu wśród
rad nych wy wią za ła się dys ku sja, do ty -
czą ca ka na li za cji w po wie cie. Po ru szo -
ne też zo sta ło in ne za gad nie nie – osa dy
ście ko we tra fia ją ce na po la rol ne. Rad -
ni po dzie li li się swy mi oba wa mi zwią -
za ny mi z tym pro ce de rem z wi ce wo je -
wo dą An drze jem Pi lo tem, któ ry go ścił
na tej czę ści po sie dze nia ko mi sji, za -

pro szo ny przez wi ce sta ro stę gli wic kie -
go Wal de ma ra Do mb ka. 

Pro blem przed sta wił prze wod ni czą -
cy ko mi sji An drzej Ku rek. – Osa dy
ście ko we wy wo żo ne są na po la od lat –
mó wił. – Miesz kań cy po wia tu nie ma ją
pew no ści, czy nie za nie czysz cza ją zie -
mi, szko dząc przez to upra wom rol -
nym. – Prze pi sy są w tej mie rze nie jed -
no znacz ne, trud no uzy skać na ten te -
mat wy czer pu ją cą in for ma cję – do dał
rad ny Je rzy Ku cza.

– To pro blem nie tyl ko po wia tu gli -
wic kie go, spo tka łem się już z ta ki mi
opi nia mi też w in nych miej scach wo je -
wódz twa – mó wił wi ce wo je wo da. –
Po pro szę w tej spra wie o peł ne da ne
Wo je wódz kie go In spek to ra Ochro ny
Śro do wi ska, by wy ja śnić te kwe stie
i wów czas udzie lę Pań stwu od po wie -
dzi. 

– Cie szy nas za in te re so wa nie wi ce -
wo je wo dy tym trud nym te ma tem –

pod su mo wu je po sie dze nie ko -
mi sji prze wod ni czą cy An drzej
Ku rek. – Wio sną ten pro blem
na ra sta, osa dy są bo wiem w tym
cza sie in ten syw nie wy wo żo ne
na po la. Ro śnie też za nie po ko je -
nie oko licz nej lud no ści. Lu dzie
nie wie rzą, że osa dy z oczysz -
czal ni ście ków nie ma ją ujem -
ne go wpły wu na żyw ność. Wie -
lu z nich uwa ża, że ta ki pro ce -
der po wi nien być za bro nio ny,
tym cza sem pra wo w tej mie rze
jest in ne. Na gle bach „wzmoc -
nio nych” osa da mi ście ko wy mi
moż na upra wiać ro śli ny prze -
zna czo ne np. do bio ga zow ni.
Nie wia do mo jed nak, czy ja kaś
in sty tu cja to spraw dza i czy rze -
czy wi ście na tych po lach nie
jest pro wa dzo na upra wa pro duk tów
prze zna czo nych do kon sump cji dla lu -
dzi. Wąt pli wo ści bu dzi też fakt, że ta ką

– po ten cjal nie ska żo ną pa szę – spo ży -
wać mo gą zwie rzę ta, któ rych mię so,
mle ko lub ja ja my póź niej je my. Mam

na dzie ję, że przy po mo cy wi ce wo je wo -
dy uda nam się w peł ni wy ja śnić te
oba wy. (RG) 

Z wi ce wo je wo dą o osa dach ście ko wych

Dro ga w Ra cho wi cach zo sta ła zmodernizowana w 2006 r.
dzię ki unij nym środ kom. Chce my, by i te raz by ła ta ka moż -
li wość.
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Czy UE wes prze 
dro gi po wia to we?
Na wnio sek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go na swej ostat niej se sji
Ra da Po wia tu Gli wic kie go przy ję ła uchwa łę, któ ra ma na ce lu po -
zy ska nie środ ków na lo kal ne in we sty cje dro go we. To bar dzo po -
trzeb ne pie nią dze, bo wiem te dro gi wciąż są moc no nie do in we -
sto wa ne, a prze cież słu żą na co dzień nam wszyst kim.

Ko mi sja ob ra do wa ła z udzia łem wi ce wo je wo dy An drze ja Pi lo ta i wi ce sta ro sty Wal -
de ma ra Do mb ka.
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iż w dal szym cią gu w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach moż na skła dać
wnio ski o ure gu lo wa nie sta nów praw -
nych nie ru cho mo ści, któ rych część grun -
tu za ję ta jest pod pas dro gi pu blicz nej. 

Po nad to in for mu je, że w tut. sta ro -
stwie w Wy dzia le Geo de zji i Gospo-

darki Nie ru cho mo ścia mi moż na uzy -
skać wszel kie in for ma cje do ty czą ce
pro ce dur ak tu ali za cji użyt ków grun to -
wych na nie ru cho mo ściach, któ re
w czę ści lub w ca ło ści są użyt ko wa ne
w in ny spo sób niż ujaw nio ny w ewi -
den cji grun tów i bu dyn ków. 

Szcze gó ło wych in for ma cji w tych
te ma tach, udzie la Wy dział Geo de zji
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
przy ul. Zyg mun ta Sta re go 17 w Gli wi -
cach, pok. nr 010 i nr 040 lub pod nr te -
le fo nu: 32 332 66 73-74, 32 332 66 57. 

Po wiat Gli wic ki uczcił Świę to
Uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja
wspól nie z Mia stem Gli wi ce. 

W tym ro ku świę to wa li śmy 222. rocz -
ni cę uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja
przez Sejm Rze czy po spo li tej Oboj ga
Na ro dów. W Gli wi cach 3 ma ja w ko -
ście le ka te dral nym pw. św. Apo sto łów
Pio tra i Paw ła od pra wio na zo sta ła
z udzia łem sa mo rzą dow ców Zie mi Gli -
wic kiej msza świę ta w in ten cji Oj czy -
zny. Pod czas na bo żeń stwa Ta de usz
Ma mok, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -

tu Gli wic kie go przy po mniał w swym
wy stą pie niu, że Kon sty tu cja 3 Ma ja
by ła naj no wo cze śniej szym ak tem pań -
stwo wym w ów cze snym świe cie, któ ry
po prze dził usta no wie nie Kon sty tu cji
Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki Płn.
Na stęp nie re pre zen ta cja sa mo rzą dow -
ców, w skład któ rej wcho dzi li Mag da -
le na Bud ny – se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go, Ta de usz Ma mok i Adam
Neu mann – za stęp ca pre zy den ta Gli -
wic, zło ży li bu kiet czer wo no -bia łych
kwia tów na rę ce bi sku pa Ja na Kop ca,
któ ry prze wod ni czył od pra wie niu mszy

św. Bi skup w wy -
gło szo nym ka za niu
po wo łał się na Pre -
am bu łę Kon sty tu -
cji 3 Ma ja, mó wią -
cą, iż dla do bra Oj -
czy zny trze ba po zo -
sta wić na bo ku wła -
sne uprze dze nia,
a bu do wać przy -
szłość opar tą na łą -
cze niu wspól nych
ta len tów. Pre am bu ła
od wo ły wa ła się
do su mie nia każ de -
go z oby wa te li,
a apel ten jest ak tu -
al ny rów nież i dziś –
mó wił bi skup. 

Po na bo żeń stwie
uczest ni cy spod Ka -
te dry prze szli
na plac Mic kie wi -
cza, gdzie od by ły
się ofi cjal ne uro czy -
sto ści z udzia łem
pocz tów sztan da ro -
wych, w tym tak że
pocz tu Po wia tu Gli wic kie go, przed sta -
wi cie li woj ska oraz or kie stry dę tej
KWK „So śni ca”. Pod Po mni kiem Ada -
ma Mic kie wi cza prze mó wie nia do ze -
bra nych wy gło si li Adam Neu mann i Je -

rzy Bu zek, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go, mó wią cy o współ cze snym
pa trio ty zmie w od nie sie niu do re aliów
zjed no czo nej Eu ro py.

(RG)

WAŻ NA DA TA: 3 MA JA

Od le wej: bi skup Jan Ko piec, Ta de -
usz Ma mok, Magdalena Budny
i Adam Neu mann. 

Pod Po mni kiem Ada ma Mic kie wi cza z miesz kań ca mi
Zie mi Gli wic kiej spo tkał się Je rzy Bu zek. 

Uro czy sto ściom to wa rzy szy ły pocz ty sztan da ro we Po wia tu Gli wic kie go i Gli -
wic.
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Pod su mo wa no te go rocz ną kwa li fi -
ka cję woj sko wą w po wie cie gli -
wic kim. Trwa ła po nad mie siąc,
a jej prze pro wa dze nie zo sta ło wy -
so ko oce nio ne przez Woj sko wą Ko -
men dę Uzu peł nień w Gli wi cach.

Za koń cze nie kwa li fi ka cji od by ło się
8 kwiet nia. Z tej oka zji sie dzi bę Ko mi -
sji Le kar skiej dla po wia tu gli wic kie go
w gli wic kim OB RUM od wie dził Sła -
wo mir Adam czyk – czło nek Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go. Po dzię ko wał
za bar dzo do brą pra cę prze wod ni czą ce -
mu ko mi sji, lek. med. Ma ria no wi Ga -
bry sio wi oraz wszyst kim oso bom, któ -
re za an ga żo wa ne by ły w prze pro wa -
dze nie kwa li fi ka cji. Za stęp ca ko men -
dan ta WKU w Gli wi cach, mjr Lech Za -
wod nik wrę czył li sty gra tu la cyj ne skie -
ro wa ne m.in. do sta ro sty gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka, człon ka Za rzą du
Sła wo mi ra Adam czy ka, Sta ni sła wa
Kor czy ka i Zbi gnie wa Mać ko wia ka
z Wy dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go
sta ro stwa oraz prze wod ni czą ce go i pra -
cow ni ków ko mi sji. Mjr Lech Za wod -
nik pod kre ślił, że po ziom prze pro wa -
dze nia kwa li fi ka cji woj sko wej w po -
wie cie gli wic kim jest bar dzo wy so ki

i mo że słu żyć ja ko wzór dla in nych jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

Do kwa li fi ka cji woj sko wej w tym
ro ku sta wi ło się 669 osób z te re nu po -
wia tu gli wic kie go. W więk szo ści by li to
męż czyź ni uro dze ni w 1994 r., ale
też 40 ze star szych rocz ni ków i 12 ko -
biet. Zde cy do wa na więk szość, bo po -
nad 94 proc. rocz ni ka pod sta wo we go

otrzy ma ło ka te go rię zdro wia A – zdol ny
do służ by woj sko wej. Nie ca łe 5 proc.
ko mi sja uzna ła za nie zdol nych do służ -
by woj sko wej w cza sie po ko ju, a w cza -
sie mo bi li za cji zdol nych do obro ny kra -
ju (kat. D). Tyl ko 7 osób otrzy ma ło ka -
te go rię E, czy li są trwa le i cał ko wi cie
nie zdol ni do służ by woj sko wej. 

(RG)

Kwa li fi ka cja z po chwa ła mi

Ko mi sja Le kar ska dla po wia tu gli wic kie go po za koń cze niu te go rocz nej kwa -
li fi ka cji w to wa rzy stwie Sła wo mi ra Adam czy ka i ma jo ra Le cha Za wod ni ka. 
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Za koń czył się cykl 93 po wia to wych
de bat kli ma tycz nych zor ga ni zo wa -
nych przez In sty tut na rzecz Eko ro -
zwo ju i Zwią zek Po wia tów Pol skich
w ra mach pro jek tu pt. „Do bry kli -
mat dla po wia tów”. Udział w nich
wzię li przed sta wi cie le po wia tów,
gmin, człon ko wie or ga ni za cji po -
za rzą do wych oraz lo kal ni przed się -
bior cy. Wśród nich – Po wiat Gli wic -
ki. 

– Ce lem na szych de bat by ło spro wo ko -
wa nie dys ku sji w śro do wi sku pol skich
sa mo rzą dów na te mat ko niecz no ści
ochro ny kli ma tu i ada pta cji do ich
zmian – mó wi dr Woj ciech Szy mal ski,
ko or dy na tor pro jek tu Do bry Kli mat dla
Po wia tów. – Cie szy nas jed nak fakt, że
w wy ni ku na szych de bat do Sie ci Po -
wia tów na rzec Kli ma tu przy stą pi ło 11
po wia tów! – do da je. 

Wśród czyn ni ków, naj czę ściej wy -
mie nia nych w dys ku sjach, ko niecz -

nych, aby dzia ła nia na rzecz ochro ny
kli ma tu by ły sku tecz ne, zna la zły się:
edu ka cja kli ma tycz na i sta bil ne pra wo
ja ko ele ment za chę ca ją cy do po dej mo -
wa nia roz wią zań pro kli ma tycz nych
i śro do wi sko wych. Wszyst kie ze bra ne
wnio ski z de bat zo sta ną przed sta wio ne
mi ni stro wi śro do wi ska. Wię cej na ten
te mat moż na prze czy tać na 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. 

Pro jekt „Do bry kli mat dla po wia -
tów” re ali zo wa ny jest przez Instytut
na rzecz Eko ro zwo ju – li der, Zwią zek
Po wia tów Pol skich oraz Com mu ni ty
Ener gy Plus z Wiel kiej Bry ta nii – part -
ne rzy, przy udzia le środ ków in stru men -
tu fi nan so we go LI FE+ Ko mi sji Eu ro -
pej skiej oraz do fi nan so wa niu Na ro do -
we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej. 

(SoG)

Kli mat dla po wia tów

De ba ta kli ma tycz na w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach. 
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Sta ro sta Gli wic ki 
wy ko nu ją cy za da nia z za kre su ad mi ni stra cji rzą do wej in for mu je,
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19 ma ja za pra sza my na Za mek
w Tosz ku, na VIII Bre we rie To szec -
kie prze bie ga ją ce pod ha słem
„Do bre i złe po rząd ki hra bi ny An ny
Ma rii Co lon ny”. 
Ofi cjal ne otwar cie im pre zy za pla no wa -
no na godz. 14.00. Wcze śniej, bo
od 12.00 na zam ku go ścić bę dzie jar -
mark rze mio sła daw ne go, od bę dą się
warsz ta ty i po kaz tań ca daw ne go, a tak -
że kon cert Ze spo łu Mu zy ki Daw nej Ti -
bia rium Scho la res. W pro gra mie im -
pre zy prze wi dzia no tak że spek takl te -
atral ny „Do bre i złe po rząd ki hra bi ny
An ny Ma rii Co lon ny” (akt I –
godz. 14.30, akt II – godz. 15.20), te -
atrzyk lal ko wy dla dzie ci oraz po ka zy:

tań ca z fla ga mi, so kol ni czy, walk ry -
cer skich. Na za koń cze nie kon cert za gra
ze spół Do ne gal. 

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą
spra wu ją sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek oraz bur mistrz Tosz ka Grze -
gorz Kup czyk. Przed się wzię cie jest re -
ali zo wa ne w ra mach ma łych pro jek tów
PROW na la ta 2007-2013 pn. „Bre we -
rie To szec kie, czy li do bre i złe po rząd -
ki hra bi ny An ny Ma rii Co lon ny. Pro -
mo cja tu ry stycz na zam ku w Tosz ku po -
przez wy da rze nie hi sto rycz ne”. Szcze -
gó ło wy pro gram znaj du je się na stro nie
http://www.za mek to szek.pl/.

(SoG)

Bre we rie w Tosz ku

Im pre za co ro ku przy cią ga tłu my mi ło śni ków do brej za ba wy z hi sto rycz nym
prze sła niem.
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18 kwiet nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach od by ło się spo -
tka nie z rad ny mi gmi ny Pil cho wi ce.
Or ga ni za to ra mi spo tka nia by li rad ni
Po wia tu Gli wic kie go wy wo dzą cy się
z gmi ny Pil cho wi ce: wi ce sta ro sta gli -
wic ki Wal de mar Do mbek, Win fryd Fi -
coń i Ma rian Sa dec ki. Po świę co ne by ło
ono współ pra cy sa mo rzą du po wia to -
we go z gmi ną Pil cho wi ce. 

– Za zdrosz czę Wam tak do brej
współ pra cy po wia tu z gmi na mi – mó -
wił obec ny na spo tka niu wi ce wo je wo -
da ślą ski An drzej Pi lot. Pod kre ślił
przy tym, że jest ona szcze gól nie wi -
docz na w po zy ski wa niu fun du szy
na in we sty cje dro go we z Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych. 

Wspól ne ini cja ty wy w za kre sie dro -
go wnic twa przed sta wił dy rek tor Za rzą -

du Dróg Po wia to wych w Gli wi cach Jan
Osman. W tym ro ku po wiat i gmi na
wspól nie pla nu ją wy ko nać m.in. na stę -
pu ją ce za da nia: „Mo der ni za cja dro gi
po wia to wej NR 2916S Żer ni ca -Smol -
ni ca”, „Prze bu do wa dro gi po wia to wej
NR 2925S w Pil cho wi cach – od ci nek
od skrzy żo wa nia z ul. Ry nek w kie run -
ku Le bo szo wic”, „Bu do wa chod ni ka
w cią gu dro gi po wia to wej NR 2930 S
ul. Ka ro la Miar ki w Wil czy – IV etap”.
W trak cie re ali za cji i w przy go to wa niu
są tak że in ne pro jek ty, jed nak są one
w więk szo ści uza leż nio ne od moż li wo -
ści fi nan so wych. 

– Pie nię dzy na re mon ty dróg cią gle
bra ku je, dla te go tak waż ne jest po zy -
ski wa nie ich ze źró deł ze wnętrz nych.
Wspól na po sta wa i wspól ne sta ra nia
po wia tu i gmin zwięk sza ją szan se

na uzy ska nie do fi nan so wa nia – pod kre -
ślał wi ce sta ro sta Do mbek. 

Pod czas spo tka nia po ru szo ne zo sta -
ły tak że kwe stie zwią za ne z pie czą za -
stęp czą oraz opie ką nad oso ba mi nie -
peł no spraw ny mi. Przed sta wi ła je dy -
rek tor Po wia to we go Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Gli wi cach Bar ba ra Ter lec -
ka -Ku bi cius. Rad ni by li ży wo za in te re -
so wa ni tym te ma tem, bo wiem na te re -
nie ich gmi ny znaj du ją się aż dwa do -
my po mo cy spo łecz nej – „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej (jed nost ka or -
ga ni za cyj na Po wia tu Gli wic kie go)
i DPS dla Dzie ci i Mło dzie ży w Pil cho -
wi cach (wy ko nu ją cy za da nia zle co ne
przez po wiat). 

Bie żą ce ko mu ni ka ty z za kre su śro -
do wi ska przed sta wił na czel nik Wy -
dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa

i Le śnic twa sta ro stwa Ma -
riusz Dy ka. Omó wił kwe stie
ta kie jak m.in. do ta cje dla
spół ek wod nych, for mal no -
ści zwią za ne z wy cin ka mi
drzew, re je stra cją nie któ rych
ga tun ków pta ków czy bu do -
wą przy do mo wych oczysz -
czal ni ście ków. 

Spo tka nie by ło tak że
oka zją do dys ku sji na te mat
po dej mo wa nych przed się -
wzięć i bie żą cych po trzeb.
Urząd Gmi ny Pil cho wi ce
pod czas spo tka nia re pre zen -
to wa ła Ka ri na Szoł ty sik –
kie row nik Re fe ra tu In we sty -
cji i Roz wo ju Go spo dar cze -
go. (SoG)

Po wiat i Pil cho wi ce

Dro gi, po moc spo łecz na, śro do wi sko, ale i bie żą ce spra wy by ły głów ny mi te ma ta mi
pod czas spo tka nia. 
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Od po nad ro ku w Re mi zie OSP
w Smol ni cy or ga ni zo wa ne są co -
mie sięcz ne spo tka nia go spo dyń
wiej skich.

Ko ło zo sta ło za wią za ne przez Mał go -
rza tę Ole szow ską. Na spo tka nia
uczęsz cza po nad 30 pań. Ko bie ty chęt -

nie dzia ła ją spo łecz nie, mię dzy in ny mi
uczest ni czy ły w or ga ni zo wa niu do ży -
nek za rów no pa ra fial nych, jak i gmin -
nych. Na każ dym spo tka niu dzie je się
coś in ne go: raz jest to gim na sty ka, na -
stęp nym ra zem tań ce i śpie wy,
a przed świę ta mi pa nie przy go to wu ją
stro iki, któ re ubar wia ją ich do my.
KGW or ga ni zu je róż ne im pre zy, ta kie
jak: an drzej ki, bal kar na wa ło wy, a tak -
że wy ciecz ki, np. do Szczyr ku.

Smol nic kie KGW do pie ro roz po -
czy na swo ją dzia łal ność, ale już sły -
chać o nim w oko li cy. Pa nie za pew nia -
ją, że po my słów im nie bra ku je. 12
kwiet nia od by ło się spo tka nie rocz ni -
co we ko ła. Je go prze wod ni czą ca zo sta -
ła uko ro no wa na i wrę czo no jej in sy -

gnia wła dzy w po sta ci ko ro ny, do rod -
ne go jabł ka oraz pał ki do ucie ra nia cia -
sta, a na ko niec od śpie wa no grom kie
„Sto lat!”.

Miej my na dzie ję, że za pał pań ze
Smol ni cy nie wy ga śnie i jesz cze nie raz
o nich prze czy ta my lub usły szy my.
Mo gą też być przy kła dem dla in nych
miej sco wo ści, gdzie nie ma po dob nych
kół.

(MG)

Smol nic kie KGW 

Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Smol ni cy na ju bi le uszo wym spo tka niu.

Fo
 to

: N
. R

u s
in

23 kwiet nia od by ło się uro czy ste
za koń cze nie pro jek tu pt. „No wo -
cze sne rę ko dzie ło użyt ko we w Gie -
rał to wi cach”, pro wa dzo ne go przez
Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło Miej -
skie w Gli wi cach, 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. 

Uro czy ste za koń cze nie, zor ga ni zo wa ne
w Ze spo le Szkol no -Przed szkol nym
w Gie rał to wi cach, po łą czo ne by ło
z wrę cze niem dy plo mów, upo min ków
książ ko wych oraz wy sta wą prac wy ko -
na nych przez pa nie bio rą ce udział
w pro jek cie. Na spo tka nie oprócz

uczest ni czek pro jek tu zo sta li za pro sze ni
przed sta wi cie le sa mo rzą du Gmi ny Gie -
rał to wi ce, pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich w Gie rał to wi cach i wy kła dow cy.
Pod czas spo tka nia od by ła się pre zen ta -
cja mul ti me dial na pro jek tu, za po mo cą
któ rej jego ko or dy na tor ka Alek san dra
Jó ze wicz do ko na ła pod su mo wa nia
projektowych dzia łań i efek tów. 

Oprócz warsz ta tów do ty czą cych
pro jek to wa nia, kro ju i szy cia, od by ły
się warsz ta ty fo to gra ficz ne, kom pu te -
ro we, tre ner skie oraz po ka zo we pro -
wa dzo ne przez sa me uczest nicz ki.
Wy jąt ko wym za in te re so wa niem pań

cie szył się rów nież wy jazd do Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach,
gdzie od by ły się warsz ta ty kre atyw ne
z wy ko rzy sta niem róż ne go ro dza ju
ma te ria łów. W pro jek cie prze wi dzia -
ny był udział w im pre zie pro mo cyj -
nej w ce lu pre zen ta cji dzia łal no ści
Ko ła Go spo dyń Wiej skich oraz prac
wy ko na nych w je go trak cie. Pre zen -
ta cja ta ka od by ła się 17 mar ca pod -
czas fe sty nu świą tecz ne go w Gór no -
ślą skim Par ku Et no gra ficz nym
w Cho rzo wie. W ra mach pro jek tu
zor ga ni zo wa ne zo sta ły rów nież dwie
„ży we” lek cje dla uczniów z Gie rał -
to wic i Knu ro wa na te mat tra dy cji
i kul tu ry Ślą ska.

At mos fe ra pod czas trwa nia pro jek tu
by ła wy jąt ko wa. Pod kre śla ły to za rów -
no uczest nicz ki, jak i ze spół re ali zu ją cy
pro jekt. Do cie ka wo stek moż na nie -
wąt pli wie za li czyć pre zent, ja kim
człon ki nie KGW ob da ro wa ły po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał go -
rza tę Handz lik pod czas ob cho dów Eu -
ro pej skie go Dnia Ko biet w Wie low si.
Pa ni po seł otrzy ma ła ko per tów kę wy -
ko na ną na warsz ta tach przez jed ną
z uczest ni czek. Pre zent wzbu dził du że
uzna nie dla zdol no ści i po my sło wo ści
gie rał to wi cza nek.

Ha li na Sto lar czyk

No wo cze sne rę ko dzie ło w Gie rał to wi cach

Uczest nicz ki warsz ta tów udo wod ni ły, że rę ko dzie ło jest pięk ne i no wo cze sne.
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Me tro po li tar ne
Świę to Ro dzi ny
Na prze ło mie ma ja i czerw ca ob -
cho dzo ne bę dzie na te re nie wo je -
wódz twa ślą skie go VI Me tro po li tar -
ne Świę to Ro dzi ny, prze bie ga ją ce
pod ha słem „Ro dzi na wia ry god -
na”. W je go ob cho dy włą czył się
rów nież Po wiat Gli wic ki. 

Pełny pro gram te go rocz nej im pre zy
zna leźć moż na na pla ka cie, za miesz -
czo nym m.in. na na szej stro nie in ter ne -
to wej. My szcze gól nie po le ca my wy -
da rze nia, współ or ga ni zo wa ne przez
Po wiat Gli wic ki.

25 ma ja w Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row -
skiej od bę dzie się Fe styn Ro dzin ny.
Spo tka nie w gro nie ro dzin, miesz kań -
ców „Za mecz ku” i go ści po prze dzi
msza św., od pra wio na o godz. 15.00
w dwóch in ten cjach – pen sjo na riu szy
i pra cow ni ków te go DPS -u oraz zmar -
łe go w grud niu ub. r. rad ne go po wia to -
we go, An drze ja Mi chal skie go. Im pre za
or ga ni zo wa na jest we współ pra cy z dy -
rek cją „Za mecz ku” i Sto wa rzy sze niem
Mo ja Gmi na Nasz Po wiat. 

27 ma ja w sta ro stwie or ga ni zo wa ny
jest Kon kurs Wie dzy o Po wie cie Gli -
wic kim pt. „Skar biec Ro dzin ny”. Im -
pre za przy go to wy wa na jest wspól nie
z Miej ską Szko łą Pod sta wo wą nr 2
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi w Knu ro -
wie. 

Za pra sza my też na dwa wy kła dy,
or ga ni zo wa ne wspól nie z Die ce zją Gli -
wic ką w Cen trum Edu ka cyj nym im. Bł.
Ja na Paw ła II w Gli wi cach. 22 ma ja
o godz. 10.00 roz pocz nie się wy kład pt.
„Warsz ta ty – za ko cha ni i wol ni”, pro -
wa dzo ny przez Be atę i Mar ci na Mą -
drych z kra kow skiej „Kre acji Za ba -
wy”, prze wi dy wa ne za koń cze nie –
godz. 12.00. Na to miast 25 ma ja
w godz. 16.00-17.00 trwać bę dzie wy -
kład pt. „Bla ski i cie nie ro dzi ny za stęp -
czej”, pro wa dzo ny przez pra cow ni ków
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w Gli wi cach oraz przed sta wi cie li
ro dzin za stęp czych z na sze go po wia tu.

(RG)

Noc peł na atrak cji
Bar dzo bo ga ty pro gram ma te go rocz na Noc Mu ze ów, na któ rą 18 ma ja
za pra sza Mu zeum w Gli wi cach.

Im pre zy to czyć się bę dą w wie lu miej scach: Wil li Ca ro i Czy tel ni Sztu ki, Zam ku
Pia stow skim, Od dzia le Od lew nic twa Ar ty stycz ne go i Ra dio sta cji. Te go dnia
od godz. 17.00 do pół no cy bę dzie my mo gli m.in. oglą dać po ka zy re kon struk cyj ne,
za po znać się z taj ni ka mi śre dnio wiecz nej szer mier ki, obej rzeć przed sta wie nia te -
atral ne. Szcze gó ły na stro nie www.mu zeum.gli wi ce.pl. (RG)

Mie li śmy oka zję, by po dzi wiać wy -
so kiej kla sy pa ry ta necz ne z kra ju
i za gra ni cy, oce nia ne przez mię -
dzy na ro do we ju ry. 27 kwiet nia Ha -
la Spor to wa MO SiR w Szczy gło wi -
cach wy peł ni ła się tan ce rza mi,
bio rą cy mi udział w Ogól no pol skim
Tur nie ju Tań ca To wa rzy skie go
„II Ślą ska Wio sna 2013”.

W Tur nie ju wzię ło udział 230 par, star -
tu ją cych w wie lu ka te go riach, kla sach
i sty lach. Pierw sza edy cja tej im pre zy
od by ła się przed ro kiem w Mi ko ło wie,
ale te raz or ga ni za to rzy – ze wzglę du
na du żą przy chyl ność Po wia tu Gli wic -
kie go i Mia sta Knu ro wa – po sta no wi li
prze nieść się wła śnie do Szczy gło wic.
– Był to świet ny wy bór – mó wi Sta ni -

sła wa Koł tyś, kie row nik or ga ni za cyj ny
Tur nie ju. – W ha li MO SiR -u stwo rzo no
nam bar dzo do bre wa run ki do prze pro -
wa dze nia tej im pre zy na na praw dę wy -
so kim po zio mie. 

Od ra na do póź nej no cy na par kie cie
oglą dać moż na by ło wy stę py par –
od naj młod szych, star tu ją cych w ka te -
go rii wie ko wej 12-13 lat, do mi strzów
w ka te go riach OPEN i HOB BY. Po -
dziw wzbu dza ły za rów no tań ce w sty lu

la tin, jak i stan dard. Wśród tan ce rzy
by li za wod ni cy z Hisz pa nii, Por tu ga lii,
Włoch, Ukra iny i Sło wa cji oraz pa ry
z licz nych klu bów kra jo wych, m.in.
z Ło dzi, Wro cła wia, Kra ko wa, Ja worz -
na, Opo la, Czę sto cho wy, Biel ska -Bia -
łej, Ska wi ny i Klucz bor ka. W im pre zie
bra li udział naj bar dziej uty tu ło wa ni
tan ce rze z Pol ski.

Zwy cięz cy Tur nie ju ode bra li pu cha -
ry i dy plo my z rąk Mag da le ny Bud ny –
se kre ta rza Po wia tu Gli wic kie go oraz
Krzysz to fa Sto lar ka – dy rek to ra MO -
SiR -u w Knu ro wie. Dla naj lep szych
z nich wy gra na ozna cza ła przej ście
do wyż szej kla sy ta necz nej, bo wiem
im pre za od by wa ła się w ra mach kla sy -

fi ka cji mię dzy na ro do wej obo wią zu ją -
cej pa ry ta necz ne.

Or ga ni za to rem Tur nie ju by ła Szko ła
Tań ca GU TO VSKY z Gli wic. Jej głów -
ny tre ner, Igor Gu to vsky jest wy cho -
waw cą wie lu mi strzow skich par w kra -
ju i za gra ni cą. Przed się wzię cie by ło
współ or ga ni zo wa ne dzię ki wspar ciu
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
i Sa mo rzą du Mia sta Knu rów.

(RG)

Mi strzow skie pa ry
w Szczy gło wi cach

19 ma ja w Ze spo le Szkol no -Przed -
szkol nym w Przy szo wi cach od bę -
dzie się Po wia to wy Fe sti wal Chó -
rów. Po czą tek o godz. 17.30. 

Pod czas im pre zy za pre zen tu ją się:
Mło dzie żo wy Chór Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej I i II stop nia w Gli wi cach,
Chór „Skow ro nek” z Gie rał to wic, „Bel
Can to” z Chu do wa, „Sło wik” z Przy -
szo wic, „Scho la Can to rum” z Knu ro -
wa, „Tryl” z Tosz ka. Go ścin nie wy stą -

pi chór z Al ten ste ig w pół noc nym
Schwarz wal dzie – „Chri sto pho rus
Kan to rei”. Fe sti wal od by wał się od kil -
ku na stu lat w Tosz ku, w tym ro ku jed -
nak, ze wzglę du na nie daw ny ju bi le -
usz 100-le cia chó ru „Sło wik”, im pre zę
go ścić bę dą Przy szo wi ce.

Fe sti wal or ga ni zu je Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach we współ pra cy
z gmi ną Gie rał to wi ce.

(SoG)

Po wia to wy Fe sti wal Chó rów

To by ła praw dzi wa
grat ka dla mi ło śni -
ków tań ca to wa rzy -
skie go.

Zwy cięz com gra tu -
lo wa li Mag da le na
Bud ny i Krzysz tof
Sto la rek.
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Mał go rza ta Handz lik – po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go, za -
pro si ła pa nie z Kół Go spo dyń Wiej -
skich z te re nu po wia tu gli wic kie go
na III Eu ro pej ski Dzień Ko biet – tym
ra zem do Wie low si.

Po przed nie edy cje te go świę to wa nia
z Unią Eu ro pej ską w tle od by ły się
w Chu do wie i w Pil cho wi cach. Tym ra -
zem licz nie przy by łe go spo dy nie przy -
wi tał w go ścin nej ha li Gim na zjum
w Wie low si współ or ga ni za tor te go spo -
tka nia, Gin ter Skow ro nek – wójt Gmi -
ny Wie lo wieś. Po tem był czas na we so -
łą za ba wę: przed sta wie nia, wspól ne
śpie wa nie, roz mo wy i plą sy. Na sce nie
za pre zen to wa ły się ko ła go spo dyń
wiej skich z Wie low si i ze Świ bia. Po -
kaz swych ak tor skich i wo kal nych ta -
len tów da li też ucznio wie Ze spo łu
Szkół w Wie low si. Nie spo dzian ką by ło
lo so wa nie na gród – wy jaz du stu dyj ne -
go do Bruk se li. Wy lo so wa ły je Hel ga

z KGW w Świ biu i Te re sa z KGW
w Wie low si. Kry stian Kieł ba sa, „szef”
naszych soł ty sów przy po mniał, że

Mał go rza ta Handz lik ma ty tuł Ho no ro -
we go Soł ty sa Po wia tu Gli wic kie go.

(RG)

Eu ro pej ki w Wie low si

Wie le pań z kół go spo dyń wiej skich przy je cha ło na spo tka nie w tra dy cyj -
nych stro jach ślą skich.
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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. Tym ra zem go ści w Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”, gdzie
moż na ją po dzi wiać do 3 czerw ca. 

Wy sta wa no si ty tuł „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” Na jej wer ni saż w Tosz ku
p r z y  b y  l i
ucznio wie i na -
uczy cie le tam -
tej sze go gim -
na zjum. Wy -
sta wę oglą da li
z du żym
zaintereso wa -
niem i prze ję -
ciem, po nie -
waż wie le
z po ka zy wa -
nych ob rzę dów
zna ją ze swych
do mów.

– Bar dzo
się cie szy my,
że w zam ko -
wej wie ży
mo że my go ścić tę bar dzo in te re su ją -
cą i pięk nie przy go to wa ną wy sta wę.
Tak wy so ko chy ba jesz cze nie by ła –
żar to wał Ar tur Czok, dy rek tor Cen -

trum Kul tu ry Za mek w Tosz ku,

otwie ra jąc wy sta wę na dru gim po zio -
mie basz ty, do któ re go pro wa dzi gru -
bo po nad sto scho dów.

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. 

Ser decz nie po le ca my na szą wy -
sta wę! Po za koń cze niu eks po zy cji

w Tosz ku wy sta wa prze wie zio na
zo sta nie do Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry Gmi ny Ru dzi niec w Po ni -
szo wi cach.

(MFR)

Na sze ob rzę dy 
na wy so kim po zio mie

Wernisaż wystawy odbył się w marcu ub. r. w Gliwicach 
i odtąd wędruje ona po Śląsku.  
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W ogól no pol skim wy da niu „Ga ze ty
Wy bor czej” z 18 kwiet nia uka zał się
ar ty kuł Ju dy ty Wa to ły pt. „Ro dze nie
po ludz ku nie mu si kosz to wać”. Au tor -
ka pi sze w nim o naj now szym ra por cie
fun da cji „Ro dzić po Ludz ku”. Przy po -
mi na, że po dłu giej i żmud nej ak cji
„Ga ze ty Wy bor czej”, prze pro wa dzo nej
kil ka lat te mu uda ło się do pro wa dzić
do opra co wa nia przez Mi ni ster stwo
Zdro wia stan dar dów opie ki oko ło po ro -
do wej. Jed nak – jak wy ni ka z ostat nie -
go ra por tu wspo mnia nej fun da cji – nie
są one prze strze ga ne w bar dzo wie lu
szpi ta lach, co tłu ma czy się bra kiem
pie nię dzy. Chlub nym wy jąt kiem jest
pod tym wzglę dem Szpi tal Po wia to wy
w Py sko wi cach – pi sze Ju dy ta Wa to ła.

Au tor ka przy po mi na, że w 2006 r.
szpi tal za jął dru gie miej sce w ogól no -
pol skim ran kin gu „Ro dzić po Ludz -
ku”. I da lej pi sze: „To 120-łó żo wa
pla ców ka, któ ra ma bar dzo skrom ny
kon trakt. Wa run ki na tu tej szej po ro -
dów ce rów nież są skrom ne, za to
stan dar dy uda ło się wpro wa dzić
w peł ni.

Każ da mat ka ma tu plan po ro du.
Je śli nie zro bi ła go wcze śniej ze swo -
im le ka rzem, to for mu larz wy peł nia
ra zem z po łoż ną przy przy ję ciu na od -
dział. Mo że się ru szać, ile chce. Mo że
być pod prysz ni cem, jak dłu go chce.
Po łoż na idzie tam za nią i tam spraw -
dza tęt no dziec ka. Ko bie ta mo że ro -
dzić le żąc, sto jąc, ku ca jąc, klę cząc.

Wresz cie – co
da le ko wy kra cza
po za stan dar dy za -
pi sa ne w mi ni ste -
rial nym roz po rzą -
dze niu – na trak -
cie po ro do wym
dy żu ru je ca łą do -
bę ane ste zjo log.
Je śli tyl ko ro dzą ca
so bie te go ży czy,
mo że mieć po ród
ze znie czu le niem.
Że by by ło ja sne:
bez żad nych opłat. 

Nie mam nic
prze ciw ko te mu,
że by NFZ pre mio -
wał do dat ko wy mi
pie niędz mi szpi ta -
le, któ re wdra ża ją
u sie bie stan dar dy po ro do we. Przy -
kład Py sko wic po ka zu je jed nak, że

pro blem nie tkwi w pie nią -
dzach, ale w men tal no ści le ka -
rzy i po łoż nych”.

Ty le cy tat. W Szpi ta lu Po -
wia to wym w Py sko wi cach nie
tyl ko po łoż nic two stoi na wy so -
kim po zio mie. Do ty czy to tak że
gi ne ko lo gii. Mó wi o tym or dy -
na tor Od dzia łu Gi ne ko lo gicz no -
-Po łoż ni cze go dr n. med. Prze -
my sław Bin kie wicz:

– Za bie gi ope ra cyj ne wy ko -
nu je my przy uży ciu no wo cze -
sne go sprzę tu, pod opie ką  wy -
kwa li fi ko wa ne go ze spo łu ane -
ste zjo lo gicz ne go. Wy so ko wy -
szko lo ny ze spół spe cja li stów
wy ko nu je peł ny za kres za bie -
gów gi ne ko lo gicz nych, włą cza -
jąc w to ra dy kal ne ope ra cje on -

ko lo gicz ne, a wy god ne dwu oso bo we
sa le po ope ra cyj ne wy po sa żo ne są
w ła zien ki i te le wi zo ry. 

Sta ra my się, aby pla no we za bie gi
ope ra cyj ne by ły wy ko ny wa ne już na -
stęp ne go dnia po przy ję ciu, po zwa la
to skró cić po byt na szych pa cjen tek
w szpi ta lu do nie zbęd ne go mi ni mum.
Wy ko nu je my za bie gi u ko biet z pro -
ble ma mi ze sta ty ką na rzą dów mied ni -
cy ma łej i nie trzy ma niem mo czu me -
to dą ta śmo wą TOT, a tak że siat ka mi
ty pu MESH.

Drob ne za bie gi gi ne ko lo gicz ne,
prze pro wa dza ne w krót kim znie czu le -
niu do żyl nym, są wy ko ny wa ne w try -
bie jed no dnio wym. Prze pro wa dza my
peł ny za kres za bie gów en do sko po -
wych dia gno stycz ne i ope ra cyj nych
na wy dzie lo nej sa li la pa ro sko po wej. 

Wy ko nu je my za bie gi hi ste ro sko -
po we oraz ca ły za kres za bie gów sto -

so wa nych w nie -
płod no ści, jak
na przy kład hi ste -
ro sal pin go gra fia
czy dia gno sty ka
la  pa  ro  sko  po  wa
n i e  p ł o d  n o  ś c i
z kon tro lą droż -
no ści ja jo wo dów.
Ma my ogrom ne
suk ce sy w le cze -
niu  en do me trio -
zy i wie le z na -
szych pa cjen tek
po wy ko na nych
z po wo du tej do -
kucz li wej cho ro -
by za bie gach chi -
rur gicz nych po -
wra ca do nas
do po ro du zo sta -

jąc szczę śli wy mi ma ma mi. Za bie gi
wy ko ny wa ne me to da mi en do sko po -
wy mi umoż li wia ją szyb ką re kon wa le -
scen cję, zmniej sza ją pro blem bó lu po -
ope ra cyj ne go i spra wia ją, że po wrót
do peł nej ak tyw no ści ży cio wej na stę -
pu je w krót kim cza sie po za bie gu. Na -
si le ka rze spe cja li zu ją się w przy wra -
ca niu płod no ści pa rom, któ re ma ją
pro ble my z po czę ciem dziec ka me to -
dą Na Pro Tech no lo gy. 

Fa cho wa opie ka pie lę gna cyj na
i życz li we zro zu mie nie pro ble mów
na szych pa cjen tek przez per so nel
spra wia ją, że po byt na od dzia le gi ne -
ko lo gii wie le pa cjen tek za pa mię tu je
ja ko nie do kucz li wy, a na wet przy jem -
ny – koń czy dr Bin kie wicz.

Cóż – nic do dać, nic ująć. Mo że my
się tyl ko do łą czyć do tych po zy tyw -
nych opi nii, któ re są bar dzo mi łe na tle
te go, co sły szy się wo kół. (Opr. RG) 

Na ro dzą ce pa nie cze ka ją m.in. spe cjal ne pił ki i pu fy, któ re nie tyl ko uła twia -
ją, ale i uprzy jem nia ją po ród. Na zdjęciu prezentuje je pielęgniarka
oddziałowa Wiesława Domin.

Od dział jest ko lo ro wy i przy tul ny.
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De le ga ci re pre zen tu ją cy ko ła lo -
kal ne sto wa rzy sze nia „Mo ja Gmi na
Nasz Po wiat” spo tka li się 19 kwiet -
nia na wal nym ze bra niu spra woz -
daw czym pod su mo wu ją cym mi -
nio ny 2012 rok. 

Był to rok szcze gól ny, bo sto wa rzy sze -
nie ob cho dzi ło ju bi le usz 10-le cia swo -
jej dzia łal no ści. Ju bi le uszo wy rok ob fi -
to wał w sze reg ini cja tyw i przed się -
wzięć or ga ni zo wa nych za rów no
na szcze blu gmin, jak i po wia tu.

Obej mu jąc po przez ko ła lo kal ne te -
ren ca łe go po wia tu, sto wa rzy sze nie re -
ali zu je się szcze gól nie w ob sza rze
współ pra cy i wspie ra nia sa mo rzą du
w róż nych ini cja ty wach i przed się wzię -
ciach na rzecz spo łe czeń stwa na sze go
po wia tu. Łą czy nas sa mo rząd – to cel
i in spi ra cja na sze go dzia ła nia, któ re go
jed nym z kie run ków jest pro mo wa nie
do sa mo rzą du lu dzi uczci wych, ak tyw -
nych, cie szą cych się za ufa niem i sza -
cun kiem spo łe czeń stwa. Nie po koi nas
po stę pu ją ce upar tyj nie nie sa mo rzą dów

i da lej pra gnie my być al ter na ty wą bez -
par tyj ną dla wy bor ców. Otwar ci je ste -
śmy na współ pra cę z wszyst ki mi, któ -
rym bli skie jest chrze ści jań skie dzie -
dzic two i war to ści ce chu ją ce miesz kań -
ców na szych gmin, opar te o tra dy cyj ny
mo del ślą skiej ro dzi ny, prze strze ga nie
za sad i pie lę gno wa nie tra dy cji.

Po nie waż sa mo rząd jest tą wła dzą,
któ ra jest nam naj bliż sza, na któ rą ma -
my ja ko spo łe czeń stwo naj więk szy
wpływ i de cy du je o ja ko ści ży cia w na -
szych gmi nach, chce my da lej ak tyw nie
uczest ni czyć w je go umac nia niu i sku -
tecz nym dzia ła niu w za spo ka ja niu
zbio ro wych po trzeb miesz kań ców.

Ta ki był wy dźwięk dys ku sji
nad kie run ka mi dzia ła nia sto wa rzy sze -
nia na przy szłość. De le ga ci kół lo kal -
nych jed no gło śnie udzie li li za rzą do wi
ab so lu to rium za okres spra woz daw czy
obej mu ją cy 2012 rok.

Wiceprezes Stowarzyszenia MGNP
MA RIAN SA DEC KI

Mo ja Gmi na Nasz Po wiat

Pod su mo wa nie ro ku Po raz czwar ty Dom Po mo cy Spo -
łecz nej zor ga ni zo wał Spo tka nie
„Śla da mi Bło go sła wio ne go Ja na
Paw ła II”. Tym ra zem prze bie ga ło
ono pod ha słem „Pa pież – Czło -
wiek Wia ry”.

W po przed nich la tach Spo tka nia
w „Ostoi” po ka za ły Ka ro la Woj tyłę

m.in. ja ko piel grzy ma i pa sjo na ta spor -
tu. 8 czerw ca br. – w ósmą rocz ni cę po -
grze bu Na sze go Pa pie ża – w Spo tka -
niach miesz kan kom „Ostoi” to wa rzy -

szy li pod opiecz ni DPS -ów w Pil cho wi -
cach i Kuź ni Nie bo row skiej, ucznio wie
szkół pod sta wo wych z Gli wic Ostro py,
So śni co wic, Bar głów ki, Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach i gim na -
zja li ści z So śni co wic. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li dla nich cie ka we kon kur -

sy zwią za ne
z Ja nem Paw -
łem II. W kla sy -
fi ka cji ogól -
nej I miej sce za -
ję ła w nich dru -
ży na Gim na -
zjum w So śni -
co wi cach, II –
„Osto ja”, a III –
Szko ła Pod sta -

wo wa w So śni -
co wi cach. Spo -
tka nia za koń -
czy ła msza św.,

pod czas któ rej wy sta wio ne by ły Re li -
kwie Ka ro la Woj ty ły, wy po ży czo ne
spe cjal nie na tę oka zję z pa ra fii
w Ostro pie. (RG)

Dzień Pa pie ski w „Ostoi”

En do sko pia
fun do wa na 
Za pra sza my na bez płat ną en do -
sko pię wy ko ny wa ną w Szpi ta lu
w Knu ro wie. Wy star czy skie ro wa nie
od le ka rza ro dzin ne go, a ba da nie
zre fun du je NFZ. 

Pra cow nia en do sko pii w Szpi ta lu
w Knu ro wie Sp. z o.o. przy po mi -
na o moż li wo ści bez płat ne go ba da nia
prze wo du po kar mo we go (pa nen do sko -
pii oraz ko lo no sko pii). Za bie gi ko lo no -
sko pii wy ko ny wa ne są w krót ko trwa -
łym znie czu le niu. Ist nie je tak że moż li -
wość znie czu le nia pod czas pa nen do -
sko pii, je śli za cho dzi ta ka ko niecz ność
ze wzglę du na wska za nia me dycz ne.

Wię cej in for ma cji pod tel. 32 331
92 57 (re je stra cja) i 32 331 92 02 (cen -
tra la) i na stro nie: www.szpi talk nu -
row.pl.

(MN)

Gim na zja li ści z So śni co wic wy ka za li się naj lep szą wie dzą
o Na szym Pa pie żu.
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Za rów no pa cjen ci, jak i me dia nie szczę dzą na rze kań na pol ską służ bę
zdro wia. Tym mi lej jest nam po in for mo wać o kom ple men tach i po chwa -
łach, ja ki mi „Ga ze ta Wy bor cza” ob sy pa ła Od dział Gi ne ko lo gicz no -Po łoż -
ni czy Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach.

„Ga ze ta Wy bor cza” bar dzo wy so ko oce ni ła Od dział Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni czy Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach

BRA WO DLA NA SZYCH!



Cią gną ce się po ho ry zont szklar nie,
ty sią ce ton zbie ra nych w nich co
ro ku po mi do rów i ogór ków, a po -
nad to mi lio ny li trów mle ka, set ki
ton mię sa i kil ka na ście ty się cy ton
wa rzyw grun to wych oraz ty sią ce
hek ta rów zie mi, ty sią ce ton zbo ża,
ku ku ry dzy i rze pa ku – to ro bi wra -
że nie. I bu dzi py ta nia: jak bu du je
się ta ką rol ni czą po tę gę i jak moż -
na nad nią za pa no wać?

– Wszyst ko to spra wa wi zji, ja ką trze ba
mieć two rząc fir mę oraz kon se kwent -
ne go wcie la nia jej w ży cie – mó wi Zbi -
gniew Kli mo wicz, twór ca po tę gi Gru -
py Pro du cen tów Owo ców i Wa rzyw

KLI MO WICZ sp. z o. o. – Wraz z żo ną
ma my wy kształ ce nie rol ni cze i ogrod -
ni cze i pra cu je my w tej bran ży od 1973
ro ku. Gdy w 1993 ro ku za kła da li śmy
wła sną dzia łal ność go spo dar czą,
ogrod nic two za czy na ło się od ra dzać
po za pa ści, ja ką prze szło na po cząt ku
lat 90. Wy dzier ża wia li śmy kil ka szklar -
ni i ru szy li śmy z pro duk cją ogór ków
i po mi do rów. Stop nio wo fir ma się roz -

ra sta ła, a my po sze rza li śmy dzia łal -
ność. Ostat nie la ta to po wsta nie gru py,
w skład któ rej wcho dzą fir my ro dzi ny
Kli mo wicz, sta wia my bo wiem na ro -
dzin ne pro wa dze nie biz ne su.

Gru pa roz po czę ła dzia łal ność
w 2008 ro ku. Jej pod wa li nę sta no wią
dwie fir my: Za kład Ogrod ni czy Pa czy -
na Ce cy lia Kli mo wicz oraz Przed się -
bior stwo Na sien ne „Księ ży Las” sp.
z o.o. Ogól na po wierzch nia go spo -
darstw wcho dzą cych w jej skład to
oko ło 2 300 hek ta rów oraz 31 hek ta rów
pod szkłem. Licz ba za trud nio nych wy -
no si oko ło 300 osób. 

– Naj więk szym plu sem na szych go -
spo darstw jest fakt, iż pra cu ją w nich
wszy scy naj bliż si człon ko wie ro dzi ny –
twier dzi Zbi gniew Kli mo wicz. – Wpły -
wa to na ja kość sprze da wa nych pro duk -
tów, po li ty kę fir my oraz spe cy fi kę dzia -
łal no ści. W gru pie pra cu ję nie tyl ko ja
i mo ja żo na, ale też na sze dzie ci i ich
mał żon ko wie. To my ro dzin nie wy pra -
co wu je my stra te gicz ne kie run ki roz wo ju

fir my, któ re na stęp nie wraz z od da ną ka -
drą i pra cow ni ka mi wcie la my w ży cie. 

Po mi mo śred nich przy rod ni czych
wa run ków, w ja kich dzia ła gru pa, go -
spo dar stwa ro dzi ny Kli mo wicz moż na
śmia ło za li czyć do jed nych z naj lep -
szych i naj pręż niej roz wi ja ją cych się
w kra ju. Wiel kość i róż no rod ność ich
pro duk cji jest im po nu ją ca. W se zo -
nie 2012/2013 wy pro du ko wa ły
ok. 6 tys. ton zbo ża (w tym oko ło 4 tys.
ton ma te ria łu siew ne go), 2 tys. ton ku -
ku ry dzy na ziar no, ty le sa mo rze pa ku,
4,6 mln li trów mle ka, 170 ton wo ło wi -
ny, 13,6 tys. ton po mi do rów i ogór -

ków, 15,5
tys. ton wa -
rzyw grun -
t o  w y c h ,
a w ho -
d o w  l i
jest 1,3 tys.
sztuk by -
dła, w tym
po nad 500
k r ó w
mlecz nych.
Wa  r z y  w a
są sprze da -
wa ne głów -
nie w kra jo -
wych sie -

ciach han dlo wych i eks por to wa ne
do UE oraz Ro sji, przy czym kie ru nek
obie ra ny jest w za leż no ści od ko niunk -
tu ry. Pro duk ty ty po wo rol ne prze zna -
cza ne są na za opa trze nie ryn ku kra jo -
we go. 

W ostat nich la tach Gru pa Pro du cen -
tów Owo ców i Wa rzyw KLI MO WICZ
sp. z o.o. i po zo sta łe fir my ro dzi ny Kli -
mo wicz po czy ni ły ogrom ne in we sty -

cje, wy ko rzy stu jąc do te go do ta cje
unij ne. Do in we sto wa ne zo sta ły ta kie
seg men ty jak mle czar stwo, na sien nic -
two, szklar nic two, ma ga zy ny i chłod -
nie wa rzyw, ma szy ny do zbio ru, sor to -
wa nia i trans port wa rzyw, ochro na śro -
do wi ska i sys te my grzew cze. 

– Na sze fir my dba ją o ochro nę
śro do wi ska po przez sto so wa nie od -
po wied nich fil trów w ko tłow niach,
ko rzy sta nie z pa liw o za ostrzo nych
nor mach ja ko ścio wych, re cy kling
i zin te gro wa ną ochro nę w szklar -
niach, bio lo gicz ną ochro nę upraw
i kon tro lę kli ma tu w szklar niach, co
wpły wa na zdro wot ność ro ślin i nie -
za nie czysz cza nie śro do wi ska. Pro -
wa dzi my tak że pra wi dło we go spo da -
ro wa nie od pa da mi – wy ja śnia Zbi -
gniew Kli mo wicz. Od zwier cie dle -
niem te go są po sia da ne przez Gru pę
i jej fir my cer ty fi ka ty: Glo bal Gap,
Te sco Na tur Cho ice, wdro żo ny sys -
tem HACCP i Ko deks Do brej Prak ty -
ki Rol ni czej. 

Ska lę no wo cze sno ści go spo dar stwa
w Pa czy nie po zna je się pod czas je go
zwie dza nia. Na wstę pie każ dy gość
pod da wa ny jest su ro wej pro ce du rze sa -
ni tar nej: mu si za ło żyć ste ryl ny far tuch,
na kry cie gło wy i rę ka wicz ki. – Pro ce -
du ra ta ma dwa aspek ty – in for mu je
Zbi gniew Kli mo wicz. – Po pierw sze

chro ni ro śli ny w szklar niach
przed ewen tu al nych za ka że niem prze -
no szo nym przez lu dzi, a po dru gie
w ma ga zy nach za po bie ga prze nik nię -
ciu za raz ków do wa rzyw przy go to wa -
nych do trans por tu. Wszyst kie pro duk -
ty mo ni to ro wa ne są od „po la do sto łu”
– cel nad rzęd ny to bez pie czeń stwo,
zdro wie oraz ja kość na sze go pro duk tu
dla klien ta. 

Szklar nie są wy so kie na 5-6 me -
trów, po mi do ry upra wia się w nich me -
to dą hy dro po nicz ną. Za rów no
przy pro duk cji, jak i ma ga zy no wa niu
wy ko rzy sta no naj no wo cze śniej sze roz -
wią za nia świa to we. Wszę dzie pa nu je
ste ryl na czy stość. Pro du ko wa ne w Pa -
czy nie po mi do ry sły ną z do sko na łe go,
na tu ral ne go sma ku.

– Gdy ma się swo ją fir mę, my śli się
o niej 24 go dzi ny na do bę – pre zes Kli -
mo wicz nie kry je, że suk ces oku pio ny
jest ogrom ną pra cą. – Go spo dar stwo
wy ma ga do brej or ga ni za cji i du że go
za an ga żo wa nia każ de go z pra cow ni -
ków. Za wsze po wta rzam, że nie ma my
ko pal ni zło ta, a ży je my z po la, szklar ni
oraz zwie rząt i mu si my o nie dbać. To -
wa rzy szy mi w tym ro dzi na, a obec nie
już na sze wnu ki są przy go to wy wa ne
do te go, by w przy szło ści do brze za jąć
się go spo dar stwem.

RO MA NA GOZ DEK
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

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

WI ZJA WCIE LO NA W ŻY CIE

Szklar nie w Pa czy nie - to 31 hektarów upraw pod szkłem.
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So lid ną wie dzą eko no micz ną, fi -
nan so wą, ban ko wą i praw ni czą,
nie zbęd ną do bez piecz ne go
i świa do me go funk cjo no wa nia
na ryn ku, mu sie li wy ka zać się
uczest ni cy kon kur su „Kurs na zysk”,
któ re go pół fi nał re gio nal ny zor ga -
ni zo wa ny zo stał w Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie.

Or ga ni za to rzy kon kur su – Orze sko -
-Knu row ski Bank Spół dziel czy, Bank
Spół dziel czy w Le śni cy oraz Bank
Spół dziel czy w Cie szy nie – ma ją na ce -
lu, by mło dzież w spo sób prak tycz ny
po zy ska ła pod sta wo wą wie dzę, któ ra
umoż li wi jej swo bod ne po ru sza nie się
na ryn ku fi nan so wym. Do udzia łu
w nim za pro si li gim na zja li stów
i uczniów szkół po nad gim na zjal nych
z wo je wództw ślą skie go i opol skie go.
Pierw szy etap kon kur su miał cha rak ter
in te rak tyw ny – mło dzież re je stro wa ła
się in ter ne to wo na spe cjal nej stro nie,

gdzie cze ka ły róż no rod ne za da nia
do roz wią za nia. W tym eta pie kon kur -
su wzię ło udział 1200 uczest ni ków z 80
szkół. Naj lep si z nich spo tka li się
na pół fi na łach, zor ga ni zo wa nych rów -
no cze śnie w 5 mia stach. Po za Knu ro -
wem by ły to rów nież Cie szyn, Mi ko -
łów, Strzel ce Opol skie i Opo le.

W „Pa de rew skim” zma ga ło się kil -
ku dzie się ciu pół fi na li stów z gru py gli -
wic ko -knu row skiej. Mie li za za da nie
roz wią za nie te stu z wie dzy eko no -
micz nej, praw ni czej, ban ko wej i fi -
nan so wej. I miej sce za jął Ma ciej Ja nus
z Gim na zjum nr 3 w Gli wi cach, II –
Ni ko la Sreh lau z Ze spo łu Szkół im. I.
J. Pa de rew skie go w Knu ro wie, a III –
Mi chał Fa lej czyk z V LO w Gli wi -
cach. Wśród szkół na gro dę za naj wyż -
szą licz bę uczest ni ków otrzy mał Ze -
spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, a na gro dę za naj więk szą

licz bę punk tów zdo by tych przez
uczest ni ków – Ze spół Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. Na gro -
dy zwy cięz -
com pół fi -
na łu wrę -
czy li Jó zef
Ka pła nek –
pre zes Za -
rzą du Orze -
s k o  - K n u  -
row sk ie  go
Ban ku Spół -
dziel  cze go
oraz sta ro -
sta gli wic ki
Mi chał Nie -
s z p o  r e k ,
któ ry ob jął
k o n  k u r s
swym pa tro -
n a  t e m .
U c z e s t  n i  -
kom ki bi co -
wa ła tak że

Ewa Jur czy ga – rad na Po wia tu Gli -
wic kie go. Tro je naj lep szych pół fi na li -
stów wy ło nio nych w Knu ro wie bę dzie

re pre zen to wać nasz re jon w fi na le
kon kur su 15 czerw ca w Ka to wi cach.

(RG)
KURS NA ZYSK

Gro no lau re atów i or ga ni za to rów pół fi na łu w Knu ro wie. Trze ci z pra wej je go zwy cięz ca, Ma ciej Ja nus.
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Za rów no dla Zbi gnie wa, jak i dla Ce cy lii Kli mo wicz pro wa dze nie fir my to praw dzi wa pa sja. 
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Re mi giusz Po krzy wa – miesz ka niec
Bła że jo wic (gm. Wie lo wieś), spo -
łecz nik, stre etwor ker, no mi no wa ny
do na gro dy Gli wi cjusz 2012, pra cu -
je w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej
w Gli wi cach. W swo ich dzia ła niach
sku pia się na po mo cy dzie ciom
wy klu czo nym spo łecz nie.

Pra cą spo łecz ną zaj mu je się od po -
nad de ka dy. Za czę ło się od roz da wa nia
ze zna jo my mi na gli wic kim dwor cu
chle ba i her ba ty bez dom nym. W pew -
nym mo men cie co raz więk szą gru pę
szu ka ją cych je dze nia sta no wi ły dzie ci.
Spo łecz ni cy po sta no wi li za ło żyć sto -
wa rzy sze nie, któ re zaj mo wa ło by się
po mo cą wła śnie dzie ciom uli cy. I tak
w 2002 r. po wstał „Gi gant”. W krót kim
cza sie z kil kor ga dzie ci ob ję tych po mo -
cą, licz ba ta wzro sła do kil ku dzie się ciu.
Aby wspar cie im udzie la ne by ło sku -
tecz ne i nie jed no ra zo we, po trzeb ne by -
ło wpro wa dze nie spe cjal ne go pro gra -
mu, pro jek tu, któ ry by to umoż li wał.
Re mi giusz w 2006 r. zwią zał się
z Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej, któ -
ry przy stał na po mysł wpro wa dze nia
w Gli wi cach stre etwor kin gu. 

– Stre etwor ker to, naj pro ściej mó -
wiąc, pe da gog uli cy. To oso ba, któ ra
jest obec na w tym śro do wi sku i po tra fi
do strzec po trze bu ją cych po mo cy – tłu -
ma czy. – Kie dy za czy na li śmy w 2006
ro ku by ło nas dwóch, pod opie ką mie -
li śmy 10 dzie ci. Dziś ma my ze spół pra -

cow ni ków i 140 dzie ci w wie ku ok. 7-
18 lat oraz ich ro dzi ny. 

Pra ca stre etwor ke ra nie na le ży
do ła twych, obej mu je m.in. dy żu ry
w miej scach, w któ rych naj czę ściej po -
ja wia ją się dzie ci po zba wio ne opie ki,
głod ne, do świad cza ją ce prze mo cy, bie -
dy – na dwor cach, ła wecz kach, w nie -
cie ka wych dziel ni cach. Dzie ci te czę -

sto sa me pod cho dzą do prze chod niów
pro sząc o pie nią dze lub po ży wie nie,
dla te go stre etwor ker ma za wsze
przy so bie je dze nie. Waż ne jest to, aby
po moc im udzie la na nie by ła jed no ra -
zo wa. By tak się sta ło, trze ba na wią zać

z dziec kiem kon takt. Stre etwor ke rzy
sta ra ją się za chę cić je do udzia łu we
wspól nych za ję ciach w świe tli cy so cjo -
te ra peu tycz nej, wy ciecz kach, wyj -
ściach. Kie dy to się uda je, na ich dro -
dze po ja wia się ko lej ne trud ne wy zwa -
nie. Aby dziec ko mo gło wziąć udział
w za ję ciach w świe tli cy so cjo te ra peu -
tycz nej, wy ma ga na jest zgo da ro dzi -

ców. Pra cow nik mu si więc udać się
z dziec kiem do je go do mu. Ro dzi ce
naj czę ściej zga dza ją się na ta kie roz -
wią za nie, nie wszyst ko jed nak za wsze
idzie we dług książ ko we go przy kła du.
Nie jed no krot nie trze ba pod jąć kil ka -

dzie siąt prób prze ko na nia dzie ci i ro -
dzi ców. Stre etwor ke rzy nie pod da ją
się, pró bu ją do skut ku. Ofer ta, któ rą
po ka zu ją dzie ciom i ro dzi com jest na -
praw dę za chę ca ją ca. Są to wspól ne
wyj ścia na ba sen, na ścian kę wspi nacz -
ko wą, wy ciecz ki, roz mo wy, spo tka nia
ze spe cja li sta mi, pie cze nie cia sta itd.
Wie le z tych dzie ci wła śnie dzię ki zor -
ga ni zo wa nym za ję ciom po raz pierw -
szy po szło na ba sen czy do ki na. 

– Cho dzi nam o to, aby po móc dzie -
ciom prze żyć praw dzi we, zwy kłe dzie -
ciń stwo. Aby kie dyś, gdy bę dą wspo -
mi nać ten okres, mia ły w gło wie tak że
ra do sne ob raz ki – mó wi Re mi giusz.
Pro ble my, z któ ry mi się spo ty ka ją są
bar dzo po waż ne – al ko ho lizm ro dzi -
ców, nar ko ty ki, pro ble my z na uką,
agre sja, zbyt wcze sne doj rze wa nie,
brak opie ki. To wszyst ko od ci ska pięt -
no we wspo mnie niach, ale i za cho wa -
niach dzie ci. Aby nie po szły np. dro gą
uza leż nień, trze ba po ka zać im in ny
świat, in ne moż li wo ści, a tak że to, że
ma ją do ko go zwró cić się o po moc. 

– Chce my dzie ciom wy klu czo nym
za pew nić bez pie czeń stwo. Te go nie
dam im uli ca. Po przez dzie ci tra fia my
tak że do ca łej ro dzi ny, mo że my po móc
zdia gno zo wać pew ne pro ble my, zna -
leźć roz wią za nia. Słu żą te mu na sze
spo tka nia, wspól ne ini cja ty wy. Nie za -
wsze jest to ła twe, jed nym uda je się to

le piej – koń czą szko ły, po dej mu ją le -
cze nie, in nym go rzej – od zy wa ją się
de mo ny prze szło ści. Jed nak bar dzo
cie szą sy tu acje, kie dy oj ciec ma ją cy
pro ble my z al ko ho lem de cy du je się
na te ra pię, a po kil ku mie sią cach od -
pro wa dza swo je dziec ko na wy ciecz kę
i jest trzeź wy. Oczy wi ście, pro ces le -
cze nia na ło gu nie jest ła twy, przyj dą
mo men ty za ła ma nia, ale po dej mu je się
te go wy sił ku i to jest waż ne – do da je. 

Przez wie le lat Re mi giusz pra co wał
bez po śred nio z dzieć mi, wy cho dził
„na uli cę”, dziś bar dziej po chła nia ją go
za ję cia w biu rze, któ re są rów nie waż -
ne. 

Aby po moc by ła sku tecz na, po -
trzeb ni są do te go i od po wied ni lu dzie,
i wła ści we in sty tu cje, sys tem po mo cy,
pro gra my. Jak za pew nia Re mi giusz: –
Uzy ska nie świa do mo ści pro ble mu jest
pierw szym kro kiem do te go, by coś
zro bić, by za pu kać do wła ści wych
drzwi…

SO NIA GU ZIK

ZA PU KAĆ DO WŁA ŚCI WYCH DRZWI…

DO BRZE
ZA SŁU ŻE NI
Dokończenie ze str. 1

Wte dy ukon sty tu ował się Za rząd,
a To wa rzy stwo li czy ło 44 śpie wa ków.
Z po cząt kiem I woj ny świa to wej wsku -
tek szy kan władz pru skich To wa rzy -
stwo mu sia ło ofi cjal nie za wie sić dzia -
łal ność, jed nak po ta jem nie ćwi czo no
da lej i przy go to wy wa no na wet dwie
sztu ki te atral ne. Za koń cze nie woj ny

da ło śpie wa kom no we si ły do dzia ła nia
i w 1919 r. człon ko wie To wa rzy stwa
ufun do wa li sztan dar chó ru, któ ry zo stał
po świę co ny 20 czerw ca 1920 r. Twór -
czość „Sło wi ka” zo sta ła wte dy wy so ko
oce nio na i na Zjeź dzie Śpie wa ków

Okrę gu Przy szo wic kie go we wrze -
śniu 1920 r. otrzy mał on II na gro dę.
W cza sie ple bi scy tu na Ślą sku w 1921
r. chór swym śpie wem pie śni pa trio -
tycz nych pod trzy my wał świa do mość
na ro do wą lud no ści. W 1937 r. świę to -
wa no ćwierć wie cze chó ru – czcząc ju -
bi le usz kon cer tem ga lo wym czte rech
chó rów. Wy buch II woj ny świa to wej
i oku pa cja po ło ży ły kres dzia łal no ści
To wa rzy stwa na kil ka lat, ale sztan dar
wraz z ca łym ma jąt kiem nu to wym
ukry to i po wy co fa niu się wojsk już 6
ma ja 1945 r. wzno wio no dzia łal ność.
Swo je 75-le cie chór świę to wał na kon -

cer cie ga lo wym z or kie strą sym fo nicz -
ną w Do mu Kul tu ry KWK Ma ko szo wy
w Za brzu. Chór brał udział w kon cer -
tach cha ry ta tyw nych, gdzie dwu krot nie
go ści ła Ele ni. Współ pra cu je z cze skim
chó rem „Dwo rzak” Wher sky Bro, kon -

cer to wał w Rzy mie, Wa ty ka nie, Flo -
ren cji i Wied niu. 

Bo ga te ob cho dy 100-le cia w ub.
ro ku chór roz po czął uro czy stą mszą
św. z udzia łem po cho dzą ce go
z Przy szo wic ks. bi sku pa Ste fa na
Ci che go. Zor ga ni zo wa no też m.in.
„Wie czór Wspo mnień” po świę co ny
zmar łym człon kom chó ru. Ob cho dy
za koń czo no wiel kim kon cer tem ga -
lo wym, na któ rym pre zes Ślą skie go
Związ ku Chó rów i Or kiestr w Ka to -
wi cach ks. prof. An to ni Re gi nek od -
zna czył sztan dar chó ru zło tą od zna -
ką z bry lan tem. Chór na cmen ta rzu

ma ta bli cę pa miąt ko wą, po sta -
wio ną w hoł dzie zmar łym śpie -
wa kom w po wie cie gli wic kim.
Pro wa dzi bar dzo pie czo ło wi cie
do ku men ta cję dzia łal no ści, po sia -
da jąc cen ne kro ni ki. W uzna niu
bo ga tej tra dy cji i za sług chór „Sło -
wik” zo stał przy ję ty do Ogól no pol -
skiej Kon fra ter ni Naj star szych Chó -
rów i Or kiestr, otrzy mu jąc spe cjal ny
cer ty fi kat.

Chór „Tryl” dzia ła przy Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”. Tra dy -
cje chó ral ne w Tosz ku się ga ją co naj -
mniej 1859 r., kie dy po wsta ło To wa -
rzy stwo Śpie wa cze. Chór „Tryl” jest
ich chlub nym kon ty nu ato rem. Za ło -
żo ny zo stał w 1995 r. przy ko ście le
św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej
w Tosz ku przez Ma rię Gar bal.

Od 1997 r. funk cjo no wał w struk tu rach
MGOK, prze kształ co ne go na stęp nie
w Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”.

„Tryl” jest chó rem mie sza nym,
śpie wa w nim 21 chó rzy stów. W re -
per tu arze po sia da za rów no utwo ry

świec kie, jak i re li gij ne, dzie ła współ -
cze snej mu zy ki chó ral nej oraz kla -
sycz ne i po pu lar ne pie śni wie lo gło so -
we. Jest ini cja to rem im prez chó ral -
nych m.in. Kon cer tów Ko lęd. Na gra -
dza ny był na kon kur sach – za -
jął III miej sce na Ty skich Wie czo rach
Ko lę do wych i II miej sce w Kon kur sie
Pie śni Re li gij nych w My sło wi cach,
wy stę po wał na fe sti wa lach i prze glą -
dach. Kon cer tu je w kra ju i za gra ni cą,
m.in. w Sta nach Zjed no czo nych, An -
glii, Fran cji czy Niem czech. Po pu la -
ry zu je nie tyl ko uni wer sal ne śpie wa -
cze tra dy cje, ale tak że nasz re gion.
W 2010 r. chór otrzy mał Gwiaz dę
Spi chle rza Gór ne go Ślą ska – cer ty fi -
kat przy zna wa ny przez Lo kal ną Gru -
pę Dzia ła nia Spi chlerz Gór ne go Ślą -
ska.

Do naj waż niej szych wy da rzeń kul -
tu ral nych, w któ rych brał udział,
a któ re są bez po śred nio zwią za ne
z po wia tem gli wic kim, na le ży za li -
czyć: udział w kon cer tach cha ry ta -
tyw nych na rzecz Szpi ta la Po wia to -
we go w Py sko wi cach w 2004 i 2007
r., w fe sti wa lach mu zycz nych w Ru -
thin i Llan gol len w Wa lii w 2005 r.,
w I Spo tka niach Chó ral nych w Pier -
wo szy nie na za pro sze nie chó ru Mo -
rza nie (Po wiat Puc ki) w 2006 r., kon -
cert w LO im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach pod czas od sło nię cia
ta bli cy po świę co nej pa tron ce szko ły
w 2010 r. Chór jest ini cja to rem od by -
wa ją ce go się co rocz nie od 2001 r. Po -
wia to we go Fe sti wa lu Chó rów.

Opra co wa nie i fo to: 
RO MA NA GOZ DEK

Re mi giusz na jed nej z im prez, or ga ni zo wa nych dla dzie ci. 

Fo
 to

:A
RC

„Tryl” za śpie wał w akom pa nia men cie swej pre zes Ma rii Gar bal i Ar tu ra Czo ka –
dy rek to ra Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”.

„Sło wik” ze brał po swym wy stę pie grom kie bra wa.
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Ucznio wie Ze spo łu Szkół w Pil cho -
wi cach w lu tym br. wy bra li się
do Sri Lan ki – ma łej wy spy na Oce -
anie In dyj skim. By ła to czwar ta
Szkol na Eks pe dy cja, któ rą zor ga ni -
zo wał ich na uczy ciel geo gra fii
Adam Zia ja. Wcze śniej ucznio wie
by li już w Ma ro ku, Nor we gii i Gru zji.
Po ni żej re la cja z tej wy pra wy, na pi -
sa na przez jed ną z uczest ni czek.

(red.) 
Czwar te go lu te go sie dzi my w sa mo lo -
cie, któ rym do trze my do Rzy mu –
stam tąd po dniu zwie dza nia, głod ni
przy gód i eg zo ty ki, wy ru szy my
do Azji. Już po wy lą do wa niu na kon ty -
nen cie azja tyc kim,
w mo men cie kie dy
opu ści li śmy lot ni -
sko w Ko lom bo,
ude rzy ła w nas fa la
go rą ca. Wy spa cha -
rak te ry zu je się kli -
ma tem tro pi kal nym
o wy so kich tem pe -
ra tu rach i jesz cze
więk szej wil got no -
ści po wie trza, co
po tę go wa ło uczu cie
go rą ca. Jak przy sta -
ło na Szkol ną Eks -
pe dy cję, pierw szy
ki lo metr po ko na li -
śmy pie szo, szu ka -
jąc od po wied nie go
au to bu su. Trze ba
przy znać, że lan kij -
skim kie row com
nie brak umie jęt no -
ści – la wi ru ją swo bod nie mię dzy po jaz -
da mi, ludź mi i kro wa mi, nie przej mu -
jąc się za bar dzo prze pi sa mi dro go wy -
mi. W związ ku z bra kiem okre ślo nych
go dzin od jaz dów, czę sto za trzy my wa li -
śmy au to bu sy, idąc wzdłuż dro gi. By -
wa ło, że zwy kłe wy cią gnię cie rę ki
z unie sio nym kciu kiem by ło zbyt ma ło
wy mow nym ge stem, kie row nik eks pe -
dy cji wy ska ki wał więc na jezd nię
przed pę dzą cy au to bus, de li kat nie su -

ge ru jąc, że po wi nien się za trzy mać.
W więk szo ści przy pad ków skut ko wa ło
i już mo gli śmy się cie szyć dwu go dzin -
ną jaz dą w kłę bach ku rzu i pia sku. Zda -
rza ło się, że po po dró ży by li śmy przy -
kry ci ta ką war stwą bru du, że ko lo ry sty -
ką do rów ny wa li śmy miej sco wym.
A kie dy mie li śmy do po ko na nia mniej -
sze dy stan se, wsia da li śmy do rik szy,
zwa nej tuk -tu kiem, miesz cząc się
w szóst kę w trzy oso bo wym po jeź dzie.

Po po cząt ko wych pro ble mach
z prze li cza niem wa lu ty (m. in. za ku pie
pię ciu ba na nów za pięć dzie siąt zło -

tych) na uczy li śmy się ostroż niej ob -
cho dzić z pie niędz mi i nie ufać wszyst -
kim sprze daw com. W koń cu Sri Lan ka
jest kra jem czer pią cym zy ski z tu ry sty -
ki – i moż na to za uwa żyć na każ dym
kro ku, choć by ku pu jąc wej ściów kę
do ja kie go kol wiek par ku na ro do we go
czy zwie dza nej świą ty ni. Tak że han dla -
rze wszel kie go to wa ru, gdy tyl ko zo ba -
czą tu ry stę na ho ry zon cie, od ra zu usi -
łu ją ocza ro wać go swo im uro kiem oso -

bi stym – i tak le żąc na pla ży, teo re tycz -
nie nic nie ro biąc, moż na się po zbyć
spo rej ilo ści pie nię dzy… Tak więc nie
ma wyj ścia – trze ba na uczyć się trud nej
sztu ki od ma wia nia. Miej sco wi pró bu ją
za ro bić każ dą for mą przy cią ga nia tu ry -
stów. Słyn ni ry ba cy, ło wią cy ry by sie -
dząc na dłu gich, wbi tych w dno pa lach,
tak na praw dę nie ro bią te go, by kul ty -
wo wać swo ją tra dy cję – są po pro stu
atrak cją tu ry stycz ną i za fo to gra fię pa -
na ry ba ka na le ży za pła cić od po wied nią
su mę pie nię dzy. Ale są też sy tu acje od -
wrot ne, kie dy to my wzbu dza my za in -

te re so wa nie; w koń cu każ dy chce mieć
zdję cie z bia łym, do tknąć bia łe go lub
cho ciaż by z nim po roz ma wiać. 

Lan kij czy cy to w grun cie rze czy na -
ród pro sty i uczci wy. Ła two zna leźć tu
lu dzi, któ rzy zaj mu ją się pry mi tyw ny -
mi za ję cia mi, ta ki mi jak wy pla ta nie ko -
szy czy ce row nie sie ci. Nie są jesz cze
ska że ni po stę pem cy wi li za cji – ma ją
swo je miej sce, zna ją swo ją ro lę, ży ją
na mar gi ne sie spo łe czeń stwa i wy da ją

się być na -
praw dę szczę -
śli wi. Oczy -
wi ście są też
miej sca pro -
m i e  n i u  j ą  c e
no wo cze sno -
ścią, sty lem
i ele gan cją. Te
na le żą do lu -
dzi za moż -
nych, bądź są
prze zna czo ne
dla tu ry stów –
jak w Mo unt
La vi nia, gdzie
obok luk su so -
we go ho te lu znaj do wa ły się slum sy, co
po wo do wa ło wy jąt ko wy kon trast.

Mi mo że Cej lon jest oko ło pięć ra -
zy mniej szy od Pol ski, wy róż nia się
du żo więk szym zróż ni co wa niem re li -
gij nym – bud dyzm prze pla ta się tu
z hin du izmem, a gdy do łą czy my do te -
go jesz cze chrze ści jań stwo oraz is lam,
po wsta je praw dzi wy re li gij ny ty giel.
Sza cun kiem nie mniej szym, niż oso by
du chow ne, cie szą się tu kro wy, któ re
znaj du ją się do słow nie wszę dzie.
Z aspek tem re li gij nym wią że się też
głów ny cel na szej wy pra wy – Sri Pa da
(Gó ra Ada ma – 2243 m n. p. m.),
wzgó rze waż ne dla czte rech wy mie -
nio nych wy żej re li gii. Na jej szczyt
uda ją się tłu my piel grzy mów i pech
chciał, że tra fi li śmy aku rat na ja kieś
świę to, kie dy wspi na ły się tam ogrom -
ne ilo ści osób. W związ ku z tym za -
miast za pie ra ją ce go dech w pier siach
wscho du słoń ca, mo gli śmy po dzi wiać
je dy nie ty ły głów piel grzy mów sto ją -
cych przed na mi, ogra ni cze ni ma są in -
nych lu dzi na pie ra ją cych ze wszyst -
kich stron. Co praw da do szczy tu nie
do tar li śmy, ale po ru sza nie się tem -
pem 300 m/h sku tecz nie znie chę ci ło
nas do dal sze go zdo by wa nia gó ry.
A po ko na nie pra wie 5 tys. scho dów

sa mo w so bie jest spo rym osią gnię -
ciem.

Bę dąc w Nu wa ra Eliya mie li śmy
oka zję spró bo wać słyn nej cej loń skiej
her ba ty, zna nej na ca łym świe cie – i to
wła ści wie je dy ny ele ment lan kij skiej
kuch ni, zgod ny z na szym ja dło spi -
sem… In ne po tra wy są dość ory gi nal ne
i przede wszyst kim – bar dzo ostre. Ale
po trzech ty go dniach je dze nia słyn ne go
ri ce&cur ry przy zwy cza ili śmy się do je -
go spe cy ficz ne go sma ku. Go spo darz
do mu, któ ry wy naj mo wa li śmy
w Ahan ga ma, przy no sił nam z ko lei ko -
ko sy kró lew skie, któ rym Lan kij czy cy
po dob no za wdzię cza ją dłu go wiecz -
ność.

Zbli ża jąc się do koń ca wy pra wy
utrwa la my so bie w gło wach ob ra zy
cha rak te ry stycz ne dla Sri Lan ki, któ re
to wa rzy szy ły nam pod czas po dró ży –
raj skie pla że, ra fy ko ra lo we, ska czą ce
mał py, sa fa ri na sło niu, nie zli czo na
ilość świą tyń… Od li cza jąc go dzi ny
do sa mo lo tu, za pa mię tu je my ostat nie
ele men ty eg zo ty ki – eg zo ty ki, któ ra
przez te trzy ty go dnie by ła dla nas co -
dzien no ścią. Wra ca my wzbo ga ce ni nie
tyl ko o opa le ni znę i pa miąt ki – ale rów -
nież o waż ną lek cję ży cia.

HAN NA MŁOT KOW SKA

Nie za po mnia na prze jażdż ka na sło niu.
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Gim na zjal ną „Trój kę” w Knu ro wie
od wie dził Ro man Pan kie wicz, po -
dróż nik i au tor książ ki „Is lan dia:
Trze ci Ży wioł”. W pa sjo nu ją cy spo -
sób opo wia dał o swych po dró -
żach. 
Za in te re so wa nie mło dzie ży tym
spo tka niem by ło ogrom ne. – Mu -
sie li śmy je po dzie lić na dwie czę -
ści, po nie waż za jed nym ra zem
wszy scy ucznio wie nie zmie ści li by
się w sa li – mó wi Bry gi da Dre śliń -
ska, kie row nik Miej skiej Bi blio te -
ki Pu blicz nej w Knu ro wie, któ ra

zor ga ni zo wa ła to spo tka nie au tor -
skie.

Pan kie wicz jest mi ło śni kiem po dró -
ży. Zwie dzał Ro sję i Niem cy, w Is lan -
dii spę dził po nad trzy la ta. I wła śnie
do świad cze nia z po by tu na pół noc nej
wy spie prze lał na pa pier. Tak po wsta ła
książ ka pt. „Is lan dia: Trze ci Ży wioł”.
To fa scy nu ją ca opo wieść o ży ciu, lu -
dziach, zwy cza jach i oso bli wo ściach
te go kra ju.

– Jed nym z naj cie kaw szych zja wisk
jest noc po lar na – opi sy wał Pan kie -

wicz. – Trwa czte ry mie sią ce. Lu dzie
wpa da ją wte dy w de pre sję. 

Au tor za chę cał mło dzież do po dró -
żo wa nia i na uki ję zy ków ob cych. – Bez
te go za gra ni cą ani rusz – pod kre ślał. 

Ro man Pan kie wicz uro dził się
w 1958 r. Jest kra ko wia ni nem, ab sol -
wen tem szko ły ho te lar skiej w Za ko pa -
nem. Za chwy ca ły go wę drów ki po ta -
trzań skich szla kach, co prze ło ży ło się
na póź niej szą chęć po zna wa nia świa ta.
Zna jo mość ję zy ków ob cych wy nie sio -
na ze szko ły ho te lar skiej za owo co wa ła
wy sła niem go przez pra co daw cę na po -
nad trzy let ni okres do Mo skwy, a na -
stęp nie rów nież na trzy la ta do Frank -
fur tu nad Me nem. Umie jęt ność po łą -
cze nia pra cy za wo do wej z ana li tycz ną
ob ser wa cją ży cia miesz kań ców kra ju,
w któ rym prze by wał uświa do mi ła mu
po trze bę po zna wa nia miejsc, o któ rych
nie wspo mi na ją tu ry stycz ne ba ede ke ry.
W tej chwi li za czął pi sać na stęp ną

książ kę w ra mach za pla no wa ne go tryp -
ty ku „Trzy Ży wio ły” pt. „Niem cy –
Dru gi Ży wioł”. Książ ka o Is lan dii po -
wsta ła w wy ni ku spon ta nicz nej de cy zji
i skie ro wa na jest w głów nej mie rze
do mło dych czy tel ni ków – za chę ca jąc

ich do na uki ję zy ków ob cych au tor
udo wad nia, jak ła two moż na pod jąć
pra cę w in nych kra jach, prze zna cza jąc
wol ny czas na po zna wa nie kul tu ry
i zwy cza jów rdzen nych miesz kań ców.

(DC)

Mło dzież z uwa gą słu cha ła po dróż ni czych opo wie ści.

SZKOL NA EKS PE DY CJA – SRI LAN KA
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�  IS LAN DIA: „POL SKA” WY SPA �

Po la cy są naj więk szą, po Is land czy kach, gru pą et nicz ną na Is lan dii. Ich li czeb -
ność sza cu je się na 7-12 tys. Pra cu ją głów nie w ry bo łów stwie. Naj po pu lar niej -
szym ro dza jem sło dy czy na wy spie są... wa fle Prin ce Po lo. 
Jed na z naj star szych ksią żek o Is lan dii zo sta ła na pi sa na w ję zy ku pol skim. To
wy da na w 1638 r. w Lesz nie „Is lan dia al bo Krot kie opi sa nie Wy spy Is lan diy”
Da nie la Vet te ra. 
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Gej ze ry wra żeń spod lo do we go Hvan na dal shnúkur



Pod sta wo we za sa dy bez piecz nej ob słu -
gi ma szyn w go spo dar stwie rol nym to:
� agre go wa ne ma szy ny i na rzę dzia
sto so wa ne w go spo dar stwie rol nym, ze
wzglę dów bez pie czeń stwa po win ny
współ pra co wać z cią gni ka mi rol ni czy -
mi za le ca ny mi przez pro du cen tów tych
ma szyn lub agre ga tów,
� spraw ność tech nicz na, pra wi dło we
wy po sa że nie i przy go to wa nie do pra cy
ob słu gi wa nych ma szyn, jak rów nież
bez pie czeń stwo lu dzi znaj du ją cych się
w naj bliż szym oto cze niu pra cu ją cej

ma szy ny za le żą wy łącz nie od wie dzy
i umie jęt no ści rol ni ka,
� na le ży za po znać się z in struk cją ob -
słu gi ma szy ny lub urzą dze nia, aby
w pra wi dło wy spo sób przy go to wać
ma szy nę do pra cy, a na stęp nie wła ści -
wie ją eks plo ato wać,
� ob słu gę tech nicz ną rol nik po wi -
nien wy ko ny wać w go spo dar stwie,
po opusz cze niu ma szy ny w po ło że nie
ro bo cze, wy łą cza niu i za trzy ma niu
na pę du cią gni ka i ma szy ny,

� sto so wa nie się do za le ceń pro du cen -
ta wy dłu ża ży wot ność ma szy ny
i zmniej sza jej awa ryj ność w cza sie
eks plo ata cji,
� pod czas pra cy nie do zwo lo ne jest
wcho dze nie osób po mię dzy cią gnik
a ma szy nę, a zwłasz cza jaz da lub sta -
wa nie na bel ce po lo wej, ra mie al bo za -
cze pie ma szy ny,
� pod czas wy ko ny wa nia prac za -
ła dun ko wych i wy ła dun ko wych
sil nik cią gni ka po wi nien być wy -
łą czo ny. Na le ży za cią gnąć ha mu -

lec ręcz ny, a je że li cią gnik stoi
na po chy ło ści – włą czyć bieg
prze ciw dzia ła ją cy sta cza niu się
cią gni ka i ewen tu al nie pod ło żyć
kli ny pod ko ła,
� łą cze nie ma szyn ze so bą lub z cią -
gni ka mi mo że wy ko ny wać je dy nie kie -
row ca cią gni ka,
� nie wła ści we po łą cze nie ma szy ny
z cią gni kiem i jej nie pra wi dło we usta -
wie nie mo gą stać się przy czy ną awa rii
i nie szczę śli wych wy pad ków, za rów -

no w cza sie trans por tu, jak i pod czas
pra cy.

Je że li rol nik po tra fi od po wied nio
ma new ro wać cią gni kiem, ma szy na stoi
na rów nym pod ło żu, jej za czep jest
pod par ty pod po rą sta łą lub sprę ży na
utrzy mu je go w po ło że niu po zio mym,
cią gnik ma spraw ny układ za wie sza nia
lub przy cze pia nia ma szyn, a plac ma -
new ro wy jest do sta tecz nie du ży, to
czyn ność ta nie po wo du je za gro że nia
wy pad ko we go. 

Pra wi dło we łą cze nie ma szy ny
z cią gni kiem po le ga na pre cy zyj -
nym pod je cha niu ty łem do ma -
szy ny w ta ki spo sób, aby trzy -
punk to wy układ za wie sze nia cią -
gni ka moż na by ło po łą czyć z za -
cze pa mi ma szy ny lub na rzę dzia.
Na stęp nie na le ży unie ru cho mić
cią gnik, po łą czyć go z ma szy ną
(naj pierw cię gna dol ne, po tem
cię gno gór ne), sworz nie za bez pie -
czyć za wlecz ka mi i spraw dzić
pra wi dło wość po łą czeń. W ma -
szy nach ak tyw nych pod łą cza się
wał prze gu bo wo -te le sko po wy,
któ ry mo że prze nieść od po wied ni
mo ment ob ro to wy i ma dłu gość
za le ca ną przez pro du cen ta. Na -
stęp nie na le ży pod łą czyć złą cza
in sta la cji hy drau licz nej i in sta la cji
elek trycz nej, uru cho mić cią gnik,
do ko nać prób ne go roz ru chu,
po czym pod nieść ma szy nę i wy -

re gu lo wać cię gna dol ne oraz dłu gość
łącz ni ka gór ne go. Przy agre go wa niu
ma szyn, zwłasz cza pół za wie sza nych
i przy cze pia nych, na le ży pa mię tać
o zło że niu i za bez pie cze niu w po ło że -
niu trans por to wym stop ki pod po ro wej
za cze pu.   

Przy po mi na my, że 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. 

(RK)

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Uwaga! Ciągnik plus maszyna
Okres wio sen ny jest szcze gól ny dla rol ni ków, gdyż te raz na stę pu je spię trze nie prac wy ma ga ją cych kon cen tra cji
i zwięk szo ne go wy sił ku fi zycz ne go. Czyn ni ki te po tę gu ją za gro że nia wy pad ko we, a po śpiech unie moż li wia zor -
ga ni zo wa nie pra cy w ta ki spo sób, aby prze bie ga ła bez piecz nie. Do ty czy to rów nież prac po lo wych pro wa dzo -
nych przy wy ko rzy sta niu ma szyn i agre ga tów łą czo nych z cią gni kiem. 

Ślą ska Fun da cja Wspie ra nia Przed -
się bior czo ści za pra sza do udzia łu
w pro jek cie „Szer sze ho ry zon ty dla
rol ni ków”. 

Pro jekt skie ro wa ny jest do rol ni ków
i ich do mow ni ków (ubez pie czo nych
w KRUS) za miesz ku ją cych na te re nie
gmin: Wie lo wieś, To szek, So śni co wi -
ce, Ru dzi niec, Gie rał to wi ce, Pil cho wi -
ce oraz Py sko wi ce. W ra mach je go re -
ali za cji uczest ni cy mo gą sko rzy stać
z do radz twa za wo do we go, szko le nia
„Tre ning roz wo ju oso bi ste go” oraz
kur sów: j. an giel skie go, j. nie miec kie -
go, z za kre su pra cow nik ad mi ni stra cyj -
no -biu ro wy z ele men ta mi kadr, pra wa
jaz dy kat. C+E, szko le nia kom pu te ro -
we go po twier dzo ne go cer ty fi ka tem
ECDL START. 
Szcze gó ło we in for ma cje oraz nie -
zbęd ne do ku men ty moż na uzy skać

w Ślą skiej Fun da cji Wspie ra nia
Przed się bior czo ści, ul. Zwy cię -
stwa 36 (II p. ofi cy na), 44-100 Gli -
wi ce, tel. 32 230 48 79 lub na stro -
nie www.sfwp.gli wi ce.pl. Udział
w pro jek cie jest bez płat ny (or ga ni -
za to rzy za pew nia ją rów nież po czę -
stu nek, zwrot kosz tów do jaz du,
opie kę nad dzieć mi oraz ma te ria ły
szko le nio we), a licz ba miejsc ogra -
ni czo na. 
Pro jekt jest re ali zo wa ny w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki,
Prio ry tet VIII Re gio nal ne ka dry go spo -
dar ki, Dzia ła nie 8.1 Roz wój pra cow ni -
ków i przed się biorstw w re gio nie, Pod -
dzia ła nie 8.1.2 Wspie ra nie pro ce sów
ada pta cyj nych i mo der ni za cyj nych
w re gio nie pod nad zo rem Wo je wódz -
kie go Urzę du Pra cy w Ka to wi cach. 

(SoG)

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 1 czerw 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. Łą cze nie ma szy ny z cią gni kiem mo że wy ko ny wać: 
a. 1 oso ba 
b. 2 oso by 
c. kil ka osób 
2. Jaz da na za cze pie ma szy ny jest: 
a. do zwo lo na 
b. do zwo lo na, ale tyl ko na po lu
c. nie do zwo lo na 

Nasz po przed ni kon kurs wy grał Jó zef Nie ry chło.
Na zdję ciu pod czas od bie ra nia na gro dy od Kry sty ny
Krę giel, kie row ni ka Pla ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi -
cach. 

Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie
da nych oso bo wych na po trze by kon kur su, zgod nie z usta wą z dnia 29
sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych (tekst jed no li ty: DzU z 2002
r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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To zdję cie nad pa lo -
nych zwłok je ża przy -
słał do WPG nasz Czy -
tel nik, Jan Woj tak z Gli -
wic. Zwie rzę zgi nę ło
w mę kach. Fo to gra fia
w dra ma tycz ny spo sób
zwra ca uwa gę na skut -
ki po wszech ne go wio -
sną zwy cza ju wy pa la -
nia traw na po lach. 

– Wio sna za chę ca do spa -
ce rów – opo wia da pan Jan
o jed nym z ta kich po ża rów, w któ rym
z ko lei ob ser wo wał gi ną ce ba żan ty. –
Po szli śmy z żo ną w kie run ku łąk
nad Kłod ni cą. W pew nym mo men cie
mo ją uwa gę zwró cił wciąż po więk sza -
ją cy się słup dy mu. Te go co wów czas
zo ba czy łem, nie za po mnę ni gdy! Ję zo -
ry ognia gna ne wia trem li za ły co raz to
no we po ła cie su chej, ze szło rocz nej tra -
wy, przez któ rą prze bi jał się już ko bie -
rzec świe żej zie le ni. Pod ry wa ne ter -
micz ny mi prą da mi ża gwie roz pa lo nych
źdźbeł su szu prze no si ły za rze wie co raz
to da lej i da lej, two rząc wy spy jesz cze
osta łe wśród roz ra sta ją ce go się szyb ko,
czar ne go po go rze li ska. Je go gra ni ce za -
my kał krąg roz sza la łych pło mie ni. Wła -
śnie się ga ły chci wie po kę pę uschłej le -
bio dy prze tka nej trzci na mi, tra wiąc bły -
ska wicz nie gó rą ła two pal ne ki ście...
Na gle spo mię dzy dy mu i ognia wy pry -
snął w gó rę zna ny mi kształt ba żan ciej
ku ry. Spa dła jed nak za raz, wzbi ja jąc tu -
man po pio łu i tlą cych się iskier. Po wlo -
kła się przed sie bie wśród zglisz czy... 

Pan Jan, któ ry jest my śli wym, do -
brze zna zwy cza je zwie rząt. Opo wia da
z prze ję ciem: - Nie wiem i ni gdy się już
nie do wiem, dla cze go ba żan ci ca nie
mo gła fru wać! Mo że mia ła zła ma ne,
al bo już opa lo ne skrzy dła, a mo że
do koń ca pró bo wa ła chro nić wy sia dy -
wa ne w gnieź dzie ja ja? Przy czyn mo -
gło być wie le. Jed no jest pew ne, mo gła
na dal żyć. Mo gła wy pro wa dzić
z gniaz da po tom stwo, sko ro mia ła dość
si ły aby prze trwać sro gą zi mę!

– Pa trzy łem bez rad ny, jak gra mo li ła
się już nie zdar nie prze wra ca jąc z bo ku
na bok. Zni kła mi w koń cu z oczu
w krze wach tar ni ny, któ ra opar ła się

ży wio ło wi... Wo la ży cia! Uczu cie ża lu
i li to ści szyb ko za stą pi ła mi złość, a po -
tem wstyd za pod pa la cza.

Po żar miał miej sce na łą kach
przy ul. Por to wej w Gli wi cach, ale gros
ta kich wy da rzeń od no to wu je się na te -
re nie po wia tu. Nasz Czy tel nik słusz nie
twier dzi, że wy pa la nie su chych łąk to
nie tyl ko prze stęp stwo, ale i zbrod nia
na na tu rze. Pod czas nich za gła dzie ule -
ga ca ły sys tem bio lo gii gle by usy tu -
owa ny w przy ziem nej ściół ce, gdzie
ma sie dzi bę pra co wi ty, owa dzi świat
spulch nia ją cy zie mię i za py la ją cy
kwia ty. Na łą kach ży ją m.in. po ży tecz -
ne ża by oraz „mar cza ki”, ma łe za jącz ki
uro dzo ne w mar cu, miesz czą się tu
gniaz da licz nych pta ków.

– W imie niu ba żan tów, ku ro patw,
skow ron ków, ma łych za ję cy i in nych
miesz kań ców traw, nie mo gą cych bro -
nić się przed tym głu pim, ludz kim wan -
da li zmem wo łam: RA TUJ CIE NA SZE
GNIAZ DA – ape lu je pan Jan. – Niech
ob raz ba żan ciej ku ry nie potrafią cej
uciec od po żo gi jej świa ta po wstrzy ma
ko lej nych pod pa la czy, je że li po zo sta ła
w nich cho ciaż by odro bi na czło wie -
czeń stwa. 

Do łącz my się do te go ape lu. Po raz
ko lej ny przy po mi na my, że wy pa la nie
traw jest za bro nio ne pra wem i ka ral ne.
Pod pa la nie łąk i in nych po wierzch ni
rol ni czych skut ku je tak że od mo wą wy -
pła ty dla po sia da czy go spo darstw do -
płat bez po śred nich do grun tów rol -
nych.

Gdy za uwa żysz te go ty pu po żar,
nie zwłocz nie za alar muj Straż Po żar ną:
nu mer te le fo nu alar mo we go 998
lub 112. (RG)
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Za bój cze wy pa la nie 

Zdo bądź szer sze ho ry zon ty



Gim na zjum im. Ire ny Sen dler
w Tosz ku – ja ko jed na z 20 szkół
w Pol sce – zo sta ło za kwa li fi ko wa ne
do udzia łu w ogól no pol skim pro -
jek cie „Elek tro – nie – śmie ci”. 

Ce lem pro jek tu jest or ga ni za cja wraz
z mło dzie żą kam pa nii edu ka cyj nej dla
miesz kań ców do ty czą cej or ga ni za cji
na te re nie gmin spraw ne go sys te mu
zbie ra nia i od zy ski wa nia zu ży te go
sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne -
go (ZSEE). Re ali zu je go Fun da cja
Miejsc i Lu dzi Ak tyw nych Mi LA, a jej
part ne ra mi są Elec tro -Sys tem Or ga ni -
za cja Od zy sku Sprzę tu Elek trycz ne go
i Elek tro nicz ne go S.A. i Re mon dis
Elec tro re cyc ling Sp. z o.o. Pro jekt
wspie ra Na ro do wy Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. 

W ra mach pro jek tu ucznio wie kl. IB
utwo rzy li 25-oso bo wy Pa trol Elek tro -
śmie ci, któ ry uczest ni czył m.in.
w warsz ta tach dzien ni kar skich i do ty -

czą cych elek tro od pa dów. W mar cu
prze pro wa dzi li kon fe ren cję otwie ra ją -
cą kam pa nię edu ka cyj ną „Elek tro -nie -
-śmie ci”. Na spo tka nie przy by li
ucznio wie i na uczy cie le wszyst kich
szkół w gmi nie To szek oraz za pro sze ni
go ście, m.in. bur mistrz Grze gorz Kup -
czyk, Ar tur Czok – dy rek tor Cen trum
Kul tu ry Za mek w Tosz ku i Ka mil Ob -
car ski – przed sta wi ciel fir my Re mon -
dis Elek tro re cyc ling.

Przed sta wie nie „Śpią ca Kró lew na”
w wer sji eko lo gicz nej w wy ko na niu
człon ków Pa tro lu Elek tro śmie ci wpro -
wa dzi ło wszyst kich w te ma ty kę spo -
tka nia – co mo że my zro bić, by roz wią -
zać pro blem wciąż ro sną cych ilo ści
elek tro od pa dów. Ucznio wie za pre zen -
to wa li rów nież naj waż niej sze za ło że nia
pro jek tu oraz dzia ła nia za pla no wa ne
w ra mach je go re ali za cji. Szcze gó ło -
wych in for ma cji na te mat zbiór ki, se -
gre go wa nia i od zy ski wa nia zu ży te go

sprzę tu elek trycz ne go
i elek tro nicz ne go do star -
czy ła pre lek cja eks per ta
Ka mi la Ob car skie go. Na -
to miast bur mistrz Tosz ka
wy ja śnił ze bra nym, jak
bę dzie funk cjo no wać
w gmi nie od biór od pa -
dów ko mu nal nych po -
cząw szy od lip ca 2013 r.
Osią gnię cia mi Szko ły
Pod sta wo wej w Tosz ku
w za kre sie zbiór ki ZSEE
po chwa li ła się prze wod -
ni czą ca sa mo rzą du
uczniow skie go z tej pla -
ców ki. Ze bra no 99 sztuk
elek to od pa dów, przede
wszyst kim ła do war ki,
czaj ni ki, że laz ka, te le fo -
ny, ale tak że sprzęt RTV
i ze psu te wier tar ki. Zgro -
ma dzo ny sprzęt tra fił
do gmin ne go punk tu od -
bio ru elek tro od pa dów.

Udział w kon fe ren cji dał jej
uczest ni kom m.in. od po wiedź na dwa
waż ne py ta nia: ja kie dzia ła nia na le ży
pod jąć, by ogra ni czyć ilość elek to od -
pa dów oraz w ja ki spo sób po stę po wać
ze zu ży tym sprzę tem. Te raz przed Pa -
tro lem Elek tro śmie ci za da nie do tar cia
z ty mi in for ma cja mi do jak naj szer -
sze go krę gu miesz kań ców oraz prze -
pro wa dze nia zbiór ki ZSEE o więk -
szym za się gu.

Kor ne lia Rzep ka
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

W Dniu Zie mi, 22 kwiet nia, w ki no te -
atrze Rial to w Ka to wi cach po raz
dwu dzie sty wrę czo no „Zie lo ne
Cze ki” – do rocz ne na gro dy 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. Wśród na gro dzo -
nych był m.in. dr inż. Ma ciej Ko sec -
ki, któ ry wpro wa dził in no wa cyj ną
tech no lo gię oczysz cza nia wód je -
zio ra w Pław nio wi cach.

Dr inż. Ma ciej Ko stec ki jest pra cow ni -
kiem na uko wym In sty tu tu Pod staw In -
ży nie rii Śro do wi ska PAN w Za brzu.

Po raz pierw szy ode brał „Zie lo ny
Czek” w 2002 ro ku, te raz na gro dzo ny
zo stał już po raz dru gi, w ka te go rii „In -
no wa cje i tech no lo gie”. 

– Re kul ty wa cję zbior ni ka Pław nio -
wic kie go roz po czą łem w grud niu 2003

ro ku – opo wia da. – Za sto so wa łem
przy tym tzw. „ru rę Ol szew skie go”, lub
ina czej „me to dę kor tow ską”, któ rą
po raz pierw szy na świe cie, w ro -
ku 1956 za in sta lo wał na je zio rze Kor -
tow skim w Olsz ty nie prof. Prze my sław
Ol szew ski.

Me to da pod wzglę dem kon struk cyj -
nym jest sto sun ko wo pro sta. Do ist nie -
ją ce go ja zu z prze le wem gór nym do łą -
czo no sys tem trzech rur, każ da o dłu go -
ści 350 m.

Ru ry uło żo ne są na dnie je zio ra.
Wy ko rzy stu jąc par cie hy dro sta -
tycz ne słu pa wo dy, po za zbior nik
wy pro wa dza ne są przez nie
wzbo ga co ne w związ ki fos fo ru
wo dy przy den ne. Bi lans za nie -
czysz czeń wy ka zał, że w cią gu
pierw szych ośmiu lat re kul ty wa -
cji ze zbior ni ka Pław nio wi ce od -
pro wa dzo no ru ra mi o 30 ton fos -
fo ru wię cej, niż do zbior ni ka do -
pły nę ło z wo da mi Po to ku To -
szec kie go. 

– Zmniej sze nie ilo ści fos fo ru
spo wo do wa ło ogra ni cze nie pro -
duk cji pier wot nej – wy ja śnia dr
Ko stec ki. – Za ni ka ją w ten spo -
sób za kwi ty glo nów, a prze zro -
czy stość wo dy w okre sie la ta
wzro sła z oko ło 1m w okre sie
przed re kul ty wa cją do po nad 4 m
obec nie. W lip cu 2012 ro ku od -
no to wa no prze zro czy stość prze -

kra cza ją cą 7 m. 
Obec nie ja kość wo dy zbior ni ka

Pław nio wic kie go, nie gdyś bar dzo za -
nie czysz czo ne go, od po wia da I i II kla -
sie czy sto ści. In sty tut Pod staw In ży nie -
rii Śro do wi ska PAN wspól nie z Gmi ną

Ru dzi niec po dej mu je sta ra nia o środ ki
fi nan so we w ce lu uru cho mie nia uję cia
wo dy ze zbior ni ka do ce lów ko mu nal -
nych. Za pla no wa ny dwa dzie ścia lat te -
mu cel – ra to wa nie zbior ni ka – zo stał
osią gnię ty!

WFO ŚiGW w Ka to wi cach przy zna -
je „Zie lo ne Cze ki” od 1994 r. Są je dy -
ny mi w Pol sce te go ty pu wy róż nie nia -
mi przy zna wa ny mi oso bom, któ re po za
swy mi obo wiąz ka mi za wo do wy mi,
w spo sób szcze gól nie ak tyw ny, dzia ła -
ją na rzecz eko lo gii i po pra wy sta nu
śro do wi ska w na szym re gio nie. 

– Na gro da mi Fun du szu zo sta ło
do tej po ry wy róż nio nych 187 osób.
Lau re ata mi zo sta wa li twór cy i re ali za -
to rzy nie kon wen cjo nal nych, no wo cze -
snych roz wią zań w za kre sie eko lo gii,
czę sto do ce nia ni w Pol sce i Eu ro pie –
in for mu je Piotr Bier nat, rzecz nik pra -
so wy WFO ŚiGW w Ka to wi cach.

W br. Ka pi tu ła na gro dy skła da ją ca
się z eks per tów, pra cow ni ków na uko -
wych oraz dzia ła czy na rzecz ochro ny
śro do wi ska i po pu la ry za cji przy ro dy,
wy ło ni ła spo śród zgło szo nych kan dy -
da tów 13 lau re atów, któ rzy wy róż ni li
się ak tyw no ścią i sku tecz no ścią swych
dzia łań w za kre sie in no wa cji i tech no -
lo gii, pro gra mów i ak cji pro eko lo gicz -
nych, prac na uko wo -ba daw czych, edu -
ka cji eko lo gicz nej dzie ci i mło dzie ży,
pro fi lak ty ki zdro wot nej do ty czą cej za -
gro żeń scho rze nia mi zwią za ny mi ze
sta nem śro do wi ska oraz dzia łań po pu -
la ry za tor skich i pro mo cji po staw pro -
eko lo gicz nych. Przy zna no też po dwa
dy plo my uzna nia i dy plo my ho no ro -
we. 

ROMANA GOZDEK

Zie lo ny Czek za Pław nio wi ce

Ma ciej Ko stec ki na wo dach zbior ni ka
w Pław nio wi cach.

Elek tro – nie – śmie ci 

Wo je wódz two ślą skie jest dru gim
w kra ju – po Byd gosz czy – miej -
scem, gdzie dzia ła geo por tal in ter -
ne to wy, któ ry w ła twy w ob słu dze
i przej rzy sty spo sób udo stęp nia
wszech stron ną in for ma cję o śro do -
wi sku przy rod ni czym. Ja ko pierw -
szy jed nak w Pol sce w peł ni pre -
zen tu je chro nio ne ga tun ki ro ślin
i zwie rząt oraz ich sie dli ska.

Geo por  -
tal za pre -
zen to wa -
ny zo stał
pod  czas
kon fe ren -
cji pra so -
wej pod -
su mo wu -
ją cej kil -
k u  m i e  -
s i ę c z  n ą
kam pa nię
in for ma -
c y j  n o  -
- e d u  k a  -
cyj ną pn.
„ N a  t u  r a
nie bo li”.
O d  b y  ł a
się ona 15 mar ca w Cen trum Edu ka cji
Przy rod ni czej i Eko lo gicz nej w Ślą -
skim Ogro dzie Bo ta nicz nym w Mi ko -
ło wie. Zor ga ni zo wa ło ją Sto wa rzy sze -
nie Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Ślą ska
„Li bra” wraz z Re gio nal ną Dy rek cją
Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi cach.
W ra mach tej kam pa nii Wo je wódz ki
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej do fi nan so wał przed -
się wzię cia po pu la ry zu ją ce w wo je -
wódz twie ślą skim za sa dy ochro ny
przy ro dy na ob sza rach Sie ci Na tu -
ra 2000 oraz re gu ły in we sto wa nia
na tych te re nach.

Z my ślą za rów no o tu ry stach, przy -
rod ni kach, jak i o in we sto rach Re gio -
nal na Dy rek cja Ochro ny Śro do wi ska
w Ka to wi cach już w trak cie ak cji „Na -
tu ra nie bo li” uru cho mi ła in te rak tyw ny
geo por tal – www.geo por tal.rdos.ka to -
wi ce.pl.

Do fi nan so wa ny ze środ ków eu ro -
pej skich pro fe sjo nal ny ser wis ma po wy
za wie ra da ne prze strzen ne o for mach
ochro ny przy ro dy i ko ry ta rzach eko lo -
gicz nych w wo je wódz twie ślą skim
oraz prak tycz ne in for ma cje tu ry stycz -
ne. Ła twy w do stę pie geo por tal jest
świet nym na rzę dziem dla biz nes me -

nów pla nu ją cych no wą in we sty cję.
Pod po wia da im, gdzie ich za mie rze nia
mo gą ko li do wać z for ma mi chro nio nej
przy ro dy.

Aby umoż li wić ko rzy sta nie z re gio -
nal ne go geo por ta lu w te re nie, przy go -
to wa no je go wer sję mo bil ną w sys te -
mie ope ra cyj nym AN DRO ID. Po jej
za in sta lo wa niu w te le fo nie ko mór ko -
wym, smart fo nie czy ta ble cie ist nie je
moż li wość prze glą da nia i wy szu ki wa -
nia naj bliż szych form ochro ny przy ro -
dy na ma pach Go ogle. 

Na Geo por ta lu zna leźć moż na in -
for ma cje m.in. z te re nu na sze go po -
wia tu. Opi sa ny jest np. re zer wat przy -
ro dy Las Dą bro wa, Cy ster skie Kom -
po zy cje Kra jo bra zo we Rud Wiel kich
i re zer wat Hu bert, sta no wią cy spe cjal -
ny ob szar chro nio ny sie dlisk Na tu -
ra 2000. 

(RG) 

CEN NY GEO POR TAL

Pre zes WFO ŚiGW w Ka to wi cach Ga brie la Le nar to wicz na kon fe -
ren cji w Mi ko ło wie mó wi ła, że co raz sku tecz niej prze ła my wa ny
jest ste reo typ czar ne go Ślą ska. 
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Pod czas kon fe ren cji otwie ra ją cej kam pa nię. 
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O tym, że war to uczyć się ję zy ków
ob cych, do sko na le wie dzą na -
uczy cie le z gmi ny Ru dzi niec. Stąd
też 11 kwiet nia od by ła się XIII edy -
cja Gmin ne go Dwu ję zycz ne go
Kon kur su Re cy ta tor skie go dla
klas I -III. 
Uczest ni cy kon kur su pre zen to wa li
wier sze i frag men ty pro zy w ję zy ku
pol skim oraz nie miec kim. Ju ry nie
mia ło ła twe go za da nia, bo wiem po -
ziom te go rocz nej edy cji kon kur su był

bar dzo wy so ki i wy rów na ny. Mło dzi
ar ty ści wy ka za li się kre atyw no ścią
i umie jęt nie wzbo ga ca li swe po pi sy re -
cy ta tor skie o ruch sce nicz ny, re kwi zy ty
oraz stro je. Osta tecz nie ju ry wy ło ni ło
pię ciu lau re atów. I miej sce przy zna ło
pod opiecz nej Mał go rza ty Ma mok -Mi -
gur skiej – Ka mi li Ha sa ze Szko ły Pod -
sta wo wej w Rud nie, II miej sce wy wal -
czy li ex aequo Ma te usz Ob łon czek ze

Szko ły Pod sta wo wej w Po ni szo wi cach
oraz Alek san dra Klencz z Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go w Ru dziń cu.
Ko mi sja przy zna ła III miej sce rów nież
ex aequo dla We ro ni ki Kla ki z Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go w Pław nio wi -
cach oraz Na ta lii War mons ze Szko ły
Pod sta wo wej w Che chle.

Dzię ki po mo cy i hoj no ści licz nych
spon so rów, uczest ni cy kon kur su otrzy -
ma li nie tyl ko pa miąt ko we dy plo my,

ale tak że na gro dy książ ko we, cen ne
upo min ki oraz słod ko ści.

Or ga ni za to ra mi zma gań kon kur so -
wych by ły: Do ro ta Styś, Mał go rza ta
Stań czyk, Ga brie la Ko no wał oraz Re na -
ta Gol la ze Szko ły Pod sta wo wej w Po ni -
szo wi cach. Pa tro nat ho no ro wy nad tym
przed się wzię ciem ob jął – jak co ro ku –
wójt gmi ny Ru dzi niec, Krzysz tof Ob -
rzut. Bo że na Kacz mar czyk

Nie ob cy ję zyk nie miec ki

Uczest ni cy pro jek tu Co me nius ze
Szko ły Pod sta wo wej w Tosz ku by li
na spo tka niu ro bo czym w mie ście
Al sun ga na Ło twie.

W spo tka niu uczest ni czy li rów nież
part ne rzy pro jek tu z Ru mu nii. Pod czas
po by tu na Ło twie gru pa z Pol ski bra ła
udział w licz nych lek cjach otwar tych
i warsz ta tach pro wa dzo nych przez go -
spo da rzy, któ re by ły wy jąt ko wą oka zją
np. do ule pie nia her bów z gli ny czy
wła sno ręcz ne go wy ro bie nia chle ba.
Na uczy cie le z Tosz ka pro wa dzi li lek cje
otwar te, a ucznio wie na szej szko ły
pod czas warsz ta tów wraz z ucznia mi
z Ło twy wy ko ny wa li wiel ka noc ne kur -
czacz ki oraz za jącz ki.

Uczest ni cy pro jek tu zwie dzi li Al -
sun gę oraz po ło żo ną nie opo dal miej -
sco wość Vent spils, gdzie zwie dzi li
mię dzy in ny mi za mek z koń -

ca XIII wie ku, pla ne ta rium, park ko -
twic oraz in ne miej sca, któ re przy -
bli ży ły go ściom hi sto rię i kul tu rę
kra ju po ło żo ne go nad mo rzem Bał -
tyc kim. Wszy scy uczest ni cy spo tka -
nia mie li oka zję za po znać się ze ślą -
ską le gen dą o utop cach, któ ra zo sta -
ła przy go to wa na i sfil mo wa na przez
uczniów i na uczy cie li to szec kiej
szko ły.

Ostat ni dzień po by tu zo stał zwień -
czo ny wi zy tą u bur mi strza Al sun gi oraz
wie czor kiem po że gnal nym, pod czas
któ re go moż na by ło skosz to wać tra dy -
cyj nych po traw. Czas spę dzo ny na Ło -
twie wzbo ga cił uczest ni ków o no we
do świad cze nia, a uczniom dał moż li -
wość na wią za nia no wych przy jaź ni
oraz po głę bie nia wie dzy o tym nie zwy -
kle go ścin nym pań stwie.

Adam No wak, SP To szek

To sza nie na Ło twie

Wie le cie ka wych prac pla stycz -
nych wy ko na li uczest ni cy eta pu
po wia to we go kon kur su „Two ja
wie dza i czuj ka cza du w do mu, tle -
nek wę gla nic złe go nie zro bi ni ko -
mu!”. 
By ła to już XV edy cja ogól no pol skie -
go kon kur su pla stycz ne go dla

uczniów szkół pod sta wo wych i gim -
na zjów, wy cho wan ków świe tlic te ra -
peu tycz nych, ośrod ków te ra pii za ję -
cio wej i ośrod ków szkol no -wy cho -
waw czych. 4 kwiet nia ko mi sja zło żo -
na z pra cow ni ków Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach oce ni ła pra ce wy -

róż nio ne w eli mi na cjach gmin nych.
Do eta pu wo je wódz kie go za kwa li fi ko -
wa li się z gru py młod szej 6-8 lat:
Ame lia Mi gur ska (Ze spół Szkol no -
-Przed szkol ny w Ru dziń cu), Pau li na
Grze siek (ZSP w Wie low si), Ka ri na
Kli ta (ZSP w Ru dziń cu), Alek san dra
Daj ka (ZSP w Wil czy), Syn tia Kromp
(ZSP w Wil czy). Z gru py śred niej 9-12
lat do eta pu wo je wódz kie go do sta li

się: Jes si ca Siu de ja (ZSP w Świ biu),
Ka ro li na Mi cha lec (SP w Po ni szo wi -
cach), Woj ciech Ko wal ski (ZSP
w Żer ni cy), Ma rek Ko cur (ZSP w Sta -
ni cy), Glo ria Klos (ZSP w Żer ni cy).
Wy róż nio no pra cę Na ta lii John (ZSP
w Wie low si). W gru pie star szej 13-16
lat, naj lep si by li: Do mi ni ka Grzel ka
(ZSP w Ru dziń cu), Ka mi la So ro kow -
ska (Gim na zjum w Tosz ku), Ju sty na

Zyg mun czyk (ZSP w Żer ni cy), Ni ko la
So wa (ZSP w Pa niów kach) oraz San -
dra Se ku ła (ZSP w Żer ni cy). 

Or ga ni za to rem kon kur su jest Ko -
men dant Głów ny Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej – Szef Obro ny Cy wil nej Kra -
ju, we współ pra cy z Wy dzia ła mi Bez -
pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we -
go Urzę dów Wo je wódz kich. 

(SoG)

„Cza do wy” kon kurs

Uczest ni cy kon kur su udo wod ni li, że w gmi nie Ru dzi niec nie bra ku je ta len tów
ję zy ko wych.
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Pod ta kim ha słem prze bie gał Dzień
Otwar ty Co me niu sa zor ga ni zo wa -
ny w Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach.
Im pre za ze bra ła licz ne mię dzy na ro do -
we gro no uczest ni ków – wzię li w niej
udział ucznio wie i na uczy cie le szko ły
spe cjal nej w Opa wie (Cze chy), z Calw
(Niem cy), mło dzież i dy rek to rzy szkół
pod sta wo wych w Py sko wi cach, szkół
po wia tu gli wic kie go, wła dze Po wia tu
Gli wic kie go i Py sko wic oraz dy rek to -
rzy pla có wek oświa to wych i kul tu ral -
nych w Py sko wi cach. Z cze ską szko łą
ZSS na wią zał współ pra cę w 2007 r.
w ra mach wspól nie re ali zo wa ne go pro -
gra mu Co me nius, z ko lei z pla ców ką
z Calw (z po wia tu part ner skie go dla
Po wia tu Gli wic kie go) w la tach 2010-
2012 uczest ni czył w pro gra mie Co me -
nius Re gio. Po mi mo za koń cze nia pro -
jek tów szko ła cią gle współ pra cu je z ty -
mi pla ców ka mi. Obec nie ZSS bie rze
udział w pro gra mie „Toż sa mość kul tu -
ro wa i re gio nal na – waż ny ele ment
pod no sze nia ja ko ści edu ka cji w Wa lii
i na Ślą sku” z pro gra mu: „Ucze nie się
przez ca łe ży cie”, w ra mach któ re go
zor ga ni zo wa no Dzień Otwar ty Co me -
niu sa. 

25 kwiet nia ucznio wie ZSS, Szko ły
Pod sta wo wej nr 6 w Py sko wi cach oraz
pod opiecz ne Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Osto ja” z So śni co wic za pre zen to -
wa li pro gram ar ty stycz ny w au li Ze -
spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach, gdzie zor ga ni zo wa no

spo tka nie in te gra cyj ne. Z ko lei na bo -
isku ZSS od był się po wia to wy in te gra -
cyj ny tur niej szkół pod sta wo wych po -
wia tu gli wic kie go w pił ce noż -
nej. I miej sce za ję ła dru ży na ZSS w Py -
sko wi cach, II – SP nr 6 w Py sko wi -
cach, a III – SP nr 5 w Py sko wi cach.
Te go dnia go ście z Nie miec przy by li
tak że z wi zy tą do Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach i zwie dzi li mia sto. 

26 kwiet nia ro ze gra ny zo stał mię -
dzy na ro do wy tur niej pił ki noż nej
pod ha słem „Ra zem w Eu ro pie – zdro -
wo, spor to wo, mię dzy na ro do wo”. Za -
wo dy wy gra ła dru ży na z Nie -
miec, II miej sce za ję li ucznio wie szko -
ły spe cjal nej w Py sko wi cach, a III – SP
w Wie low si. Rów no cze śnie na te re nie
szko ły od by wa ły się kon ku ren cje
spraw no ścio we, a ro dzi ce uczniów

przy go to wa li sto iska ga stro no micz ne.
Gro no pe da go gicz ne z Czech, Nie miec
oraz Py sko wic, przed sta wi cie le Po wia -
tu Gli wic kie go, któ ry re pre zen to wał
czło nek Za rzą du Sła wo mir Adam czyk
i Py sko wic z za stęp cą bur mi strza Wie -
sła wem Lesz czyń skim na cze le, mie li
oka zję, aby wy mie nić do świad cze nia
i opi nie na te mat szkol nic twa. 

Na za koń cze nie dwu dnio we go spo -
tka nia go ście zwie dzi li za mek w Tosz -
ku i pa łac w Pław nio wi cach. 

Wię cej o pro jek cie „Toż sa mość kul -
tu ro wa i re gio nal na – waż ny ele ment
pod no sze nia ja ko ści edu ka cji w Wa lii
i na Ślą sku” z pro gra mu: „Ucze nie się
przez ca łe ży cie” moż na prze czy tać
na stro nie: www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce Re ali zo wa ne pro jek ty unij -
ne. (SoG)

Zwy cię ska dru ży na roz gry wek pił kar skich z Nie miec. 
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18 kwiet nia w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od -
by ły się eli mi na cje po wia to we Ogól no pol skie go Tur -
nie ju Wie dzy Po żar ni czej pt. „Mło dzież za po bie ga po -
ża rom”. 

I miej sce w gru pie wie ko wej szko ły pod sta wo we za ję ła Mag -
da le na Urba nek, II – Mar ta Pysz ny, a III – Aga ta Ba biuch.
Wśród gim na zja li stów naj więk szą wie dzą wy ka za ła się An na
Go lor, II miej sce zdo był Ka mil Stra szek, a III – Mar ta Kno -
pik. Z ko lei w gru pie uczniów szkół po nad gim na zjal nych

naj lep sza by ła Klau dia To mec ka, II miej sce za jął Ja ro sław
Wszo łek, a III – Woj ciech Stru ży na. 

Na gro dy wrę czy li Wal de mar Do mbek – wi ce sta ro sta gli -
wic ki, st. bryg. Ja nusz Przy byl ski – ko men dant Miej skiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Gli wi cach oraz An drzej Frej -
no – pre zes Za rzą du Po wia to we go Z OSP RP Po wia tu Gli -
wic kie go. Zwy cięz cy w po szcze gól nych ka te go riach re pre -
zen to wa li po wiat pod czas eta pu wo je wódz kie go, któ ry od był
się 20 kwiet nia w Sie wie rzu. 

Etap po wia to wy kon -
kur su ob ję ty był pa tro -
na tem prze wod ni czą ce -
go Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go Ta de usza Ma -
mo ka oraz sta ro sty gli -
wic kie go Mi cha ła Nie -
szpor ka. Or ga ni za to ra -
mi by li: Za rząd Po wia -
to wy Związ ku Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych
RP w Gli wi cach oraz
Ko men da Miej ska Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej
w Gli wi cach.

(SoG)

Mło dzież za po bie ga po ża rom

Podczas eliminacji powiatowych  zawodnicy musieli rozwiązać test złożony z 20 pytań,
dotyczących m.in. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.   
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Wi zy ta by ła na gro dą w zor ga ni zo wa -
nym przez Gru pę ENER GA ogól no pol -
skim kon kur sie. W je go te go rocz nej,
trze ciej edy cji wzię ło udział 300 na -
uczy cie li i bli sko 4,2 tys. uczniów.
Wśród 10 lau re atów z ca łej Pol ski zna -
la zła się pla ców ka z Gie rał to wic. 

W ra mach kon kur su kla sa zre ali -
zo wa ła cykl lek cji, wy ko na ła gry
plan szo we o ener gii elek trycz nej,
w tzw. „Kar cie oszczęd no ści mo jej
ro dzi ny” dzie ci wraz z ro dzi ca mi no -

to wa ły wszyst kie oszczęd no ści ener -
gii za ob ser wo wa ne w swo ich do -
mach. Ucznio wie za pro jek to wa li
tak że od zna ki „BRA WO! Oszczę -
dzasz prąd!” i wy sta wi li przed sta -

wie nie pt. „W kra inie prą du elek -
trycz ne go”. 

Za swo je dzia ła nia zo sta li na gro dze -
ni przy jaz dem mo bil ne go mia stecz ka
edu ka cyj ne go – wła śnie do Ka to wic,
by mo gło z nie go sko rzy stać jak naj -
wię cej osób. Otwar cia „Pla ne ty Ener -
gii” do ko na ła zwy cię ska II a, a ucznio -
wie z Gie rał to wic by li pierw szy mi od -
wie dza ją cy mi mo bil ne mia stecz ko.

Pa tro nat ho no ro wy nad kon kur sem
spra wo wa li mi ni ster edu ka cji na ro do -

wej i rzecz nik praw dziec ka. Je go am -
ba sa do rem był po cho dzą cy z Gie rał to -
wic dr To masz Ro żek – dzien ni karz
i au tor ksią żek po pu lar no nau ko wych. 

(SoG)

PLANETA ENER GII
Film 3D o Ener go lud kach, nie co dzien ne eks pe ry men ty na uko we, sa mo -
cho dzi ki na pę dza ne si łą mię śni – to atrak cje mo bil ne go mia stecz ka edu -
ka cyj no -roz ryw ko we go „Pla ne ta Ener gii”, któ re go ści ło 25 i 26 kwiet nia
w Ka to wi cach. Ko smicz ną po dróż do świa ta ener gii elek trycz nej miesz -
kań cy na sze go re gio nu mo gli prze żyć dzię ki uczniom kla sy IIa Szko ły Pod -
sta wo wej w Gie rał to wi cach i ich na uczy ciel ce An nie Wi niar skiej. 

Dzie ci by ły za chwy co ne wi zy tą w mo bil nym mia stecz ku. 
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Ma rio la Su lig, Da niel Dru bek, Ja kub
Ku sio i To masz Ko śmi der wy gra li
kon kurs wie dzy o spra wach unij -
nych „Z Unią Eu ro pej ską na Ty”.
W na gro dę po je cha li do Bruk se li,
na wy jazd stu dyj ny ufun do wa ny
przez Je rze go Buz ka, po sła do Par -
la men tu Eu ro pej skie go.
Kon kurs prze pro wa dzo ny zo stał 10
kwiet nia w dwóch pla ców kach oświa -
to wych pro wa dzo nych przez Po wiat
Gli wic ki: w Ze spo le Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach oraz w Ze -
spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie. Zor ga ni zo wa ny zo stał

przez Biu ro Po sel skie Je rze go Buz ka
w Gli wi cach. Ucznio wie bio rą cy udział
w kon kur sie mie li za za da nie roz wią za -
nie te stu ze zna jo mo ści spraw unij -
nych. 

W Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej naj lep sza oka za ła się Ma rio la Su lig
z kla sy III c Tech ni kum Eko no micz ne -
go, a w „Pa de rew skim” Da niel Dru bek,
Ja kub Ku sio i To masz Ko śmi der z II f
w Li ceum Ogól no kształ cą cym. Sym -

bo licz ny bi let do Bruk se li wrę czy li
zwy cięz com kon kur su Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go i Mi chał Sta ni szew ski – asy stent
eu ro de pu to wa ne go Je rze go Buz ka,
a wy gra nej gra tu lo wa ły im dy rek tor ki
ich szkół: El wi ra Der sie wicz i Do ro ta
Gu mien ny. Mło dzież do kon kur su
przy go to wy wa ły na uczy ciel ki An na
Pło skon ka i Ma rze na Kra soń -Ka pła -
nek. (RG)

Wy gra li Bruk se lę

Kim je stem? Do kąd zmie rzam? Py ta nia, któ re są
klu czem do toż sa mo ści, za da ją so bie lu dzie
od dzie ciń stwa. Od po wiedź czę sto moż na od na -
leźć w ro dzin nym do mu, w sło wach ro dzi ców
i dziad ków, w tra dy cji pie lę gno wa nej z po ko le -
nia na po ko le nie oraz w miej scach, któ re są
dzie dzic twem prze szło ści.
Na te re nie po wia tu gli wic kie go i Gli wic, czy li w naj -
bliż szej na sze mu ser cu oko li cy, znaj du je się wie le
miejsc, głów nie zwią za nych z kul tu rą sa kral ną, któ re
wy ma ga ją po chy le nia się nad ni mi. To wła śnie one
sta ły się „bo ha te ra mi” II edy cji kon kur su
„Ra to wa nie za byt ków na szej ma łej oj czy -
zny”, nad któ rym ho no ro wy pa tro nat ob -
ję li: ks. bi skup Jan Ko piec – or dy na riusz
Die ce zji Gli wic kiej, Wal de mar Do -
mbek – wi ce sta ro sta gli wic ki oraz
Zdzi sła wa Wa niek – dy rek tor
De le ga tu ry Ślą skie -
go Ku ra to -
r i u m
O ś w i a  t y
w Gli wi cach.
Sze ro ki za sięg
kon kur su to
rów nież za słu ga
świet nej współ pra cy z part ne ra mi: Ku rią
Die ce zjal ną, Do mem Współ pra cy Pol sko -
-Nie miec kiej, Ada mem Woj to wi czem –
dy rek to rem Ze spo łu Ob słu gi Pla có wek
Oświa to wych, An drze jem Frej no –
rad nym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
oraz Cen trum Edu ka cyj nym im. Ja -
na Paw ła II, w któ rym od by ło się
pod su mo wa nie kon kur su i wrę cze -
nie na gród lau re atom. Obec nie
moż na tam po dzi wiać pra ce kon -
kur so we. 

By ła to rów nież oka zja do spo tka nia z ho no ro wy mi go ść -
mi wspie ra ją cy mi kon kurs, re pre zen tu ją cy mi m.in. Dom
Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej w Gli wi cach, Wo je wódz -
kie go Kon ser wa to ra Za byt ków w Ka to wi cach, Park Et no gra -
ficz ny w Cho rzo wie, Mu zeum w Gli wi cach, pa ra fia mi w Po -
ni szo wi cach, Sie ro tach i Gli wi cach -Brze zin ce. – Wszyst kim
dzię ku je my za po moc w ufun do wa niu na gród – mó wi An na

Jak sik, ko or dy na -
tor ka kon kur su.
Świa do ma przy na -
leż ność do „Ma łej
Oj czy zny” oraz
uwraż li wie nie na jej
za so by po ru szy ło
za rów no dzie ci
klas 0-III, IV -
-VI oraz gim na zjal -
ną i po nad gim na -
zjal ną mło dzież. Ich
kre atyw ność zna la -
zła od zwier cie dle -
nie w pra cach pla -
stycz nych, prze -
strzen nych i mul ti -
me dial nych. W każ -
dej ka te go rii wy ło -
nio no zwy cięz ców,
któ rzy mie li oka zję
na wła sne oczy zo -
ba czyć za byt ko we
dzie dzic two kul tu -
ro we, gdyż na gro dą
by ła wy ciecz ka
szla kiem ar chi tek -
tu ry drew nia nej.
Ta ki oso bi sty kon -

takt utrwa la przy na leż ność do swo je go re -
gio nu, ale rów nież uczy od po wie dzial -
no ści, roz wi ja kre atyw ność i wy obraź -
nię oraz wdra ża do twór cze go my śle -
nia i se lek cji in for ma cji.

Kon kurs cie szył się ogrom nym
po wo dze niem, wpły nę ło oko ło 220
prac, uczest ni cy i ich opie ku no wie

z Gli wic, Tosz ka, Wie low si, Po ni szo wic, Ru dziń ca, Or non to -
wic oraz z woj. opol skie go – ze Sta rej Kuź ni, Ujaz du i Opo -
la za dba li o ich bar dzo wy so ki po ziom.

– Bar dzo cie szy ta ki od zew na na szą ini cja ty wę, to świet -
na mo ty wa cja do pro pa go wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go
w na stęp nych edy cjach – pod kre śla An na Jak sik.

(AJ)

Za byt ki na szej ma łej oj czy zny

Na kon kurs wpły nę ło oko -
ło 220 prac, in spi ra cją do wie -
lu z nich by ły za byt ki na sze go
po wia tu.

Te go rocz ny Dzień Zie mi przed szko -
la ki z Ze spo łu Szkol no -Przed szkol -
ne go w Ru dziń cu ob cho dzi ły aż
trzy dni. Pro gram ob cho dów był
bar dzo bo ga ty. 

W pierw szym dniu wy stą pi ła dla
nich VI kla sa SP w Ru dziń cu, któ ra
przy go to wa ła baj kę „Eko Czer wo ny
Kap tu rek”. Dru gie go dnia przed szko la -
ki za opa trzo ne w wor ki do se gre ga cji
śmie ci oraz rę ka wi ce ochron -
ne sprzą ta ły te ren. Naj bar -
dziej jed nak ucie szy ły się,
gdy wy je cha ły do Sta rej Kuź -
ni w Nad le śnic twie Kę dzie -
rzyn. Zgo to wa no nam tam
wspa nia łe przy ję cie, pro fe -
sjo nal nie przy go to wa ne
do wie ku dzie ci przed szkol -
nych. Po przy wi ta niu za pro -
szo no nas do zwie dza nia eks -
po zy cji. Tu taj przed szko la ki
po zna ły ga tun ki ro ślin i zwie -
rząt ży ją ce w po bli skich la -
sach. Po zwie dza niu ścież ki
edu ka cyj nej przy szła ko lej
na następ ne atrak cje. W od -
po wied nim miej scu cze ka ło
na nas roz pa lo ne ogni sko
i po czę stu nek. Le śni cy przy -

go to wa li przy rod ni cze kon kur sy z na -
gro da mi, był też prze jazd brycz ką
po le śnych dro gach. Każ dy przed szko -
lak do stał na ko niec ko lo ro wan kę
przed sta wia ją cą pta ki na szych la sów
oraz ze staw kre dek. Dzie ci obie ca ły, że
wró cą do Nad le śnic twa Kę dzie rzyn je -
sie nią.

Gra ży na Świer czyń ska, 
wi ce dy rek tor ZSP w Ru dziń cu

Bo ga ty Dzień Zie mi

Przed szko la cy z uwa gą słu chali le śni ków.
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Najlepsi znawcy Unii Europejskiej odebrali symboliczne bilety do Brukseli. Na
zdjęciach z nauczycielkami, które przygotowywały ich do konkursu. 
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Dba łość o ba zę i wy po sa że nie szkół to
je den z prio ry te tów Po wia tu Gli wic kie -
go. Tyl ko w ub. ro ku prze zna czo no
na cel udo sko na le nia i utrzy ma nia in -
fra struk tu ry po wia to wych pla có wek
oświa to wych w Py sko wi cach kil ka set
ty się cy zło tych. 

W ra mach wy dat ków ma jąt ko wych
w Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach za mon to wa ny zo stał sys -
tem mo ni to rin gu te le wi zji prze my sło -

wej war to ści bli sko 12 tys. zł. Dla Ze -
spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej za -
ku pio no na to miast pra cow nię in for -
ma tycz ną za 45 tys. zł. W jej skład
wcho dzi m.in. 19 ze sta wów kom pu te -
ro wych, opro gra mo wa nie, ska ner,
pro jek tor mul ti me dial ny i 2 no te bo -
oki. 

Po waż ną po zy cją w bu dże cie po -
wia tu jest za kup ma te ria łów i wy po sa -
że nia dla szkół. W ub. r. w „Ko nop nic -

kiej” prze zna czo no na ten cel bli sko 50
tys. zł, a w Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach – nie mal 70 tys. zł.
Z ko lei kosz ty re mon tów, mo der ni za cji
i na praw w tej pierw szej pla ców ce wy -
nio sły bli sko 53 tys. zł, a w dru giej –
po nad 6,5 tys. zł. 

W tym ro ku w „Ko nop nic kiej” wy -
ko na na zo sta nie prze bu do wa oto cze nia
szko ły – cho dzi o we wnętrz ną dro gę
do jaz do wą, par king i ka na li za cję desz -
czo wą. Po wiat prze zna czył na to
zadanie 100 tys. zł. 

Wy god niej i no wo cze śniej

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. 

W ra mach pro jek tu „Mam za wód –
mam pra cę w re gio nie” po wia to we
szko ły po nad gim na zjal ne w Knu ro wie
i Py sko wi cach do po sa żo no w sprzęt
i ma te ria ły dy dak tycz ne. W ten spo sób
wzbo ga co na zo sta ła ba za edu ka cyj na
m.in. Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach. Za pie nią dze unij -
ne do po sa żo no pra cow nię in for ma tycz -
ną oraz za ku pio no ma te ria ły na do po sa -
że nie szko ły w ma te ria ły dy dak tycz ne
na łącz ną kwo tę 49 500 zł. „Ko nop nic -
ka” zy ska ła 13 sta no wisk kom pu te ro -
wych o war to ści 17 700 zł i 5 ty pów
opro gra mo wa nia za 31 800 zł. Z ko lei
w ra mach pro jek tu „Edu ka cja dla roz -

wo ju” za ku pio ne zo sta ły: ze staw te le wi -
zyj ny, ta bli ca in te rak tyw na, ta bli ca su -
cho ście ral na, przy rząd do de mon stra cji
po wsta wa nia brył ob ro to wych, książ ki,
fil my, pro gra my kom pu te ro we do dia -
gno zy pre dys po zy cji za wo do wych oraz
ma te ria ły biu ro we, pla stycz ne i to ne ry
do kom pu te rów.

Z pro jek tu „Edu ka cja dla roz wo ju”
sko rzy sta ły tak że Ze spół Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach i tam tej sza
Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
na. Ta pierw sza pla ców ka wzbo ga ci ła
się o sprzęt oświe tle nio wy, pa ra wa ny
te atral ne i pa cyn ki, stro je sce nicz ne,
po mo ce lo go pe dycz ne, książ ki, ukła -
dan ki i gry edu ka cyj ne, ze sta wy dy dak -
tycz ne, ra dio od twa rzacz, dyk ta fon, mi -
kro fo ny bez prze wo do we oraz ma te ria -
ły biu ro we, pla stycz ne i to ne ry do kom -
pu te rów. Na to miast Po rad nia Psy cho -
lo gicz no -Pe da go gicz na zy ska ła apa ra -
tu rę EEG Bio fe ed back.

So lid ne za ku py moż na by ło tak że
zro bić w ra mach pro jek tu „Wspar cie
na star cie”. Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach ma dzię ki nie mu wy -
po sa że nie sa li do świad cza nia świa ta,
pro gra my kom pu te ro we, ukła dan ki,
gry dy dak tycz ne, in stru men ty mu zycz -
ne, ze gar ki, ma ty edu ka cyj ne, lap top,
ma gne to fo ny, słu chaw ki bez prze wo do -
we oraz ma te ria ły biu ro we, pla stycz ne
i to ne ry do kom pu te rów. 

Z ko lei pro jekt „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” umoż li wił za kup dla na szych
szkół ta kich po mo cy dy dak tycz nych
jak ma pa, plan sze dy dak tycz ne, rzut ni -
ki mul ti me dial ne, lap to py, pro gra my
kom pu te ro we, pod ręcz ni ki, od twa rzacz
dvd, ma szy ny do szy cia, over loc ki, ma -
te ria ły dzie wiar skie i kra wiec kie, mier -
ni ki, lu tow ni ce, sprzęt elek trycz ny,
piec ce ra micz ny, ka sa fi skal na, ta bli ca
in te rak tyw na, rzut nik pi sma, pro gra my
do two rze nia te stów oraz gło śni ki i słu -
chaw ki kom pu te ro we. 

Sa la gim na sty ki ko rek -
cyj nej w Ze spo le Szkół
Spe cjal nych.

Opracowanie: 
RO MA NA GOZ DEK 

Z po mo cą Unii Eu ro pej skiej

RE MON TY, IN WE STY CJE, ZA KU PY…
…czy li co no we go w pro wa dzo nych przez po wiat pla ców kach oświa to -
wych na te re nie Py sko wic? Za rząd Po wia tu Gli wic kie go od wie dził nie daw -
no Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej, Ze spół Szkół Spe cjal nych i Po rad nię
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz ną w Py sko wi cach. Wie le się tam w ostat nich
la tach zmie ni ło, a w to ku czy w przy go to wa niu są ko lej ne re mon ty. To du -
że, śred nie i mniej sze in we sty cje. Po ni żej za pis tej wi zy ty. Przy po mnij my, że
w mar co wym wy da niu WPG re la cjo no wa li śmy po dob ną „wi zy ta cję” po -
wia to wych pla có wek oświa to wych w Knu ro wie.

Za rów no Ze spół Szkół Spe cjal nych,
jak i Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach ma ją no wo cze -
sne, wie lo funk cyj ne bo iska spor to -
we. Pierw sze od da ne zo sta ło
do użyt ku w ub. ro ku, dru gie dwa la -
ta wcze śniej, a uzu peł nia je bież nia
do sprin tu za koń czo na skocz nią
do sko ku w dal i trój sko ku. 

Geo punkt w „Ko nop nic kiej” z ma mu tem wiel kim i no so -
roż cem wło cha tym – miej sce, gdzie po znać moż na pra -
dzie je na sze go po wia tu.

Oto cze nie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych zy ska ło na wy glą -
dzie, gdy po wsta ło tam no we, sty lo we ogro dze nie. 

W Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic kiej, gdzie uno wo cze śnio ne zo sta ły pra cow -
nie kom pu te ro we. Od le wej: sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, dy rek tor El wi ra Der sie wicz, skarb -
nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko, Anet ta Krze miń ska – na -
czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach oraz Da riusz Bry ła – za stęp ca dy rek to ra.

W Po rad ni Psy cho lo gicz -
no-Pe da go gicz nej cze -
ka ją na dzie ci i mło dzież
ko lo ro we, przy tul ne po -
miesz cze nia.

Je den z wy re mon to wa nych ko ry ta -
rzy w wie ko wym bu dyn ku „Ko nop -
nic kiej”.



21 kwiet nia w ha li spor to wej Miej skie go
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Knu ro wie
ro ze gra no Tur niej Pił ki Siat ko wej Męż -
czyzn Po wia tu Gli wic kie go.

W za wo dach wzię ło
udział 9 ekip.
Pierw sze miej sce
za jął TOP TEN, II –
OBE LI NO, III –
SKOK. Na gro dy –
pu cha ry i pił ki wrę -

czy li dru ży nom wi -
ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek
oraz prze wod ni czą -
cy Ko mi sji Spor tu,
Tu ry sty ki, Re kre acji
i Pro mo cji Zdro wia
Ra dy Mia sta Knu -
rów Jo achim Ma -
chu lik. 

Tur niej zor ga ni zo wa ło Sta ro stwo Po wia to -
we w Gli wi cach we współ pra cy z Urzę dem
Mia sta Knu rów i MO SiR Knu rów.

(SoG)
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Po mi mo, iż po go da nie do pi sa ła,
bie ga cze nie za wie dli. Za rów no tych
naj młod szych, jak i star szych nie od -
stra szył deszcz ani tem pe ra tu ra wy no -
szą ca za le d wie kil ka stop ni po wy żej
ze ra.

W bie gu wy star to wa ło 85 szta fet –
mę skie, żeń skie, mie sza ne, uczniow -
skie, pra cow ni ków firm i urzę dów. Każ -
dy z 8 człon ków dru ży ny miał do po ko -

na nia je den z trzech od cin ków tra sy
o dłu go ści 4,6 km, 3,1 km czy 1,2 km.
O za ję tym miej scu de cy do wał łącz ny
czas uzy ska ny przez bie ga czy.

Na szą dru ży nę, któ ra w tym ro ku
wy star to wa ła z nu me rem 73, two rzy li
ucznio wie po wia to wych szkół po nad -
gim na zjal nych: Ja ro sław Skrzy pa
i Emil Ja ku bow ski z ZSZ nr 2 w Knu -
ro wie, An drzej Ka łu ża, Ma te usz Mał -

kie wicz i Pa tryk Ma ty ja siak z ZS
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach
oraz Mi chał Dras, Prze my sław Ja ros,
Bar tosz Ku ty pa i Szy mon Zu bek z ZS
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie.
Opie kę nad ucznia mi spra wo wa ły Syl -
wia Le nek, ger ma nist ka w ZS im. M.
Ko nop nic kiej, któ ra słu ży ła po mo cą
tak że ja ko tłu macz oraz Mo ni ka Wró -
bel, na uczy ciel ka wy cho wa nia fi zycz -
ne go w ZSZ nr 2 w Knu ro wie.

Dru ży nie do brych rad udzie lał by ły
re pre zen tant Pol ski w bie gach – wi ce -
sta ro sta Wal de mar Do mbek, a za wod -
ni ków do pin go wa ły Anet ta Krze miń -
ska – na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji,
Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych
oraz to wa rzy szą ca im ja ko tłu macz An -
na Wo cła wek z Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji sta ro stwa. Ucznio wie zdo -
by li I miej sce w ka te go rii „Fir my/Urzę -
dy”, II miej sce w ka te go rii „Go ście”
oraz wy so kie VII miej sce w kla sy fi ka -
cji ogól nej. 

Do peł nie niem cza su spę dzo ne go
przez mło dzież w part ner skim po wie -
cie nie miec kim by ło zwie dza nie wspa -
nia łe go re ne san so we go zam ku Au gu -
stus burg – ło wiec kiej sie dzi by księ cia
Au gu sta Sa sa. 

(AW)

Bieg we Fran ken ber gu

Re pre zen ta cja na szych szkół z opie ku na mi i wi ce sta ro stą gli wic kim Wal de -
ma rem Do mb kiem.
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Spo tka nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło z ini -
cja ty wy Pod okrę gu Za brze Ślą skie go
Związ ku Pił ki Noż nej, któ rą wsparł or -
ga ni za cyj nie Za rząd Po wia tu Gli wic -
kie go. Mia ło na ce lu za po zna nie dzia -
ła czy lo kal nych klu bów spor to wych
z za sa da mi do ty czą cy mi or ga ni za cji
im prez oraz zmie nio ny mi w ostat nim
cza sie prze pi sa mi od no śnie bez pie -
czeń stwa na sta dio nach.

Go ści – wśród któ rych był m.in. wi -
ce wo je wo da ślą ski An drzej Pi lot –
przy wi ta ł
wi ce sta ro -
sta gli wic -
ki Wal de -
mar Do -
mbek. Na -
stęp nie Jan
Ozga – wi -
c e  p r e  z e s
do spraw
współ pra -
cy z sa mo -
r z ą  d a  m i
w Pod -
okrę gu Za -
brze Ślą -

skie go Związ ku Pił ki Noż nej sze ro ko
omó wił za gad nie nie „Or ga ni za cja
i bez pie czeń stwo me czów pił ki noż -
nej”. Po przed sta wio nej pre zen ta cji był
czas na dys ku sję i py ta nia. W spo tka niu
wzię li udział przed sta wi cie le klu bów
spor to wych dzia ła ją cych na te re nie po -
wia tu oraz re pre zen tan ci gmin. Pod -
okręg Za brze Ślą skie go Związ ku Pił ki
Noż nej re pre zen to wał pre zes Za rzą du
Ja ro sław Bryś.

(RG)

O bez piecz ne sta dio ny
18 kwiet nia w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od by ło się spo tka nie
po świę co ne or ga ni za cji me czów oraz bez pie czeń stwu na bo iskach i sta -
dio nach pod czas roz gry wek pił ki noż nej.

Wi ce wo je wo da An drzej Pi lot stwier dził, że spo tka nie w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach po win no być przy kła dem dla
dzia ła czy spor to wych z oko licz nych okrę gów.
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Naj lep si pod siat ką

Siat ka rze w jed nej z dy na micz nych ak cji na bo isku.
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☺☺ Tu ry stycz ny Klub Ko lar ski PTTK im. Wła -
dy sła wa Hu zy i Pol ski Klub Eko lo gicz ny

w Gli wi cach or ga ni zu ją 18 ma ja Rajd o Zie lo ny
Liść Kasz ta now ca. Start z Ryn ku w Gli wi cach
o godz. 9.00, me ta w Łą czy.

☺☺ Z ko lei na 19 ma ja za pla no wa no rajd ro we ro -
wy „Po zie mi so śni co wic kiej i oko li cy”, or -

ga ni zo wa ny przez Gmi nę So śni co wi ce i Po wiat
Gli wic ki. Za pi sy przyj mo wa ne są do 15 ma ja.
Szcze gó ło wy re gu la min na stro nie http://www.so -
sni co wi ce.pl.

☺☺ Ama tor ski Klub Bie ga cza w Knu ro wie za -
pra sza 24 ma ja na XXII Otwar ty Bieg Mło -

do ści. Start o godz. 11.00 z par ku NOT Szczy gło -
wi ce, za pi sy od godz. 9.00 do 10.45. Pa tro nat ho -
no ro wy nad XXII Otwar tym Bie giem Mło do ści
spra wu ją sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek
i pre zy dent Knu ro wa Adam Rams. Na je go or ga ni -
za cję zo sta ła udzie lo na do ta cja Po wia tu Gli wic -
kie go. 

☺☺ 25 ma ja w la sach w oko li cy Smol ni cy od bę -
dzie się bieg kon ny na orien ta cję pt. „Ka wa -

le ryj ka 2013? upa mięt nie nie 150 rocz ni cy Po wsta -
nia Stycz nio we go. Kam pa nia Ed mun da Ró życ kie -
go. Bi twa pod Sa li chą”. Po czą tek im pre zy
o godz. 5.00, o 14.00 bie sia da ro dzin na przy ogni -
sku, a za koń cze nie bie gu i wrę cze nie na gród ok.
godz. 16.00. Bliż sze in for ma cje na stro nie http://ka -
wa le ryj ka.le sni czow ka -smol ni ca.pl.

☺☺ Za pra sza my na wie żę wi do ko wą ko ścio ła
pw. Wszyst kich Świę tych w Gli wi cach. Sze -

ro ką pa no ra mę Gli wic i – przy do brej po go dzie
oraz wi docz no ści – spo rej czę ści na sze go po wia tu
po dzi wiać moż na od 1 ma ja do 30 wrze śnia w każ -
dą nie dzie lę w godz. od 16.00 do 17.00. W po zo sta -
łe dni gru py na le ży zgła szać w Biu rze Od dzia łu
PTTK Zie mi Gli wic kiej, Ry nek 11,
tel. 32 231 05 76 – gru pa nie mo że li czyć mniej
niż 10 osób. Wej ście wy łącz nie z prze wod ni kiem.
Ce na bi le tu 5,00 zł. 

Im pre zy war te po le ce nia

Już po raz 21. od był się tra dy cyj ny Bieg Po wia to wy w na szym part ner skim
po wie cie Mit tel sach sen w Niem czech. Tym ra zem en tu zja ści bie ga nia
spo tka li się w uro kli wym mie ście Fran ken berg. Tak jak i w ubie głych la -
tach, nie za bra kło szta fe ty z po wia tu gli wic kie go.

Za na mi pierw szy z trzech tur nie jów,
wcho dzą cych w skład Grand Prix
Zie mi Gli wic kiej w Te ni sie Sto ło -
wym. Or ga ni za to rzy za pra sza ją
do udzia łu w na stęp nych.

Tur niej od był się w Ze spo le Szkół
w Pil cho wi cach. Or ga ni za to ra mi im -
pre zy są Aka de mia Te ni sa Sto ło we go
Atom&Iwan&Da ro, Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach oraz Gmi na Pil cho -
wi ce. W pierw szym tur nie ju wy star to -
wa ło 88 za wod ni ków w 5 ka te go riach.
Dzię ki dy rek to ro wi Ze spo łu Szkół
w Pil cho wi cach, Łu ka szo wi Kwiot ko -
wi, któ ry wy po sa żył sa lę w bar dzo do -
bry sprzęt do te ni sa sto ło we go, za wod -
ni cy mo gli roz gry wać me cze w pro fe -
sjo nal nych wa run kach. Ry wa li za cja

prze bie ga ła w przy ja znej spor to wej at -
mos fe rze oraz pro wa dzo na by ła na wy -
so kim po zio mie. Nad prze bie giem roz -

gry wek czu wa li
sę dzio wie głów ni:
Da riusz Steu er
oraz Ja ro sław To -
mic ki. Wię cej
na te mat tur nie ju
oraz wy ni ki
po pierw szej tu rze
cy klu zna leźć
moż na na stro nie
w w w . a k a  d e  -
miats.pl. Tam tak -
że znaj du ją się in -
for ma cje dla tych,
któ rzy chcą wy -

star to wać w ko lej nych tur nie jach, roz -
gry wa nych 26 ma ja i 16 czerw ca w Ze -
spo le Szkół w Pil cho wi cach. 

Roz gryw ki to czą się w na stę pu ją -
cych ka te go riach: I – KO BIE TY –
Open, II – MŁO DZIEŻ – do 17 lat
(do rocz ni ka 1996), III – SE NIO RZY–
od 18 lat do 49 (rocz ni ki 1964 –
1995), IV – AMA TO RZY + WE TE -

RA NI (po wy żej 50 LAT) (nie zrze sze ni
+ rocz nik 1963 i star si), V – OPEN
(wszy scy chęt ni). O godz. 9.30 roz po -
czę cie gier ka te go rii I, II, o godz. 11.30
– roz po czę cie gier ka te go rii III i IV,
o godz. 13.30 – roz po czę cie gier ka te -
go rii V. Za pi sy do po szcze gól nych ka -
te go rii trwać bę dą do 15 mi nut
przed roz po czę ciem gier. W Grand Prix
mo gą brać udział za wod ni cy nie zrze -
sze ni (ama to rzy) i za wod ni cy z li cen cją
PZTS, przy czym moż na uczest ni czyć
tyl ko w dwóch ka te go riach. 

(RG)

Trwa II Grand Prix w Te ni sie Sto ło wym
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Cie ka we 
wy ciecz ki
PTTK Od dział Zie mi Gli wic kiej za -
pra sza na wy ciecz ki tu ry stycz no -
-kra jo znaw cze: 
� 1 czerw ca – Od szu kaj my le śne ko -
ścio ły (za pi sy do 27 ma ja),
� 8-9 czerw ca – Wschód słoń ca na Ba -
biej Gó rze (za pi sy do 16 ma ja),
� 5-7 lip ca – Gor ce pod na mio tem (za -
pi sy do 27 ma ja),
� 2-7 sierp nia – Czar no ho ra (za pi sy
do 28 ma ja),
� 15-18 sierp nia – Roz to czań ski Park
Na ro do wy (za pi sy do 28 ma ja),
� 5-15 wrze śnia – Gre cja -Tur cja (za pi -
sy do 28 ma ja). 

Bliż sze in for ma cje w biu rze
O/PTTK Gli wi ce, Ry nek 11, I pię tro
tel. 32 231-05-76 i na stro nie http://gli -
wi ce.pttk.pl. (RG)

Zwycięzcy jednej z rozgrywanych kategorii w towa-
rzystwie sędziego Jarosława Tomickiego. 
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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 Pre zy dium. 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: Jó zef Gan sczyk, Wa cła wa Ja nas
oraz An na Za jusz. Gra tu lu je my! W ce lu usta le -
nia spo so bu od bio ru na gro dy pro si my o kon -

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

Roz wią za nie (ha sło krzy żów ki) pro si my prze sy -
łać do 27 ma ja na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo -
ści Po wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG) 

Py ta nia do krzy żów ki:

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM
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Po ni żej opis pre zen to wa ne go ko ściół ka.
Ko ściół ten był wzmian ko wa ny w re je strze

świę to pie trza z 1447 r. W la tach 1570-1629 po zo -
sta wał w rę kach lu te ra nów, a na stęp nie stał się fi -
lią ko ścio ła pa ra fial ne go. We dług naj now szych
ba dań świą ty nię zbu do wa no w 1570 r. Jej re mon -
ty prze pro wa dzo no m.in. w: 1793, 1804, 1843,
1909, 1936 i 1956 r. 

Ten nie wiel ki obiekt ma kon struk cję zrę bo wą.
Do kwa dra to wej na wy od wsch. przy le ga trój -
bocz nie za mknię te pre zbi te rium. Po je go płn.
stro nie znaj du je się pro sto kąt na za kry stia. Na to -
miast za chod nią część ko ścio ła sta no wi kwa dra -
to wa wie ża o kon struk cji słu po wej, z kruch tą
w przy zie miu. Ma ona ścia ny zwę ża ją ce się ku
gó rze i dach na mio to wy. Ko ściół z ze wnątrz po -
kry ty jest gon tem. Po kry te nim są tak że dwu spa -
do we da chy na wy i pre zbi te rium oraz na mio to wy
dach wie ży. Du że go uro ku bu dow li do da ją pół ko -
li ście za mknię te okna oraz obie ga ją ce ją przy -
dasz ki. 

Wnę trze ko ścio ła przy kry te jest stro pem z po -
li chro mią or na men tal no -pa tro no wą. Wśród ko lo -
ro wych kwia tów wid nie ją po sta cie świę tych: Izy -

do ra, Flo ria na, Ja dwi gi i Ka ta rzy ny. Po li chro mia
ta zo sta ła wy ko na na przez J. Ja gie la
(II poł. XX w.) w miej sce daw nej z ok. 1580 r.
Neo ba ro ko wy oł tarz głów ny po cho dzi z 1897 r.
i zdo bi go ob raz św. Waw rzyń ca. Na to miast póź -
no ba ro ko wy oł tarz bocz ny (le wy) da to wa ny jest
na ok. 1720 r. i po cho dzi z klasz to ru w Je miel ni -
cy. W je go cen tral nym miej scu znaj du je się ob raz
przed sta wia ją cy św. Szy mo na i św. Ju dę Ta de -
usza, a w zwień cze niu ob raz św. Krzysz to fa. Na -
sta wa oł ta rza ma krę co ne ko lum ny i de ko ra cje
z li ści akan tu. Po je go bo kach sto ją fi gu ry św.
Aloj ze go Gon za gi i nie zna ne go bi sku pa. Z ko lei
oł tarz bocz ny (pra wy) do lip ca 1997 r. zdo bił cen -
ny póź no go tyc ki tryp tyk z 1510 r. Nie ste ty,

na sku tek kra dzie ży bez pow rot nie prze pa dły je go
skrzy dła z wi ze run ka mi św. Ja dwi gi i św. Ma rii
Mag da le ny oraz cen na fi gu ra św. An ny Sa mo -

trzeć. Dziś w tym miej scu mo że my oglą dać tyl ko
ich ko pie. 

W zwień cze niu na sta wy oł ta rzo wej wid nie je
oko Bo żej Opatrz no ści, a pod nim ła ciń ski na pis:
Św. An no, módl się za na mi. Świą ty nia ma tak że
ba ro ko wą am bo nę (1687 r.) z ob ra zem Mat ki Bo -
skiej Nie po ka la nie Po czę tej oraz kryp tę gro bo wą
daw nych wła ści cie li wsi. Po mię dzy za kry stią
i pre zbi te rium mo że my tak że oglą dać oku te drzwi
z koń ca XVI w. Oto cze niem ko ścio ła jest cmen -
tarz ze sta ro drze wiem. 

(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. 

Wszy skim mam ciom ma mom mat kom
Szczyń ścio ży cza – ta ko dziat kom
Niych jed ne ze dru gim idzie
Dyć noj le pi wte dy by dzie.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Nie daw no przy pad ko wo tra fi łam na stro nę in ter -
ne to wą http://ale glo do mo rek.blog spot.com. Jest
to blog re da go wa ny przez Ali cję Dziu rosz, stu -
dent kę Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą -
skiej, któ ra pro wa dzi go w spo sób na -
praw dę in te re su ją cy, po da jąc wie -
le cie ka wych prze pi sów ku li -
nar nych. Jed nym z nich jest
ser nik, któ ry wła sno ręcz nie
wy pró bo wa łam i po twier -
dzam, że jest de li kat ny,
lek ki i prze pysz ny!
Skład ni ki (śr. 24cm):
Spód – 125g her bat ni -
ków, 40g cu kru, 75g ma sła.
Ma sa se ro wa – 1 kg se ra twa ro go we -
go trzy ra zy zmie lo ne go (ja przy zna ję się,
uży łam ku beł ko we go), 3 łyż ki mą ki pszen nej,
1 szklan ka cu kru, 15g cu kru wa ni lio we go, 4 jaj ka.
Wy ko na nie:
Her bat ni ki kru szy my na pył, łą czy my z cu -
krem. W ron del ku roz ta pia my ma sło i do da je -

my do her bat ni ków. Ca łość mie sza my wi del -
cem, a na stęp nie wy kła da my na okrą głą blasz -
kę wy ło żo ną pa pie rem do pie cze nia i ugnia ta -
my.

Kie dy spód jest przy go to wa ny, za bie ra my
się za ma sę se ro wą. Do garn ka na kła da my ser
i mik su je my na ni skich ob ro tach z mą ką, po wo -
li do da je my cu kier oraz cu kier wa ni lio wy, ca ły
czas mik su jąc. Na ko niec wbi ja my po je dyn -

czo jaj ka i przez chwi lę po do da niu
każ de go z nich mik su je my

ma sę.
Ukła da my krat ki

w pie kar ni ku tak, by
na dol nej zmie ści -
ła się du ża pro sto kąt na
bla cha z wrzą ca wo dą,

a nad nią na gór nej krat -
ce blasz ka z cia stem. 

Na grze wa my pie kar nik do
1800 C, wkła da my obie bla chy

i pie cze my ok. 45 min. Wyj mu je my
cia sto i po zo sta wia my by cał ko wi cie prze sty -
gło. Cia sto po wy ję ciu z pie ca mo że się wy da -
wać płyn ne, jed nak gdy osty gnie bę dzie mia ło
od po wied nią kon sy sten cję.

(MFR)

Gierał towice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś

Matka

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 27 ma ja 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 Świę tej Trój cy w Ra cho wi cach. Na gro dę otrzy mu je Agniesz ka Ma cio szek.
W ce lu usta le nia spo so bu od bio ru al bu mu pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65.

1. Przy stań mo to ro wod na w Gli wi cach. 
2. Kwit ną ma tu rzy stom. 
3. Chór z Tosz ka – lau re at na gro dy Be ne Me ri -
tus 2013 r. 
4. „Z… Eu ro pej ską na ty” – na zwa kon kur su zor -
ga ni zo wa ne go w po wia to wych szko łach po nad -
gim na zjal nych. 

5. Zgod nie z usta wą o sa mo rzą dzie po wia to wym,
re pre zen tu je po wiat na ze wnątrz. 
6. Ja ki pol ski pia ni sta, kom po zy tor jest pa -
tro nem ze spo łu szkół w Knu ro wie – Li ceum
przy ul. 1 Ma ja 21 oraz Tech ni kum przy ul.
Szpi tal nej 25?

Wypróbowany przepis

Pyszny sernik

Gdzie mie ści się ta świą ty nia i ja ką no si na zwę?
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Foto: A. Dziu rosz

Nagrody funduje Małgorzata Handzlik, poseł do Parlamentu Europejskiego


