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Po wiat Gli wic ki zo stał wy so ko oce -
nio ny w kon kur sie „Sa mo rzą do wy
li der za rzą dza nia 2013 – usłu gi spo -
łecz ne”, któ re go pod su mo wa nie
od by ło się nie daw no w sie dzi bie
Se na tu RP w War sza wie. Otrzy ma li -
śmy na gro dy, wy róż nie nie i mia no
wie lo krot ne go fi na li sty za pro jek ty,
któ re słu żą na szym miesz kań com.

Or ga ni za to rzy kon kur su do ce ni li aż
pięć pro jek tów, pro wa dzo nych w ostat -
nich la tach przez Po wiat Gli wic ki.
Dwa z nich zo sta ły na gro dzo ne ty tu łem
lau re ata. Pierw szy z nich to pro jekt,
któ ry do pro wa dził m.in. do ozna cze nia
po nad 211 km tras ro we ro wych na te re -
nie po wia tu i zmo der ni zo wa nia bli -
sko 50 km z nich, dzię ki cze mu słu żą
one ro we rzy stom już od paź dzier ni ka
ub. r. Dru gi z na gro dzo nych pro jek tów
pro mo wał ślą ską kul tu rę – za owo co wał
m.in. wy da niem al bu mów, płyt, po -
wsta niem fil mu i wy sta wy, któ re utrwa -
la ją na sze po wia to we zwy cza je, ob rzę -
dy i le gen dy, ta kie jak np. wo dze nie
niedź wie dzia czy sta nic kie fa kle. Wy -
róż nio ny na to miast zo stał pro jekt „Do -
bry start w sa mo dziel ność”, pro wa dzo -
ny przez Po wia to we Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Gli wi cach, któ ry od kil ku
już lat po ma ga w usa mo dziel nie niu się
oso bom nie peł no spraw nym i dzie ciom,
któ rym nie by ło da ne zaznać opieki we
własnej ro dzi nie. 

Dwa ko lej ne pro jek ty za li czo ne zo -
sta ły do fi na łu kon kur su. Jest to „Edu -
ka cja dla roz wo ju” – pro jekt, dzię ki

któ re mu ucznio wie na szych szkół mie -
li sze reg nie od płat nych, atrak cyj nych
za jęć po za lek cyj nych, a pla ców ki
oświa to we wzbo ga ci ły się o no wo cze -
sne po mo ce dy dak tycz ne. Ko lej ny pro -

jekt do pro wa dził do po wsta nia na te re -
nie po wia tu sys te mu pu blicz nych
punk tów do stę pu do In ter ne tu.

Na wszyst kie te pro jek ty po zy -
ska li śmy mi lio ny zł z fun du szy

unij nych, a dwa z nich prze pro wa -
dzi li śmy wspól nie z na szy mi gmi -
na mi.

(RG)
Wię cej na str. 5 

LI DER ZA RZĄ DZA NIA 
z ludz ką twa rzą

To bę dzie po dwój ny ju bi le usz –
XV Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go
i za ra zem XX Do żyn ki w Py sko wi -
cach. 

Na ta kie uro czy ste po dwa kroć Świę to
Plo nów za pra sza my 7 i 8 wrze śnia
do Py sko wic, gdzie tra dy cyj nie już co
ro ku uli ca mi prze cho dzi naj więk szy
na Ślą sku ko ro wód do żyn ko wy. Bę -
dzie my go mo gli po dzi wiać w nie dzie -
lę 8 wrze śnia od godz. 11.30 na tra sie
wio dą cej uli ca mi Miesz ka I, Wie czor -
ka, Szo pe na, Woj ska Pol skie go i Szpi -
tal ną. Wcze śniej w ko ście le Na wró ce -
nia św. Paw ła ks. bp Ge rard Kusz od -
pra wi mszę św. w in ten cji rol ni ków,
ogrod ni ków, sa dow ni ków, pszcze la rzy,
dział kow ców i ich ro dzin. Bę dą pięk ne

ko ro ny do żyn ko we i spra wie dli -
wie dzie lo ne boch ny chle ba. Nie
za brak nie też oczy wi ście do brej
za ba wy. Za cznie się już w so bo -
tę 7 wrze śnia po po łu dniu na „pla -
cu do żyn ko wym” u zbie gu ulic
Woj ska Pol skie go, Szpi tal nej
i Dwor co wej i te go dnia za koń czą
ją prze bo je znanej gru py „Qu een”
w wy ko na niu cze skie go ze spo łu
„Prin cess”. W nie dzie lę za pla no -
wa no ciąg dal szy z licz ny mi atrak -
cja mi, któ rych uko ro no wa niem
bę dzie wy stęp słyn nych „Skal -
dów”. Już dziś wpisz cie w swój
ka len darz: 7 i 8 wrze śnia spo ty ka -
my się w Py sko wi cach! (RG)

Szczegóły na str. 16 

Za pra sza my do Py sko wic!

Tra sy ro we ro we, do dat ko we za ję cia szkol ne, wy rów ny wa nie szans nie peł no spraw nych i dzie ci po zba wio nych ro dzi -
ny, pro mo cja lo kal nych tra dy cji i ob rzę dów, a tak że PIAP -y – to wszyst ko re ali zo wa ne by ło z my ślą o miesz kań cach
po wia tu. 

W ub. ro ku świę to wa li śmy w Wie low si, w tym bę dzie my dzię ko wać za plo ny w Py -
sko wi cach.

Fo
 to

:R
.G

oz
d

ek
Fo

 to
:A

RC



NR 7-8 (76-77) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013 FORUM SAMORZĄDOWCÓW

Po ru sza na te ma ty ka w szcze gól ny spo sób od no -
si się do gmi ny Gie rał to wi ce, na któ rej te re nie
dzia łal ność pro wa dzą aż trzy ko pal nie: So śni ca -
-Ma ko szo wy, Knu rów -Szczy gło wi ce i Bu dryk.
Dy rek tor tej pierw szej, Grze gorz Men da kie -
wicz przed sta wił za kres jej dzia łań w ce lu usu -
wa nia szkód gór ni czych. W związ ku z ich wy -
stę po wa niem ko niecz ne jest pom po wa nie wód
z te re nów wy two rzo nych nie cek ob ni że nio -
wych. W gmi nie Gie rał to wi ce od by wa się to
za po mo cą 7 prze pom pow ni ulo ko wa nych
w Przy szo wi cach i Pa niów kach. Za pew nia ją
one re gu lar ne od pro wa dza nie wód z do pły wa ją -
cych do nie cek ob ni że nio wych cie ków. W przy -
pad ku du żych wez brań czy in ten syw nych opa -
dów ko niecz ne mo gą być do dat ko we dzia ła nia,
w tym ce lu ko pal nia za opa trzo na jest w mo bil -
ne ze sta wy prą do twór cze i pom po we. Jed no cze -
śnie dy rek tor Men da kie wicz pod kre ślił, iż za -
da niem ko pal ni jest usu wa nie szkód gór ni -
czych, a ochro na prze ciw po wo dzio wa – to za -
da nie gmin. Pod czas spo tka nia wspól nie z Fran -

cisz kiem Dzien dzie lem z Kom pa nii Wę glo -
wej S.A. w Ka to wi cach ape lo wa li tak że o zmia -
nę prze zna cze nia te re nów w oto cze niu cie ków
wod nych i prze ka za nie ich do ce lów pu blicz -
nych, nie zaś umiesz cza nie w pla nach za go spo -
da ro wa nia ja ko dzia łek bu dow la nych. 

Da riusz Igna cy z KWK Knu rów -Szczy gło -
wi ce przed sta wił sy tu ację zwią za ną z dzia ła nia -
mi w ob rę bie te re nu gór ni cze go. Ko pal nia ta za -
pla no wa ła za da nia, z któ rych część jest już pro -
wa dzo na, ko lej ne są przy go to wy wa ne, są to
m.in. bu do wa no we go mo stu -prze pu stu w na sy -
pie ko le jo wym dla rze ki Bie raw ki, pod wyż sze -
nie pra we go wa łu tej rze ki wraz z prze bu do wą
jej ko ry ta w re jo nie na sy pu ko le jo we go, prze -
bu do wa prze pom pow ni, nad bu do wa dro gi
ul. Zwy cię stwa wraz z bu do wą zbior ni ka re ten -
cyj ne go na po to ku Szczy gło wic kim, prze bu do -
wa prze pu stu uj ścio we go po to ku Wil czań skie -
go. 

Po pre zen ta cjach wy wią za ła się wie lo wąt ko -
wa dys ku sja po mię dzy To ma szem Ko wo lem –

rad nym Po wia tu Gli wic kie go (a za -
ra zem pre ze sem Sto wa rzy sze nia
na rzecz roz wo ju i bez pie czeń stwa
po wo dzio we go gór ni czej gmi ny
Gie rał to wi ce), a przed sta wi cie la mi
ko palń, do ty czą ca za gro żeń pod to -
pie nia mi i po wo dzią. W spo tka niu
uczest ni czy li tak że dy rek tor Za rzą -
du Dróg Po wia to wych w Gli wi cach
Jan Osman oraz na czel ni cy wy -
dzia łów sta ro stwa, któ rych za kres
za dań zwią za ny jest m.in. z tą te -
ma ty ką. 

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK

Za nim jed nak pod ob ra dy tra fi ła uchwa ła w spra -
wie ab so lu to rium, rad ni zgło si li swe in ter pe la cje,
za py ta nia i oświad cze nia. Co mie siąc jest ich wie -
le, nie spo sób wszyst kie je opi sy wać w tym miej -
scu, od sy łam więc za in te re so wa nych do Biu le ty nu
In for ma cji Pu blicz nej Po wia tu Gli wic kie go, gdzie
moż na je zna leźć wraz z udzie lo ny mi na nie od po -
wie dzia mi – znaj du ją się na stro nie www.bip.po -
wiat gli wic ki.finn.pl w za kład ce In for ma tor Ra dy
Po wia tu. W spra woz da niu z prac Za rzą du po mię -
dzy se sja mi se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go Mag -
da le na Bud ny – na proś bę sta ro sty Mi cha ła Nie -
szpor ka – przed sta wi ła krót ką in for ma cję na te mat
ostat nich zna czą cych wi zyt przed sta wi cie li na sze -
go po wia tu w Olew sku, Calw i Po wie cie Puc kim
oraz w War sza wie, gdzie na sza re -
pre zen ta cja ob sy pa na zo sta ła lau ra mi
w kon kur sie „Sa mo rzą do wy li der za -
rzą dza nia 2013 – usłu gi spo łecz ne”. 

Z ko lei Li dia Pie trow ska, dy rek -
tor Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gie rał to wi cach prze ka za ła rad nym
in for ma cje na te mat swe go po by tu
w USA, pod czas któ re go mia ła oka -
zję za po znać się z sys te mem funk -
cjo no wa nia tam tej szych bi blio tek.
Jej wy stą pie nie pt. „No we do świad -
cze nia, wie le in spi ra cji – bi blio te ka
dla spo łecz no ści, spo łecz ność dla bi blio te ki”, na -
gro dzo ne zo sta ło okla ska mi. Wi zy ta by ła sfi nan -
so wa na przez De par ta ment Sta nu USA i Fun da cję
Roz wo ju Spo łe czeń stwa In for ma cyj ne go, a pa ni
Li dia zna la zła się w eli tar nym gro nie 10 pol skich
bi blio te ka rek za pro szo nych przez jej or ga ni za to -
rów.

Wróć my jed nak do ab so lu to rium. Po prze dziły
je ob szer ne in for ma cje oraz pre zen ta cja przed sta -
wio ne przez Ma rię Owcza rzak -Siej ko, skarb nik
Po wia tu Gli wic kie go. – Jest to ko lej ny bu dżet wy -
ka zu ją cy ten den cje wzro sto we – mó wi ła. Ab so lu -
to rium udzie lo ne zo sta ło Za rzą do wi Po wia tu Gli -
wic kie go po za po zna niu się przez rad nych ze spra -
woz da niem z wy ko na nia bu dże tu po wia tu za 2012
r., spra woz da niem fi nan so wym za ub.r., po zy tyw -

ną opi nią Re gio -
nal nej Izby Ob ra -
chun ko wej w Ka -
to wi cach, in for -
ma cją o sta nie mie nia ko mu nal ne go oraz po zy -
tyw ną opi nią Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. Ra da przy ję ła uchwa łę w spra wie
ab so lu to rium nie mal jed no gło śnie – 21 rad nych
by ło za jej pod ję ciem tyl ko przy jed nym gło sie
wstrzy mu ją cym się. Wy ko na nie bu dże tu za 2012
r. przed sta wia się na stę pu ją co: do cho dy –
71 316 488 zł, wy dat ki – 70 512 632 zł, nad wyż -
ka – 803 856 zł. War to przy po mnieć, że w ub. ro -
ku po wiat zre ali zo wał sze reg po waż nych in we sty -
cji, m.in. ukoń czo na zo sta ła bu do wa ha li spor to -

wej przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, zmo der ni zo wa ne bo isko spor to we
przy Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach,
prze bu do wa na dro ga Ta ci szów -Rze czy ce, wy bu -
do wa ny łącz nik ko mu ni ka cyj ny po mię dzy sta rą
i no wą czę ścią szpi ta la w Py sko wi cach. 

Rad ni pod czas se sji przy ję li tak że (w więk szo -
ści jed no gło śnie) 11 in nych uchwał. I w tym przy -
pad ku od sy łam Czy tel ni ków za in te re so wa nych tą
te ma ty ką na stro nę BIP Po wia tu Gli wic kie go,
gdzie za miesz czo ne są wszyst kie uchwa ły, nie
spo sób bo wiem przed sta wić je w tym miej scu. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od -
bę dzie się 29 sierp nia 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
Za na mi jed na z naj waż niej szych se sji w ro ku, tzw. ab so lu to ryj na.
Od by ła się 27 czerw ca. By ła to XXXIV se sja Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go w obec nej ka den cji, a rad ni udzie li li na niej ab so lu to rium
Za rzą do wi Po wia tu Gli wic kie go za 2012 rok.

Czerw co we 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 kon cen tro wa ło się wo kół
dwóch te ma tów: Pro gra mu Ochro -
ny Śro do wi ska dla Po wia tu Gli wic -
kie go oraz spra woz da nia z wy ko -
na nia bu dże tu po wia tu za ub. rok.

To dru gie za gad nie nie by ło te ma tem ob -
rad wszyst kich ko mi sji Ra dy Po wia tu
w czerw cu. Mia ło to zwią zek z przy go -
to wa nia mi do nad cho dzą cej se sji,
na któ rej pod gło so wa nie tra fi ła uchwa -
ła w spra wie ab so lu to rium dla Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go za 2012 r. Ko mi sja
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro -
mo cji oma wia ła te spra wy wspól nie
z Ko mi sją Go spo dar ki. Za nim to jed nak
na stą pi ło, pierw sza z ko mi sji, któ rej
prze wod ni czą cym jest An drzej Ku rek,
za po zna ła się z Ra por tem z wy ko na nia
„Pro gra mu Ochro ny Śro do wi ska dla Po -
wia tu Gli wic kie go na la ta 2010-2013”
z uwzględ nie niem per spek tyw na la -
ta 2014-2018 za la ta 2011-2012.

Pre zen ta cję na ten te mat przed sta wił
rad nym Ma riusz Dy ka, na czel nik Wy -
dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa
i Le śnic twa w sta ro stwie. Oma wia ne za -
gad nie nia zo sta ły w ra por cie okre ślo ne
dla po szcze gól nych dzia łów te ma tycz -
nych, tj. ochro na przy ro dy i kra jo bra zu,
ochro na i zrów no wa żo ny roz wój la sów,
ochro na po wierzch ni zie mi i gleb, go spo -
da ro wa nie za so ba mi geo lo gicz ny mi,
ochro na po wie trza, go spo dar ka od pa da -
mi, ochro na przed ha ła sem, od dzia ły wa -
nie pól elek tro ma gne tycz nych. W przed -
sta wio nej pre zen ta cji przy bli żo ne zo sta ły
dzia ła nia pro eko lo gicz ne po wia tu. Jest
ich wie le. Na le żą do nich m.in.: co rocz na
ak cja „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki” i to -
wa rzy szą cy jej kon kurs pla stycz ny, kon -
kurs „So łec two Przy ja zne Śro do wi sku”
(od te go ro ku no szą cy na zwę „Po wiat
Przy ja zny Śro do wi sku”), wy da wa nie ulo -
tek na te mat ochro ny śro do wi ska, wy -
ciecz ki po po wie cie pro mu ją ce je go wa -
lo ry przy rod ni cze i kra jo bra zo we oraz

wy da wa nie al bu mów i pro eko lo gicz nych
ga dże tów. Po wiat kon tro lu je też np. za -
war tość w gle bach me ta li cięż kich, zle ca -
jąc spe cja li stycz ne ba da nia. Do za dań
tych na le ży rów nież m.in. pro mo wa nie
wie dzy na te mat geo lo gii i na szych za so -
bów geo lo gicz nych. Po nad to po wiat pro -
wa dzi edu ka cję eko lo gicz ną mło dzie ży
i do ro słych. Waż nym za da niem jest mo -
der ni za cja i roz bu do wa dróg po wia to -
wych, co przy czy nia się m.in. do ogra ni -
cze nia emi sji spa lin i ob ni że nia po zio mu
ha ła su. Po wiat stwo rzył i sta le ak tu ali zu je
ba zę da nych po zwo leń na wpro wa dza nie

ga zów lub py łów do po wie trza oraz zgło -
szeń in sta la cji dla pod mio tów go spo dar -
czych – w ce lu kon tro li wiel ko ści emi sji
py łu PM10. Jest też twór cą „Pro gra mu
usu wa nia azbe stu”, któ ry na bie żą co ak tu -
ali zu je. Wie le dzia łań z za kre su ochro ny
śro do wi ska re ali zu ją rów nież jed nost ki
or ga ni za cyj ne po wia tu, m.in. ze spo ły
szkół w Knu ro wie i Py sko wi cach, np. po -
przez zbiór kę od pa dów nie pod le ga ją cych
re cy klin go wi, udział w kon kur sach
i olim pia dach pro eko lo gicz nych czy
współ pra cę z or ga ni za cja mi pro eko lo -
gicz ny mi. 

Dru ga część po sie dze nia od by ła się
wspól nie z Ko mi sją Go spo dar ki, pra cu -
ją cą pod prze wod nic twem Ma riu sza Po -
locz ka. Skarb nik Po wia tu Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko przed sta wi ła na niej spra -
woz da nie z wy ko na nia bu dże tu po wia tu
wraz z in for ma cją o sta nie mie nia po -
wia to we go oraz spra woz da nie fi nan so -
we za 2012 r. Obie ko mi sje – po dys ku -
sji, w któ rej uczest ni czy li tak że wi ce sta -
ro sta Wal de mar Do mbek i Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia tu – po zy -
tyw nie za opi nio wa ły do ku men ty fi nan -
so we po wia tu za ub. rok. (RG)

Ochro na śro do wi ska 
i bu dżet

Dariusz Ignacy (w środku) przedstawił sytuację w obrębie
KWK Knurów-Szczygłowice.
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Radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu za
2012 r.
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Prze ciw ko 
po wo dziom
In ten syw ne opa dy na po cząt ku czerw ca wzbu dzi ły wie le obaw
wśród miesz kań ców na sze go po wia tu, któ rzy ma ją jesz cze w pa -
mię ci po wódź w 2010 ro ku. W związ ku z tym na po sie dze nie Za rzą -
du Po wia tu Gli wic kie go 25 czerw ca za pro szo no przed sta wi cie li
ko palń, aby prze ka za li in for ma cję o sta nie ich przy go to wań
na ewen tu al ne za gro że nia po wo dzią i pod to pie nia mi w miej -
scach, gdzie wy stę pu ją gór ni cze szko dy. 

Pod czas wspól ne go po sie dze nia dwóch Ko mi sji: Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji oraz Go spo dar ki.
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De le ga cja uczest ni czy ła 22 czerw ca
w uro czy sto ściach ju bi le uszo wych, od -
by wa ją cych się na te re nie spół ki Po -
wia tu Puc kie go „Szku ner”, któ ra za rzą -
dza Por tem Wła dy sła wo wo. Jest to naj -
więk szy port ry bac ki w Pol sce. W uro -
czy sto ściach wzię li udział m.in. przed -
sta wi cie le Rzą du i Sej mu RP oraz Wo -
je wódz twa Po mor skie go. Na ich pro -
gram skła da ły się m.in. kon cert or kie -
stry Ma ry nar ki Wo jen nej, wy stą pie nia
za pro szo nych go ści oraz wrę cze nie od -

zna czeń i me da li za słu żo nym lu dziom
mo rza. 

Port zo stał od da ny do użyt ku
w 1938 r., w ów cze snej Wiel kiej Wsi.
Do je go wy bu do wa nia do pro wa dzi ły
kon se kwent ne de cy zje i dzia ła nia
przed wo jen ne go Rzą du RP. Był
pierw szym i je dy nym w II Rze czy po -
spo li tej por tem nad otwar tym mo -
rzem. Po II woj nie świa to wej Port

Wła dy sła wo wo zo stał głów ną ba zą
flo ty ry bac kiej na po łu dnio wym brze -
gu Bał ty ku. Je go od dzia ły wa nie mia -
sto twór cze by ło tak du że, że w 1952 r.
do tych cza so wą na zwę jed nost ki ad mi -
ni stra cyj nej Wiel ka Wieś -Hal le ro wo
zmie nio no na Wła dy sła wo wo. Obec -
nie na je go te re nie znaj du ją się m.in.
stocz nia bu dow la no -re mon to wa, za -
kład prze twór stwa ryb ne go, ogrom ne
chłod nie i urzą dze nia do mro że nia,
cen trum sprze da ży ryb i przy stań że -

glar ska. Port słu ży te raz za rów no ry -
bo łów stwu, węd kar stwu, że glar stwu,
jak i rej som wy ciecz ko wym. Ma ją
w nim sie dzi bę tak że służ by mor skie
i straż gra nicz na.

Pod czas wi zy ty na sza de le ga cja
mia ła rów nież moż li wość zwie dza nia
Mal bor ka i He lu oraz od by cia spo tka -
nia z dy rek to rem Szpi ta la w Puc ku.

(RG)

W PART NER SKIM PUC KIM 
Od 19 do 23 czerw ca trwa ła wi zy ta de le ga cji Po wia tu Gli wic kie go w part -
ner skim Po wie cie Puc kim. Od by ła się na za pro sze nie sta ro sty puc kie go
Woj cie cha Det tlaf fa i zor ga ni zo wa na zo sta ła z oka zji 75-le cia Por tu Wła dy -
sła wo wo. 

W uro czy sto ściach uczest -
ni czył m.in. po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go Ja ro -
sław Wa łę sa – na zdję ciu ze
sta ro stą puc kim Woj cie -
chem Det tlaf fem.

Na sza de le ga cja wraz z go -
spo da rza mi po wi zy cie
w za kła dzie prze twór stwa
ryb ne go.

Fo
 to

: A
RC

 

25 czerw ca otwar ty zo stał ko lej ny
kom pleks bo isk spor to wych „Or lik”
w po wie cie gli wic kim. Zlo ka li zo wa -
ny jest przy Szko le Pod sta wo wej im.
Gu sta wa Mor cin ka w Tosz ku.
Obiekt po wstał w ra mach rzą do we go
Pro gra mu „Mo je Bo isko – Or lik 2012”.
W je go skład wcho dzą: po kry te sztucz -
ną tra wą bo isko do pił ki noż nej o wy -
mia rach 62 na 30 m, po li ure ta no we bo -
isko do gry w siat ków kę o wy mia -
rach 19,10 na 32,10 m, try bu na dla pu -
blicz no ści, za ple cze z szat nia mi i to a le -
ta mi oraz par king o po wierzch -
ni 1 000 m kw. In we sty cja fi nan so wa na
by ła z trzech źró deł: środ ków bu dże tu
pań stwa w wy so ko ści 500 tys. zł, środ -
ków bu dże tu Sa mo rzą du Wo je wódz twa

Ślą skie go – 333 tys. zł oraz bu dże tu
Gmi ny To szek – 939 801 zł. 

Po prze cię ciu sym bo licz nej wstę gi
przez bur mi strza Tosz ka Grze go rza
Kup czy ka i przed sta wi cie li m.in. Mi ni -
ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki, Ślą skie go
Urzę du Mar szał kow skie go oraz szkol -
nej spo łecz no ści, obiekt zo stał po świę -
co ny przez ks. pra ła ta Ma ria na Pio -
trow skie go. Przed sta wi ciel Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki od czy tał list,
skie ro wa ny do bur mi strza Tosz ka oraz
uczniów przez mi ni ster Jo an nę Mu chę
– z ży cze nia mi, by obiekt jak naj le piej
słu żył roz wi ja niu spor to wych pa sji.
Jest to 168 „Or lik” w na szym wo je -
wódz twie – przy po mniał przed sta wi -

ciel mar szał ka ślą skie go. Bur mistrz
Grze gorz Kup czyk po dzię ko wał
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do je go po wsta nia, m.in. fir mie Da war
Sport z Po zna nia, któ ra by ła wy ko naw -
cą tej in we sty cji.

Po ofi cjal nej czę ści przy szedł czas
na „wy pró bo wa nie” obiek tu. Od był się
m.in. po kaz ma jo re tek z Tosz ka, kon -
kurs tzw. żon gler ki pił ką (pod okiem
tre ne rów „Gór ni ka” Za brze, któ ry to
klub to wa rzy szył uro czy ste mu otwar -
ciu to szec kie go „Or li ka”), a ucznio wie
ro ze gra li mecz siat ków ki. Du że emo cje
wy wo łał mecz pił ki noż nej po mię dzy
re pre zen ta cją sa mo rzą dow ców Tosz ka
a dru ży ną dziew cząt z te go mia sta, któ -

re tre nu ją w „Gór ni ku” Za brze. Mecz –
po wy rów na nej grze, za koń czo nej rzu -
ta mi kar ny mi – wy gra li sa mo rzą dow cy,

po ko nu jąc prze ciw nicz ki wy ni -
kiem 3:2.

(RG)

„Or lik” w Tosz ku
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Pierw szy mecz po otwar ciu bo iska, rozegrany przez samorządowców i
zawodniczki z Toszka. 

Po wiat Mit tel sach sen (daw ny Po -
wiat Fre iberg), z któ rym łą czy nas
umo wa part ner ska, ob cho dzi 5-le -
cie. Z tej oka zji od by ły się uro czy -
sto ści z udzia łem m.in. de le ga cji
Po wia tu Gli wic kie go.

Po wiat Mit tel sach sen utwo rzo ny zo stał
w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej
2008 r. z trzech daw nych po wia tów –
Döbeln, Fre iberg i Mit twe ida. Ju bi le -
uszo wa uro czy stość zor ga ni zo wa na zo -
sta ła w dniach 6-7 lip ca. Bra li w niej
udział m.in. przed sta wi cie le Po wia tu
Gli wic kie go na cze le z wi ce sta ro stą
Wal de ma rem Do mb kiem oraz Po wia tu
Calw (part ne ra za rów no Po wia tu Mit -
tel sach sen, jak i Po wia tu Gli wic kie go)
na cze le ze sta ro stą Hel mu tem Rieg ge -
rem. Przy je cha ły też gru py ar ty stycz ne
i spor to we, by uczcić ten ju bi le usz
wspól nie z miesz kań ca mi Po wia tu Mit -
tel sach sen. Nas świet nie re pre zen to wał
Big Band KWK Knu rów z wo ka list ką
Mar tą Ko zak.

Przy jaźń ma kon kret ny wy miar –
co raz wię cej śro do wisk z na sze go te re -
nu na wią za ło już kon tak ty i utrzy mu je
współ pra cę. Wspie ra my się tak że w po -
trze bie. Gdy w 2010 r. mie li śmy u sie -
bie po wódź, spo łe czeń stwo Po wia tu
Mit tel sach sen po śpie szy ło z po mo cą
dla miesz kań ców gmi ny Gie rał to wi ce.
Te raz zaś, gdy po wódź na wie dzi ła
Niem cy, przed ko ścio ła mi w gmi nie

Gie rał to wi ce prze pro wa dzo na zo sta ła
zbiór ka pie nię dzy na wspar cie po wo -
dzian z Po wia tu Mit tel sach sen. Dar ten
w sym bo licz ny spo sób prze ka zał na rę -

ce sta ro sty Vol ke ra Uhli ga wi ce pre -
zes knu row skie go od dzia łu PCK,
Mi ro sław Po lok. 

(RG)

Wspól nie z Mit tel sach sen

��  Od le wej: wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do -
mbek, sta ro sta Po wia tu Mit -
tel sach sen Vol ker Uhlig i wi -
ce prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go Krzysz -
tof Sto la rek w mo men cie
prze ka za nia ju bi le uszo we -
go pre zen tu – ar ty stycz ne -
go her bu Po wia tu Mit tel -
sach sen.

��  Mi ro sław Po lok wrę cza
sym bo licz ny czek wspie ra -
ją cy po wo dzian z za la nych
te re nów Nie miec.

��  Kil ka świet nych kon cer tów dał
w cza sie ju bi le uszu Big -Band KWK „Knu -
rów” i Mar ta Ko zak.

��Uroczystości odbywały się na Zamku
Augustusburg, gdzie gości podejmowali
– wierni historycznym wzorcom – Książę
August wraz z małżonką. 
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Od trzech lat ro dzi ny za stęp cze
z po wia tu gli wic kie go spo ty ka ją się
w Świ biu na „Dniu tru skaw ki”. In te -
gru ją się, roz ma wia ją i wspól nie
ba wią. A wszyst ko za czę ło się tak
na praw dę od bo cia nów….

Dzień tru skaw ki ob cho dzo ny jest na po -
se sji pań stwa Lil li i Zbi gnie wa Du dów,
któ rzy są ro dzi ną za stęp czą peł nią cą
funk cję po go to wia ro dzin ne go. Kie dy
kil ka lat te mu szu ka li wy ma rzo ne go do -
mu dla sie bie i gro mad ki swo ich pod -
opiecz nych, z Py sko wic za wę dro wa li
do Świ bia w gmi nie Wie lo wieś. 

– Jak tyl ko zo ba czy li śmy du żą po -
se sję, z pięk ny mi drze wa mi i bo cia nim
gniaz dem, od ra zu zde cy do wa li śmy się
na ten dom – wspo mi na pa ni Lil la. 

Co ro ku przy cho dzi tu taj na świat
kil ko ro ma łych boć ków, a ich obec ność

na tchnę ła Du dów do za ło że nia Sto wa -
rzy sze nia na Rzecz Ro dzin Za stęp -

czych o Cha rak te rze Po go to wia Ro -
dzin ne go i Osób Nie peł no spraw nych
w Świ biu – zwa ne go po pro stu „Gniaz -
do”. 

– Na sze sto wa rzy sze nie zo sta ło
za ło żo ne z my ślą o wspie ra niu ro -
dzin za stęp czych – chce my po ma -
gać i me ry to rycz nie, i or ga ni za cyj -
nie. 

Stąd zro dził się tak że po mysł
wspól nych spo tkań, a że Du do wie po -
sia da ją po le z tru skaw ka mi, im pre zę tę
na zwa no „Dniem tru skaw ki”. 

– Gdy dzie ci, któ re prze by wa ły
u nas, znaj du ją ro dzi nę za stęp czą, sta -
ra my się utrzy my wać z ni mi kon takt,
wie dzieć, co się u nich dzie je. Ta ka by -
ła idea Dnia tru skaw ki – zo ba czyć się
przy naj mniej raz w ro ku. Póź niej te
spo tka nia roz sze rzy ły się na ca ły po -
wiat gli wic ki i sta ły się oka zją, kie dy
ra zem z pra cow ni ka mi Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, mo że my
wspól ne się ba wić, roz ma wiać, wy mie -
nić się oba wa mi, suk ce sa mi i omó wić
róż ne kwe stie. Zbie ra nie tru ska wek jest
do te go świet nym do dat kiem. 

Dla dzie ci co ro ku przy go to wa ne są
in ne atrak cje, tym ra zem był to po kaz
ka ra te w wy ko na niu Klu bu Ka ra te Ky -
oku shin na cze le z sen se iem Ma cie jem
Mar szał kiem. Ogrom ną ra dość spra wi -
ła wszyst kim uczest ni kom wi zy ta mo -
to cy kli stów z py sko wic kie go sto wa rzy -
sze nia „Są sie dzi” (na cze le z sze fem
„Cza ba nem”). Har ley ow cy nie tyl ko
przy wieź li dzie ciom ma skot ki, ba lo ny
i wzbu dzi li ży we za in te re so wa nie mo -

to cy kla mi, ale tak że ra zem z naj młod -
szy mi gra li w prze róż ne za ba wy. 

Go spo da rze tra dy cyj nie już za pew -
ni li rów nież prze pysz ny po czę stu nek. 

– Cie szy my się, że po raz ko lej ny
mie li śmy oka zję zo ba czyć się w tak
sze ro kim gro nie. Ta kich oka zji nie jest
wie le, a są one bar dzo po trzeb ne – do -
da je Zbi gniew Du da. – Chcie li by śmy
też po dzię ko wać Ewie Pri mus za zor -
ga ni zo wa nie za baw dla uczest ni ków
oraz po zo sta łym wo lon ta riu szom.

(SoG)

Bo cia ny, tru skaw ki i cie płe gniaz do

Uda ny był Fe styn „Ko lo ry La ta”,
zor ga ni zo wa ny 9 czerw ca w Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So -
śni co wi cach. 

Na im pre zie ba wi ły się miesz kan ki
„Ostoi” i ich ro dzi ny, pen sjo na riu sze
DPS -ów w Pil cho wi cach, Kuź ni Nie -
bo row skiej, uczest ni cy Warsz ta tów Te -

ra pii Za ję cio wej w Py sko wi cach,
miesz kań cy So śni co wic i są sied nich
miej sco wo ści. Gwiaz dą im pre zy był
Ka ba ret NOŁ NEJM, a w bo ga tym pro -
gra mie zna la zły się tak że m.in. ta niec
brzu cha, wy stę py ze spo łu ar ty stycz ne -
go z „Ostoi” i dzie ci z Przed szko la
„Chat ka Uszat ka” w Gli wi cach Ostro -

pie, gry i za ba wy, au kcja prac miesz ka -
nek, prze jażdż ki mo to cy kla mi i brycz -
ką. Im pre zę za koń czy ła za ba wa ta necz -
na przy mu zy ce ze spo łu SE LEX.

– Fe styn miał cha rak ter cha ry ta tyw -
ny – mó wi Ja ro sław Menc fel, dy rek tor
DPS -u „Osto ja”. – Ca ły do chód z im -
pre zy prze zna czo ny zo stał na do po sa -
że nie ka pli cy i świe tli cy w na szym
ośrod ku.

Fe styn zor ga ni zo wa li
DPS „Osto ja” i Sto wa -
rzy sze nie na Rzecz Osób
z Upo śle dze niem Umy -
sło wym „Na dzie ja”,
a im pre zę wspar li licz ni
spon so rzy.

(RG)
Po wo dze niem cie szy ła
się lo te ria, w któ rej każ -
dy los był wy gra ny. 

Ko lo ry la ta w „Ostoi”

Jak za wsze w Dniu tru skaw ki po se sję pań stwa Du dów wy peł ni ły ra do sny
gwar, śmiech i za ba wa. 
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Ar te te ra pii, czy li te ra pii po przez
sztu kę po świę co na zo sta ła kon fe -
ren cja zor ga ni zo wa na 6 czerw ca
w Cen trum Edu ka cyj nym im. Bł. Ja -
na Paw ła II w Gli wi cach.

W kon fe ren cji wzię ło udział bli sko 300
osób, by li to m.in. stu den ci, te ra peu ci,
psy cho lo go wie,
na uczy cie le i pe -
da go dzy. Róż no -
rod ność oma wia -
nych zja wisk zna -
la zła licz ne gro no
słu cha czy, a au la
wy peł ni ła się
po brze gi. Moż na
by ło usły szeć wy -
kła dy po świę co ne
ro li mu zy ki i ru -
chu w pra cy z oso -
ba mi nie do sto so -
wa ny mi spo łecz -
nie, za sto so wa niu
te atru idei ja ko
me to dy te ra peu tycz nej, czy ta niu ja ko
ele men to wi wspo ma ga ją ce mu pra cę
z nie peł no spraw ny mi czy ro li ba jek te -
ra peu tycz nych w edu ka cji i te ra pii
dziec ka. 

– Wy so ki po ziom, czo ło wi spe cja li -
ści z róż nych dzie dzin ar te te ra pii z kra -
jo wych wyż szych uczel ni – tak w skró -
cie pod su mo wu je suk ces kon fe ren cji
jej po my sło daw ca Woj ciech Ko ty lak,

któ ry za an ga żo wa ny jest m.in. w dzia -
ła nia pro wa dzo ne przez ANI MA Gli wi -
ce, Ślą ski Nie prze tar ty Szlak, MDK
Gli wi ce.

Or ga ni za to ra mi przed się wzię cia by -
li: Sto wa rzy sze nie na Rzecz Ochro ny

Zdro wia i Pro mo cji Zdro we go Sty lu
Ży cia „Roz wój” we współ pra cy z ANI -
MA – Cen trum Zdro wia i Edu ka cji
NZOZ w Gli wi cach, Fa bry ką Kre atyw -
no ści w Cho rzo wie, Ko le gium Na uczy -
ciel skim w Gli wi cach. Pa tro nat ho no -
ro wy nad kon fe ren cją spra wo wa li pre -
zy dent Gli wic Zyg munt Fran kie wicz
i sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek.

(SoG)

Twór czość a roz wój

Kon fe ren cji to wa rzy szy ły tar gi edu ka cyj ne. 
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Szpi tal w Knu ro wie go ścił me na dże rów ochro ny zdro -
wia w ra mach pro jek tu współ fi nan so wa ne go przez UE
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go,
a or ga ni zo wa ne go przez Uni wer sy tet Eko no micz ny
w Ka to wi cach – „Wspar cie me na dżer skie dla ka dry za -
rzą dza ją cej pod mio ta mi lecz ni czy mi”. 
Ce lem wi zy ty słu cha czy w Knu ro wie by ły wy kła dy na te mat
prze kształ ce nia szpi ta la w spół kę oraz eko no micz ne skut ki
i kie run ki roz wo ju. Pre le gen ta mi te go spo tka nia by li rad ny
Sej mi ku Woj. Ślą skie go Adam Ma tu sie wicz i pre zes Szpi ta -
la w Knu ro wie Mi chał Ek kert, a go ściem m.in. wi ce wo je wo -
da ślą ski An drzej Pi lot. Po ru sza na te ma ty ka by ła nie zwy kle
istot na w do bie to czą cych się prze kształ ceń wła sno ścio wych
oraz trud nej sy tu acji fi nan so wej pod mio tów lecz ni czych.
Wi ce wo je wo da An drzej Pi lot w swo im wy stą pie niu po ru -
szył pro ble ma ty kę nie ru cho mo ści Skar bu Pań stwa, któ re są
obec nie we wła da niu pod mio tów lecz ni czych oraz okre ślił
ewen tu al ne moż li wo ści prze ka za nia ich na rzecz sa mo rzą du
te ry to rial ne go. Mie nie to mo że
w per spek ty wie pod no sić war tość
ma jąt ku wno szo ne go do pod mio -
tów lecz ni czych i sta no wić do sko -
na ły bu for przed trud no ścia mi fi -
nan so wy mi. Wi ce wo je wo da za de -
kla ro wał wo lę współ pra cy z sa mo -
rzą da mi i pod mio ta mi lecz ni czy mi
w ra mach ad mi ni stra cji rzą do wej,
któ rą re pre zen tu je.

Z ko lei Adam Ma tu sie wicz
omó wił te ma ty kę współ pra cy i za -
leż no ści po mię dzy sa mo rzą dem
a pod mio ta mi lecz ni czy mi, spo sób
prze kształ ca nia oraz istot ne pro ble my, z któ ry mi trze ba się li -
czyć w trak cie pro ce su de cy zyj ne go, jak i two rzą cych się

pod mio tów pra wa han dlo -
we go w przy pad ku ma łych
szpi ta li. Je go zda niem naj -
bar dziej spraw dza się mo -
del two rze nia spół ek ka pi -
ta ło wych z udzia łem pra -
cow ni czym, co w spo sób
po zy tyw ny wpły wa na spo -
łecz ny wy dźwięk prze -
kształ ce nia, jak rów nież
bu do wa nie po zy tyw ne go
wi ze run ku. Pre zes szpi ta la
w Knu ro wie Mi chał Ek kert
przed sta wił spo sób prze -
kształ ce nia szpi ta li, bie żą ce
pro ble my oraz do ko ny wa -
ne zmia ny. Po ru szył rów -
nież pro ble ma ty kę dra -
stycz ne go wzro stu od 1 lip -
ca br. kosz tów wy wo zu od -
pa dów. 

Nad ca ło ścią spo tka nia
czu wa ła prof. zw. dr hab.
Kry sty na Li siec ka re pre -
zen tu ją ca Uni wer sy tet
Eko no micz ny w Ka to wi -
cach. W prze rwach wy mie -
nia no się do świad cze nia mi
i na wią zy wa no no we kon -
tak ty, a pre le gen ci za ofe ro -
wa li w mia rę po trzeb chęć

po mo cy w tak trud nej pro ble ma ty ce, ja ką jest za rzą dza nie
pla ców ka mi służ by zdro wia na ryn ku. (MN)

Te mat: prze kształ ce nia szpi ta li

W Po wia to wym Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach dzia ła Ze spół
ds. Pie czy Za stęp czej.  
� Kie row nik Ze spo łu ds. Pie czy Za stęp czej – Ol ga Bo ciań ska
� Pe da gog – An na Paw lak 
� Ko or dy na to rzy ro dzin nej pie czy za stęp czej: Agniesz ka Rak, Jo an na
Mi ko łaj czyk -Mi ka, Ka ta rzy na Le mań czyk, Jo an na Salamon
Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, te le fon: (32) 301 50 39. Za pra sza my
od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:30, a w czwart ki na dy żu ry
w godz. 15:30 – 17:30.

� I TY MO ŻESZ PO MÓC�

Sto wa rzy sze nie „Gniaz do” przyj -
mu je da ro wi zny na re ali za cję
ce lów sta tu to wych na ra chu -
nek ban ko wy BZWBK 13 1090
1766 0000 0001 1156 5338. Przyj -
mie też chęt nie da ro wi zny
w po sta ci ma te ria łów bu dow la -
nych, któ re są po trzeb ne do re -
mon tu miej sca spo tkań pod -
opiecz nych z ro dzi ca mi bio lo -
gicz ny mi. W tej spra wie moż na
się kon tak to wać pod nr.
tel. 725 149 653. Wię cej in for ma -
cji tak że na kon cie spo łecz no -
ścio wym na fa ce bo oku – Sto -
wa rzy sze nie „Gniaz do”. 

Od lewej: Michał Ekkert i prof. Krystyna Lisiecka.

Go ściem kon fe ren cji był wi -
ce wo je wo da ślą ski An drzej
Pi lot. 
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Czy tel ni ku Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go – wejdź na stro nę
www.peuk.fiiz.pl i ko rzy staj z mo cy
kul tu ry wo je wódz twa ślą skie go. Go rą -
co za chę ca my!
Po wiat Gli wic ki jest jed nym z 36 part ne -
rów pro jek tu, któ ry za kła da stwo rze nie
no wej ja ko ści sys te mu e -in for ma cji kul tu -
ral nej wo je wódz twa ślą skie go przy wy ko -
rzy sta niu po ten cja łu lo kal nych i re gio nal -
nych part ne rów. Je go ce lem jest m.in.
opra co wa nie i wdro że nie ba zy da nych
o kul tu rze re gio nu i ka len da rium wy da -
rzeń na in te rak tyw nych ma pach cy fro -
wych. Pro jekt po wo li do bie ga koń ca, a je -
go efek ty moż na spraw dzić na stro nie
www.peuk.fiiz.pl. 

25 czerw ca w Pszczy nie od by ło się ko -
lej ne spo tka nie pro jek to we. Je go uczest ni -
cy mo gli oso bi ście spraw dzić wy mier ne
efek ty pro jek tu, czy li zwie dzić wy sta wy
sta łe pięk ne go pszczyń skie go zam ku
za po mo cą au dio prze wod ni ków, któ re wy -
ko na ne zo sta ły w ra mach pro jek tu.

– Plat for ma e -Usług Kul tu ral nych wo -
je wódz twa ślą skie go to no wo cze sny por -
tal łą czą cy w so bie in te rak tyw ne ma py,
ka len da rium wy da rzeń oraz e -usłu gi –
wy ja śnia Ja kub Waw rzy niak z Fun da cji

In for ma ty ki i Za rzą dza nia w Ło dzi, li der
pro jek tu.

Na stro nie www.peuk.fiiz.pl zna la zło się
po nad 1 400 za byt ków i obiek tów kul tu ry
z te re nu ca łe go wo je wódz twa ślą skie go, po -
nad 1 500 obiek tów noc le go wych i ga stro no -
micz nych, e -prze wod ni ki dla tu ry stów kul -
tu ro wych, moż li wość sko rzy sta nia z e -usłu -
gi (re zer wa cji, ra por tów, za mó wień, akre dy -
ta cji), a do dat ko wo przy ja zny i przy dat ny
w po dró ży pla ner wy cie czek. Dzię ki in te gra -
cji ze stro ną www.si le sia kul tura.pl są też
naj śwież sze i ak tu al ne wia do mo ści kul tu ral -
ne z ca łe go Ślą ska.

Pro jekt „Przy go to wa nie e -in for ma cji kul -
tu ral nej gmin i po wia tów do in te gra cji z re -
gio nal ny mi por ta la mi kul tu ry i tu ry sty ki wo -
je wódz twa ślą skie go” re ali zo wa ny jest w la -
tach 2010-2013 w ra mach Prio ry te tu IV,
Dzia ła nie 4.2 Sys tem In for ma cji Kul tu ral nej
w ra mach EFRR RPO, Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie -
go na la ta 2007 – 2013.

War tość pro jek tu wy no si bli sko 7 640
tys. zł – w tym war tość do fi nan so wa nia
sta no wi nie mal 6 450 tys. zł.

(MFR)

e -Usłu gi Kul tu ral ne 
Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach po raz ko lej ny zo sta -
ło wy róż nio ne przez Fun da -
cję Roz wo ju De mo kra cji Lo -
kal nej – Ośro dek Kształ ce nia
Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
im. Wa le ria na Pań ki w Ka to -
wi cach.

14 czerw ca, w ra mach V Dnia
Sa mo rzą du Te ry to rial ne go Wo -
je wódz twa Ślą skie go po łą czo -
ne go z se sją Zgro ma dze nia
Ogól ne go Ślą skie go Związ ku
Gmin i Po wia tów, w Tar now -
skich Gó rach od by ła się uro -
czy stość wrę cze nia na gród „Li -

der edu ka cji sa mo rzą do wej”.
Są to na gro dy przy zna wa ne
przez OKST im. W. Pań ki tym
sa mo rzą dom z woj. ślą skie go,
któ re w ubie głym ro ku prze -
szko li ły naj więk szą licz bę pra -
cow ni ków. Na gro dy zo sta ły
przy zna ne w czte rech ka te go -
riach: dla urzę dów gmin, urzę -
dów miast, urzę dów miast
na pra wach po wia tu oraz dla
sta rostw po wia to wych. 

Wy róż nie nie za szko le nia
pra cow ni ków w 2012 ro ku dla
sta ro stwa ode brał sta ro sta gli -

wic ki Mi chał Nie szpo rek. Sta łe
pod no sze nie kwa li fi ka cji przez
urzęd ni ków sa mo rzą do wych
oraz ak tu ali zo wa nie ich wie dzy
o zmie nia ją cych się prze pi sach
są nie zbęd ne, by jak naj le piej
słu żyć klien tom sta ro stwa –
pod kre śla sta ro sta. – Fun da cja

Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej
– Ośro dek Kształ ce nia Sa mo -
rzą du Te ry to rial ne go im. Wa le -
ria na Pań ki w Ka to wi cach jest
w tym wzglę dzie na szym wy -
pró bo wa nym part ne rem.

(SoG)

Sta ro stwo wy róż nio ne

Gro no na gro dzo nych i wy róż nio nych sa mo rzą dow ców.
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Głów nym ce lem te go or ga ni zo wa ne go
już od 8 lat kon kur su jest upo wszech -
nia nie do brych prak tyk sa mo rzą do -
wych, któ re mo gą być in spi ra cją
do wpro wa dza nia zmian w za rzą dza niu.
Te go rocz na edy cja kon cen tro wa ła się
na usłu gach spo łecz nych, gdyż – jak
pod kre ślał Ja nusz Se pioł, prze wod ni -
czą cy se nac kiej Ko mi sji Sa mo rzą du Te -
ry to rial ne go i Ad mi ni stra cji Pań stwo -
wej, w swo im prze mó wie niu otwie ra ją -
cym kon fe ren cję pod su mo wu ją cą kon -
kurs – „naj więk szym za so bem są
miesz kań cy”, a co za tym idzie – co raz
waż niej sze sta je się za rzą dza nie zmia ną
spo łecz ną wy ma ga ją ce li de rów in no wa -
cyj nych i po tra fią cych in spi ro wać. 

Do gro na ta kich li de rów za li czo ny
zo stał Po wiat Gli wic ki – de biu tant

w kon kur sie, a jed no cze śnie jed nost ka
sa mo rzą du, któ rej naj wię cej, bo aż 5
wnio sków za kwa li fi ko wa no do fi na łu.
To spo re osią gnię cie, bio rąc pod uwa -
gę, że spo śród 61 wnio sków na de sła -
nych w od po wie dzi na kon kurs wy bra -
no tyl ko 38 fi na li stów, uwzględ nia jąc
in no wa cyj ność, sku tecz ność, efek tyw -
ność kosz to wą, in te gra cję z sys te mem
za rzą dza nia w jed no st ce oraz re pli ko -
wal ność zgła sza nych roz wią zań. 

Na tym jed nak nie ko niec suk ce sów.
Wdra ża nie pro jek tu „W kra inie utop -
ków i wo dze nia niedź wie dzia – pro mo -
cja ślą skiej kul tu ry lu do wej na przy kła -
dzie zwy cza jów, ob rzę dów i le gend po -
wia tu gli wic kie go” zo sta ło uho no ro wa -
ne ty tu łem lau re ata w dzie dzi nie kul tu -
ry, a za „Za ple cze ak tyw nej tu ry sty ki

ro we ro wej dla miesz kań ców za chod -
niej czę ści sub re gio nu cen tral ne go” Po -
wiat Gli wic ki zo stał lau re atem w dzie -
dzi nie spor tu i re kre acji. Eks per ci oce -
nia ją cy zgło szo ne na kon kurs roz wią -
za nia do ce ni li zwłasz cza kom plek so -
wość ofer ty pro mo cyj nej w ra mach
pierw sze go z wy mie nio nych pro jek tów
(po wsta ły książ ki, film, na gra nie
dźwię ko we i wy sta wa, ze bra ne ma te -
ria ły za pre zen to wa no w te le wi zji, pra -
sie i in ter ne cie) oraz fakt, iż jest to ele -
ment kon se kwent nie od lat po dej mo -
wa nych przez po wiat dzia łań na rzecz
oca le nia lo kal ne go dzie dzic twa kul tu -
ro we go. Dru gi z na gro dzo nych pro jek -
tów umoż li wił stwo rze nie spój nej sie ci
tras ro we ro wych łą czą cych wszyst kie
gmi ny po wia tu gli wic kie go i za chę ca -

ją cej do od wie dze nia naj cie kaw szych
za byt ków te go te re nu.

W dzie dzi nie po moc spo łecz na
wy róż nie nie przy zna no pro jek to wi
„Do bry start w sa mo dziel ność” re ali -
zo wa ne mu przez Po wia to we Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach. Po -
zo sta łe pro jek ty po wia tu gli wic kie go
za kwa li fi ko wa ne do fi na łu to „Edu -
ka cja dla roz wo ju” w ka te go rii
oświa ta oraz „PIAP -y dla miesz kań -
ców zie mi gli wic kiej” w ka te go rii
sport i re kre acja. 

Na gro dy ode bra li sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek, se kre tarz Po wia tu
Gli wic kie go Mag da le na Bud ny, dy rek -
tor PCPR w Gli wi cach Bar ba ra Ter lec -
ka -Ku bi cius, na czel nik Wy dzia łu Roz -
wo ju i Pro mo cji re ali zu ją ce go czte ry
z na gro dzo nych pro jek tów Jo an na Pik -

tas oraz ko or dy na tor ka dwóch spo śród
nich Ewa Piesz ka.

– Świa do mość, że na sze roz wią za -
nia zo sta ły tak wysoko ocenione, jest
dla nas bar dzo cen na i sta no wi in spi ra -
cję do dal szych wy sił ków – mó wi sta -
ro sta Mi chał Nie szpo rek. – Te raz opis
na szych pro jek tów znaj dzie się w ba zie
do brych prak tyk do stęp nej na stro nie
www.jst.org.pl i być mo że uła twi in -
nym sa mo rzą dom pod no sze nie po zio -
mu usług spo łecz nych.

Kon kurs „Sa mo rzą do wy li der za -
rzą dza nia 2013” or ga ni zo wa ny jest
przez Zwią zek Miast Pol skich w part -
ner stwie ze Związ kiem Po wia tów Pol -
skich i Związ kiem Gmin Wiej skich RP
oraz Mi ni ster stwem Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji.

(EP)

PO WIAT – LI DE REM ZA RZĄ DZA NIA
24 czerw ca w sie dzi bie Se na tu RP od by ło się uro czy ste pod su mo wa nie kon kur su „Sa mo rzą do wy li der za rzą dza -
nia 2013 – usłu gi spo łecz ne”, w któ rym Po wiat Gli wic ki zo stał na gro dzo ny za wdra ża nie do brych prak tyk w dzie -
dzi nie kul tu ry, spor tu i re kre acji, oświa ty i po mo cy spo łecz nej.

Re pre zen tan ci na sze go po wia tu z przed sta wi cie la mi or ga ni za to rów kon kur su
w sie dzi bie Se na tu RP.
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Z lau da cji, do ty czą cej jed ne go
z wnio sków Po wia tu Gli wic kie go,
któ ra zo sta ła wy gło szo na w cza sie
uro czy sto ści: 
Pod no sze nie ja ko ści usług edu ka -
cyj nych jest prio ry te tem w więk -
szo ści sa mo rzą dów w Pol sce. Je -
den z nich opra co wał i zre ali zo wał
pro jekt wzbo ga ca ją cy ofer tę dy -
dak tycz ną szkół o za ję cia po za lek -
cyj ne. 
Pro jekt skie ro wa ny do uczniów
szkół o pro fi lu ogól nym, a tak że
uczniów szkół spe cjal nych, któ re -
go ce lem by ła re ali za cja sze re gu
nie od płat nych za jęć po za lek cyj -
nych, do sto so wa nych do po trzeb

i moż li wo ści uczniów. By ły to do -
dat ko we za ję cia dy dak tycz ne roz -
wi ja ją ce za in te re so wa nia uczniów,
jak i za ję cia wy rów nu ją ce bra ki
edu ka cyj ne oraz spe cja li stycz ne
za ję cia dla uczniów o spe cy ficz -
nych po trze bach edu ka cyj nych.
Bar dzo bo ga ta ofer ta za jęć do -
dat ko wych roz wi ja ją ca kom pe -
ten cje klu czo we – szcze gól nie
uwzględ nia ją ce tech no lo gie IT, ję -
zy ki ob ce, przed się bior czość, do -
radz two edu ka cyj no -za wo do we,
wdra ża nie in no wa cyj nych form
na ucza nia.
Sa mo rząd ten za słu gu je na szcze -
gól ne wy róż nie nie za mo de lo wą

re ali za cję pro jek tu z wy ko rzy sta -
niem środ ków unij nych po przez
wpro wa dze nie in no wa cyj nych
form na ucza nia i two rze nie dla
ucznia ta kiej ofer ty, któ ra speł nia
je go ocze ki wa nia i po trze by.
Fi na li stą Kon kur su Sa mo rzą do wy Li -
der Za rzą dza nia 2013 zo stał –
Po wiat Gli wic ki – za mo de lo wą re -
ali za cję Pro jek tu: „Wy rów na nie
szans edu ka cyj nych uczniów szkół
po wia tu gli wic kie go o pro fi lu ogól -
nym oraz po sze rze nie ofer ty edu -
ka cyj nej tych pla có wek po przez
re ali za cję szkol nych pro gra mów
roz wo jo wych za wie ra ją cych do -
dat ko we za ję cia.” Gra tu lu je my!



Jest obec nie wio dą cym pro du cen -
tem okien i drzwi w Pol sce, ofe ru je
sze ro ką ga mę pro duk tów o naj wy -
żej ja ko ści. Cho ciaż wa run ki
na ryn ku by wa ją róż ne, fir ma Eu ro -
co lor z Py sko wic od lat kon se -
kwent nie pra cu je na swój suk ces. 
Fir ma po wsta ła w 1996 ro ku, wów czas
otwar ty zo stał za kład w Py sko wi cach,
któ ry pro du ko wał naj pierw ża lu zje,
nie dłu go po tem tak że okna i drzwi. Jej
wła ści cie la mi są Grze gorz Gaz da i Zbi -
gniew Rut kow ski. 

– Za mysł stwo rze nia wła snej fir my
to wa rzy szył mi już od za koń cze nia na -
uki. Zmia ny, któ re na stą pi ły w Pol sce
w 1989 ro ku, umoż li wi ły więk szą swo -
bo dę go spo dar czą. Wte dy też za ło ży -
łem swo ją pierw szą dzia łal ność, pro -
wa dzi łem sklep wa rzyw ny i zaj mo wa -
łem się han dlem. Póź niej na swo jej
dro dze spo tka łem Zbi gnie wa Rut kow -
skie go, z któ rym wspól nie przed sie -
dem na sto ma la ty za ło ży li śmy Eu ro co -
lor – wspo mi na Grze gorz Gaz da. 

Cią głe uno wo cze śnia nie przed się -
bior stwa po zwo li ło na je go znacz ne
roz sze rze nie – w 2007 ro ku uru cho -
mio no no wy za kład z cen trum pro -
duk cyj no -ma ga zy no wym i wy bu do -
wa no biu ro wiec. Na tym jed nak nie
po prze sta no. Dzię ki otrzy ma nej
w 2009 ro ku do ta cji z pro gra mu In no -
wa cyj na Go spo dar ka, rok póź niej
w no wej ha li o po wierzch ni bli -
sko 3,5 tys. m2 za czę ła dzia łać no wo -

cze sna li nia pro duk cyj na. Dziś Eu ro -
co lor po sia da trzy no wo cze sne ha le
pro duk cyj ne i ma ga zy ny o łącz nej
po wierzch ni 50 000 m2, współ pra cu -
je z po nad 500 part ne ra mi kra jo wy mi
i za gra nicz ny mi, je go pro duk ty nie
tyl ko tra fia ją na pol ski ry nek, ale eks -
por to wa ne są tak że m.in. do Czech,
Nie miec, na Sło wa cję i zna la zły już
ty sią ce na byw ców. 

By stwo rzyć przed się bior stwo speł -
nia ją ce od po wied nie wy mo gi, w cią gu
kil ku na stu lat ist nie nia fir my na in we -
sty cje prze zna czo no bli sko 16 mln eu -
ro. 

Za każ dym suk ce sem fir my sto ją
jed nak kon kret ni lu dzie – wła ści cie le
z wi zją, wy kwa li fi ko wa na ka dra, so lid -
ni do staw cy – to prio ry te ty. Dzię ki te -
mu ok. 200 pra cow ni ków pro du ku je
śred nio w cią gu ro ku pra wie 200 000
okien PVC czy cho ciaż by 5 000 z alu -
mi nium.

Przy go to wu jąc swo je pro duk ty fir -
ma sta wia na no wo cze sność, ale tak że

na es te ty kę, ener go osz częd ność, bez -
pie czeń stwo i kom fort. Bo ga ta pa le ta
ko lo rów, kształ tów, dba łość o de tal,
bez piecz ne klam ki, szy by utrud nia ją ce
wła ma nie, ła twość mon ta żu, pro ste za -

sa dy użyt ko wa nia to tyl ko nie któ re
przy kła dy. W ofer cie znaj du ją się okna
i drzwi, m.in. pro sto kąt ne, uko śne, łu -
ko we, okrą głe, roz wier ne, roz wier no -
-uchwyt ne, uchwyt ne i prze suw ne.
Okna, drzwi i ro le ty do stęp ne są w róż -
nych ko lo rach – nie tyl ko tra dy cyj nym
bia łym. Jest zło ty dąb, dąb ba gien ny,
orzech wło ski, bor do, ciem no zie lo ny,
sta lo wo nie bie ski, ma hoń, sza ry – nie
spo sób wy mie nić ich wszyst kich. Sze -
ro ki wa chlarz moż li wo ści wy peł nia ją
tak że okna SEN SO stwo rzo ne z my ślą
o dzie cię cych po ko jach i bez pie czeń -
stwie ma lu chów. Dzię ki klam ce z funk -
cją Tilt -First dziec ko mo że tyl ko uchy -
lić okno, a nie otwo rzyć je na oścież.
Cał ko wi te je go otwar cie na stą pi, gdy
prze krę ci się klucz. 

Eu ro co lor idzie tak że z du chem cza -
su, wpro wa dza jąc naj no wo cze śniej sze
roz wią za nia, ja kim są ener go osz częd ne
okna i drzwi ENER GO+. 

– Wszyst ko zmie rza w stro nę ener -
go osz częd no ści. Bar dzo do brze sprze -
da ją się okna, któ re ma ją wy so kie pa ra -

me try ter mo izo la cyj ne – tłu ma czy
Grze gorz Gaz da.

Za swo ją dzia łal ność fir ma zyska ła
już uzna nie w po sta ci licz nych na gród
– m.in. ty tuł lau re ata pro gra mu „VIP -
-Naj lep sze okna i drzwi” w ka te go rii
„In no wa cyj na sto lar ka”, Zło ty Me dal
Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań -
skich BUD MA. Jest tak że wie lo krot -
nym lau re atem kon kur su „Ga ze le Biz -
ne su”. 

Aby je zdo być, mu sia ła wy pra co -
wać naj wyż sze stan dar dy, któ re po -
twier dza ją cer ty fi ka ty, tj. Cer ty fi kat
Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią, z ko lei
od 2008 ro ku okna i drzwi Eu ro co lo ru
po sia da ją znak CE – po zwa la ją cy
na sprze daż pro duk tów we wszyst kich
kra jach Unii Eu ro pej skiej. 

Ja ka jest za tem re cep ta na suk ces?
Wy so ka ja kość pro duk tów, a za ra zem
ich in no wa cyj ność i sze ro ka moż li wość
wy bo ru oraz od po wied nie re ago wa nie
na za po trze bo wa nie i zmia ny na ryn ku
– pod su mo wu ją wła ści cie le py sko wic -
kiej fir my. (SoG)
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Kon ty nu uje my nasz cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. Przed sta wia my w nim
przed się bior ców z te re nu po wia tu gli wic kie go i pro wa dzo ne przez nich
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. 

Ja kość i in no wa cyj ność 

Sie dzi ba Eu ro co lo ru w Py sko wi cach. 

Wła ści cie le fir my: Grze gorz Gaz da i Zbi gniew Rut kow ski.
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24 czerw ca sym pa tycz ną wi zy tę
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach zło ży li ucznio wie czwar tej
kla sy Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Gli wi cach -Wil czym Gar dle.

Ucznio wie od wie -
dzi li sta ro stwo
w to wa rzy stwie
swo jej po lo nist ki,
Do ro ty Pie lec kiej.
Zwie dzi li wszyst kie
naj waż niej sze wy -
dzia ły urzę du, by li
w se kre ta ria tach
sta ro sty gli wic kie -
go, wi ce sta ro sty
i prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu Gli -
w i c  k i e  g o .
Od skarb nik po wia -
tu gli wic kie go Ma -
rii Owcza rzak -Siej -
ko otrzy ma li sre brzo ne go sło ni ka – z de -
dy ka cją „na szczę ście i pie nią dze”.

Uczniom bar dzo po do ba ło się tak że
w Po wia to wej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Gli wi cach, któ ra ma swą sie dzi bę
w sta ro stwie, na sa li se syj nej oraz w sa -
li współ pra cy mię dzy na ro do wej, gdzie
po znali cie ka wost ki zwią za ne z part -

ner ski mi po wia ta mi po wia tu gli wic kie -
go: Mit tel sach sen i Calw w Niem -
czech, Den bi gh shi re w Wa lii oraz pol -
skim Po wia tem Puc kim. Ucznio wie
do sko na le ra dzi li so bie z ob słu gą in fo -

kio sków, a po za koń cze niu wi zy ty od -
po wie dzie li na wszyst kie py ta nia mi ni -
qu izu o po wie cie gli wic kim i Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach.

To by ła bar dzo po ucza ją ca i mi ła
wi zy ta. Ucznio wie wy szli bar dzo za do -
wo le ni i ob da ro wa ni upo min ka mi pro -
mo cyj ny mi. (MFR)

Ucznio wie w sta ro stwie

Na ko niec wi zy ty ucznio wie wraz ze swy mi opie kun ka mi
usta wi li się do pa miąt ko we go zdję cia w sa li, gdzie co ty -
dzień ma swe po sie dze nia Za rząd Po wia tu Gli wic kie go.
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Do sko na łą wie dzą eko no micz ną
i praw ni czą mu sie li wy ka zać się
uczest ni cy kon kur su pn. Kurs
na zysk. Fi nał tych zma gań od był
się 15 czerw ca w stu dio TVP Ka to wi -
ce.
Kon kurs to pro jekt edu ka cyj ny opra co -
wa ny przez Orze sko -Knu row ski Bank
Spół dziel czy, Bank Spół dziel czy w Le -
śni cy i Bank Spół dziel czy w Cie szy nie.
Prze zna czo ny był dla uczniów gim na -
zjów i szkół po nad gim na zjal nych, a we
wszyst kich je go eta pach wzię ło
udział 1200 uczest ni ków z Knu ro wa,
Mi ko ło wa, Or non to wic, Gli wic, Czer -
wion ki -Lesz czyn, Cie szy na, Opo la,
Strze lec Opol skich, Krap ko wic, Pa -
won ko wa i Gli wic. Miał na ce lu wy po -
sa że nie mło dzie ży wkra cza ją cej w do -
ro słe ży cie w pod sta wo wą wie dzę ban -
ko wą i praw ni czą, któ ra spo wo du je, że
mło dzi lu dzie bę dą bez piecz niej si,
pew niej si swo ich moż li wo ści, a przede
wszyst kim przed się bior czy. 

W fi na le w stu diu ka to wic kiej TVP
wzię ło udział 14 zwy cięz ców po przed -
nich eta pów kon kur su. W pierw szej run -
dzie po ziom był wy rów na ny. O wy ni -
kach zma gań za de cy do wa ła dru ga run -
da. Uczest ni cy lo so wa li w niej py ta nia,
któ re czy ta li part ne rzy kon kur su, m.in.

Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki,
Hen ryk Ja ro szek – sta ro sta mi ko łow ski,
Da mian Mro wiec – sta ro sta ryb nic ki
i Sa bi na Gorz kul la -Kot zot –wi ce sta ro -
sta krap ko wic ki. A py ta nia wca le nie by -
ły pro ste, jed no z nich do ty czy ło np. te -
go, co skła da się na kwo tę spła ty kre dy -
tu, ale py ta no rów nież o kar ty kre dy to -
we czy od stą pie nie od umo wy za wie ra -
nej na od le głość. Osta tecz nie I miej sce
za jął Łu kasz Tro jan z Pu blicz ne go Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go nr 2 w Opo -
lu, II – Alek san dra Czem piel Ze spo łu
Szkół w Czer wion ce -Lesz czy nach,
a III – Ro mi na Ja sik z Ze spo łu Szkół
w Krap ko wi cach. 

Part ne ra mi or ga ni za to rów kon kur su
by li: Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go
w Gli wi cach, Gru pa BPS, Izba Ad wo -
kac ka w Ka to wi cach, Izba Ad wo kac ka
w Opo lu, Ja strzęb ska Spół ka Wę glo wa
i Po wia to wy Urząd Pra cy w Gli wi cach,
na to miast pa tro ni kon kur su to: Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach, Sta ro -
stwo Po wia to we w Mi ko ło wie, Sta ro -
stwo Po wia to we w Ryb ni ku, Sta ro stwo
Po wia to we w Cie szy nie, Sta ro stwo Po -
wia to we w Krap ko wi cach, Sta ro stwo
Po wia to we w Ole śnie, Sta ro stwo Po -
wia to we w Strzel cach Opol skich, pre -
zy dent Mia sta Opo la. 

(RG)

Py ta nia uczest ni kom kon kur su za da wa li m.in. sta ro sto wie.
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Z ostat nią wi zy tą w ra mach pro jek -
tu „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” go ści ły niedawno w na szym
po wie cie Wa lij ki z part ner skie go
hrab stwa Den bi gh shi re. 
Wa lij ki bar dzo in ten syw nie spę dzi ły
czas, od wie dza jąc ze spo ły szkół spe -
cjal nych w Knu ro wie i Py sko wi cach,
Po rad nię Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
ną w Knu ro wie, Warsz ta ty Te ra pii Za -
ję cio wej „Tę cza” w Py sko wi cach oraz
Miej ską Szko łę Pod sta wo wą z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi im. Ka ro la Miar ki
w Knu ro wie i Miej skie Przed szko le In -

te gra cyj ne „Sło necz ko” w Knu ro wie.
Wszę dzie zo sta ły bar dzo mi ło i ser -
decz nie przy ję te, oka zy wa ły ogrom ne
za cie ka wie nie i wy ra ża ły uzna nie dla
działań pol skich na uczy cie li.

– Na si go ście pod kre śla li, że pra ca
pol skich pla có wek nie róż ni się od ich
wa lij skich wzor ców. Ma my już u nas
po dob ne wy po sa że nie pla có wek, pra -
cu je my po dob ny mi me to da mi. Je dy ną
róż ni cą jest licz ba na uczy cie li pra cu ją -

cych w jed nej kla sie. W Pol sce jest to
je den lub dwóch na uczy cie li na od -
dział, w Wa lii, a tym sa mym w Wiel -
kiej Bry ta nii, jest ich w kla sie znacz nie
wię cej, co uła twia pra cę z dzieć mi
z róż no rod ny mi za bu rze nia mi, nie peł -
no spraw no ścia mi i upo śle dze nia mi –
opo wia da ją pra cow ni cy Wy dzia łu Roz -
wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach, któ rzy to wa rzy szy li
Wa lij kom pod czas ich wi zy ty w po wie -
cie gli wic kim.

Wa lij ki, któ re w więk szo ści są czyn -
ny mi na uczy ciel ka mi pra cu ją cy mi
z dzieć mi upo śle dzo ny mi i au ty stycz -

ny mi, ogrom nie ża ło -
wa ły, że pro jekt się już
koń czy. Dzię ki wi zy cie
w Pol sce prze ko na ły
się, że na Ślą sku sil na
jest tra dy cja i kul tu ra Ślą za ków, co wy -
ra zi ło się m.in. w po sta ci dzia łań re gio -
nal nych w po szcze gól nych pla ców -
kach. W Miej skiej Szko le nr 2 w Knu -
ro wie wy słu cha ły ślą skiej gwa ry oraz
ślą skich pie śni czek w wy ko na niu sa -

mej pa ni dy rek tor – Te re sy Bo che nek.
Pod czas wi zy ty na Od dzia -
le XVII w Szpi ta lu Psy chia trycz nym
w Tosz ku, gdzie dzia ła fi lia Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach,
prze ży ły „Dzień Wa lij ski” z an glo ję -
zycz ny mi po pi sa mi uczniów i wa lij -
skim po czę stun kiem. W in te gra cyj nym
przed szko lu w Knu ro wie ba wi ły się
z dzieć mi i dłu go roz ma wia ły z dy rek -
tor Al do ną Ry chlew ską na te mat po do -
bieństw i róż nic w funkcjonowaniu
pol skie go i bry tyj skie go przed szko la. 

– To by ła bar dzo uda na i in ten syw -
na wi zy ta. Pro jekt bar dzo wie le
wniósł do na szej pra cy. Wy mia na do -
świad czeń, książ ki i al bu my, ja kie
otrzy ma li śmy od pol skich przy ja ciół
wy ko rzy stu je my w na szej co dzien nej
pra cy, ucząc uczniów to le ran cji i toż -
sa mo ści kul tu ro wej – mó wi ły zgod nie
Wa lij ki.

Ostatnia wizyta reprezentacji
Powiatu Gliwickiego w Walii w ra-
mach projektu zaplanowania jest 
w lipcu br. Biorą w niej udział
przedstawiciele Zarządu Powiatu
Gliwickiego oraz dyrektorki naszych
zespołów szkół specjalnych i poradni

psychologiczno-pedagogicznych. 
W programie mają poznanie pracy
tamtejszych placówek oświatowych
przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych oraz spotkanie ze starostą 
i przewodniczącym Rady Hrabstwa
Denbighshire podsumowujące koń-
czący się wspólny projekt eduka-
cyjny.

(MFR)

Wa lij ki w na szym po wie cie

W Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie.

Uczest nicz ki pro jek tu z wiel ką uwa gą po zna wa ły pra cę na -
szych pla có wek zaj mu ją cych się edu ka cją nie peł no spraw -
nych uczniów.
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18 czerw ca eu ro po sło wie Ko mi sji
Ryn ku We wnętrz ne go i Ochro ny
Kon su men tów przy ję li ko rzyst ną dla
Pol ski opi nię mo je go au tor stwa,
do ty czą cą dy rek ty wy ty to nio wej. 

W opi nii za pro po no wa łam m.in.
utrzy ma nie w sprze da ży men to lu i pa -
pie ro sów ty pu slim, a tak że wpro wa -
dze nie sku tecz niej szych prze pi sów do -
ty czą cych śle dze nia ru chu pro duk tów
ty to nio wych, aby eli mi no wać nie le gal -
ny han del. Te kwe stie są szcze gól nie
istot ne dla pol skich plan ta to rów.
W pra cy nad opi nią sku pi łam się rów -
nież na kwe stiach kon su menc kich,
a szcze gól nie na kon su men tach naj bar -
dziej wraż li wych, ta kich jak dzie ci. 

Da ne wska zu ją, że aż 70 proc. osób
roz po czy na ją cych pa le nie to oso by po -
ni żej 18 ro ku ży cia. Po win ni śmy
zmniej szać atrak cyj ność pa le nia, tak
aby znie chę cić mło dzież do się ga nia
po pa pie ro sy. Waż ną ro lę od gry wa tu
opa ko wa nie, któ re po win no być prze -
strze nią in for ma cyj ną, a nie re kla mo wą
jak to jest obec nie. Dla te go pro po zy cja
Ko mi sji od no śnie wpro wa dze nia
ostrze żeń zdro wot nych ta kich jak np.
„Pa le nie jest przy czy ną 90 proc. przy -
pad ków ra ka płuc”, jest na pew no kro -
kiem w kie run ku lep sze go in for mo wa -
nia kon su men tów o tak szko dli wych
dla zdro wia skut kach pa le nia. 

Mo ja pra ca nad opi nią na kie ro wa na
by ła na wy wa że nie róż nych sta no wisk.
Z jed nej stro ny przed sta wi cie le ochro -
ny zdro wia bi ją na alarm, z dru giej
stro ny ma my oba wy plan ta to rów. Pol -
ska jest jed nym z naj więk szych pro du -
cen tów ty to niu i pa pie ro sów w Eu ro -
pie. Nie moż na przy tym za po mi nać, że
z po wo du pa le nia w Unii Eu ro pej skiej
co ro ku umie ra oko ło 700 000 osób – to
tak, jak by każ de go ro ku zni ka ła ca ła
po pu la cja Frank fur tu. 

Da ne do ty czą ce skut ków pa le nia ty -
to niu są prze ra ża ją ce, jed nak jak nie
od nieść się do obaw plan ta to rów i han -
dlow ców? Mu si my w tym miej scu za -
dać so bie py ta nie, jak zmniej szać spo -
ży cie pro duk tów ty to nio wych jed no -

cze śnie zwięk sza jąc pro duk cję? Czy
coś ta kie go jest w ogó le moż li we? Ja ko
po seł pra cu ją ca na co dzień w ko mi sji
Ryn ku We wnętrz ne go i Ochro ny Kon -
su men tów, od 9 już pra wie lat bro nię
in te re sów firm oraz kon su men tów tak,
aby te pod mio ty mo gły wspól nie funk -
cjo no wać na ryn ku we wnętrz nym. Pro -
blem po le ga na tym jed nak, że te in te -
re sy nie są tym ra zem spój ne. 

Mo je sta no wi sko wy ra żo ne w opi nii
jest wy wa żo ne i uwzględ nia aspek ty
ryn ko we oraz ochro nę kon su men tów.
Stąd z jed nej stro ny pro po zy cja utrzy -
ma nia w sprze da ży pa pie ro sów men to -
lo wych czy slim, ale jed nak z dru giej
stro ny unie moż li wie nie sprze da ży pro -
duk tów ty to nio wych przez in ter net tak,
aby utrud nić dzie ciom do stęp do nich,
po par cie dla du żych ostrze żeń zdro -
wot nych na opa ko wa niach, czy za kaz
do da wa nia do pro duk tów ty to nio wych
atrak cyj nych dla mło dych lu dzi do dat -
ków ta kich jak wa ni lia, cze ko la da czy
tru skaw ka. 

Ko mi sja Ryn ku We wnętrz ne go
i Ochro ny Kon su men tów jest tyl ko jed -
ną z pię ciu opi niu ją cych pro jekt tej dy -
rek ty wy. Po za koń cze niu run dy gło so -
wań w tych ko mi sjach pro jekt tra fi
pod ob ra dy Ko mi sji Ochro ny Śro do wi -
ska Na tu ral ne go, Zdro wia Pu blicz ne go
i Bez pie czeń stwa Żyw no ści, któ ra ma
de cy du ją cy głos w tej spra wie. Mam
na dzie ję, że po prze ona na sze sta no wi -
sko.

MAŁ GO RZA TA HANDZ LIK, po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go

Pro sto z Bruk se li

Dy rek ty wa ty to nio wa
do zmia ny

Te re sa Szy moń ska z So śni co wic od lat
uczest ni czy z suk ce sa mi w zna nym
kon kur sie „Po na szy mu, czy li po ślą -
sku”. W ubie gło rocz nej edy cji do szła
aż do pół fi na łu. Na gro dą był wy jazd
stu dyj ny do Bel gii, ufun do wa ny przez
po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go
Ja na Ol brych ta. 
Pa ni Te re sa wraz z uczest ni ka mi wy ciecz -
ki z woj. ślą skie go – lau re ata mi kon kur -
sów „Po na szy mu, czy li po ślą sku” i „Je -
stem Sze fo wą”, człon ki nia mi Klu bu Ko -
biet Kre atyw nych z Cie szy na oraz słu cha -
cza mi Uni wer sy te tów Trze cie go Wie ku
z róż nych miast, mia ła oka zję w ma ju
przyj rzeć się z bli ska Par la men to wi Eu ro -
pej skie mu:

– Spo tka li śmy się tu z po słem Ja nem
Ol brych tem, któ ry opo wie dział nam

o swo jej pra cy w Eu ro par la men cie i je go
funk cjo no wa niu, a tak że bar dzo chęt nie
udzie lał od po wie dzi na za da wa ne przez
uczest ni ków wy ciecz ki py ta nia. Na ko ry -
ta rzach spo tka li śmy kil ku in nych eu ro po -
słów z Pol ski, któ rzy rów nież cie pło nas
przy wi ta li. Obej rze li śmy na wet ich biu ra,
gdzie każ dy przez mo ment mógł po czuć
się jak pra cow nik tej in sty tu cji! Po do tar -
ciu win dą na ostat nie pię tro moż na by ło
po dzi wiać ca łą Bruk se lę. Waż nym mo -
men tem wi zy ty by ło wrę cze nie eu ro po sło -
wi Ol brych to wi pa mią tek przy wie zio nych
ze so bą z róż nych stron Ślą ska, po nie waż
każ dy z nas był z in ne go po wia tu – wspo -
mi na pa ni Te re sa. 

– By ło mi bar dzo mi ło, że mo głam od -
wie dzić Eu ro par la ment, bo ni gdy nie wie -

rzy łam w to, że ja tu kie dyś sta nę „jo
dzioł cha z mia stecz ka i to we ło bly czu, co
ke dyś cho dziy li na si Star ka...”.

Uczest ni cy zwie dzi li tak że Bruk se lę
oraz dwa in ne mia sta – Bru gię, gdzie mie -
li szan sę po dzi wiać pięk ną ar chi tek tu rę
i ogrom ną ilość ka na łów, a tak że Leu ven,
w któ re go dziel ni cy Be gijn hof nie gdyś
miesz ka ły Be gin ki – ko bie ty ży ją ce jak
za kon ni ce, lecz nie skła da ją ce ślu bów za -
kon nych. 

– Wi zy ta w Bel gii jest i bę dzie dla
mnie nie za po mnia nym wy da rze niem.
Par la ment Eu ro pej ski ro bi wra że nie za -
rów no pod wzglę dem roz mia ru, jak i no -
wo cze sno ści – pod su mo wu je so śni czo wi -
czan ka. 

(SoG)

Par la ment Eu ro pej ski z bli ska

Pa ni Te re sa jest bar dzo przy wią za na do ślą skiej kul tu ry. To też
i do Bruk se li za bra ła ślą ski strój, któ ry na le żał do jej bab ci, by tak że
w ten spo sób uka zy wać pięk no na szych tra dy cji. 
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Tłu my ba wi ły się na II Fe sti wa lu Żu -
ru, zor ga ni zo wa nym 30 czerw ca
w Sta ni cy. Dzień wcze śniej od był
się po prze dza ją cy tę im pre zę ju bi -
le usz 50-le cia Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich w Sta ni cy oraz 150-le cia
Związ ku Rol ni ków, Kó łek i Or ga ni -
za cji Rol ni czych. 

Ob cho dy ju bi le uszo we roz po czę ły się
w so bo tę mszą św. od pra wio ną w ko -
ście le pw. św. Mar ci na w Sta ni cy. Na -
stęp nie w tam tej szym Ze spo le Szkół
od by ła się Kon fe ren cja Re gio nal na Kół
Go spo dyń Wiej skich, któ rej te ma tem
wio dą cym by ła „Ro la ko biet w 150-let -
niej tra dy cji kó łek i or ga ni za cji rol ni -

czych”. Jej go ść mi by li m.in. Jan Kaź -
mier czak – po seł na Sejm RP, Ber na -
det ta Niem czyk – pre zes Kra jo wej Ra -

dy Kół Go spo dyń Wiej skich, Wła dy -
sław Se ra fin – pre zes Kra jo we go
Związ ku Rol ni ków, Kó łek i Or ga ni za -
cji Rol ni czych oraz Wal de mar Do mbek
– wi ce sta ro sta gli wic ki, a list gra tu la -
cyj ny na rę ce prze wod ni czą cej KGW
w Sta ni cy Jo lan ty Ko wol prze sła ła mi -
ni ster edu ka cji na ro do wej Kry sty na
Szu mi las. W czę ści ofi cjal nej za słu żo -
nym dzia ła czom wrę czo ne zo sta ły me -

da le i od zna cze nia, a na -
stęp nie głos za bra li go -
ście. Im pre zę za mknę ła
Bab ska Bie sia da z udzia-
łem An drze ja Mi sia
z Ra dia Pie ka ry.

W nie dzie lę za ba wa
prze nio sła się pod mu-
sz lę kon cer to wą w Sta -
ni cy, gdzie licz nie zje -
cha li uczest ni cy II Fe -
sti wa lu Żu ru. W kon -
kur sach na naj lep szy
żur i na naj lep szy po -
emat o żu rze wzię ło
udział kil ka na ście kół
go spo dyń wiej skich
oraz in nych star tu ją -
cych. Za rów no przy go -
to wa ne po tra wy, jak i utwo ry po etyc kie,
oce nia ło ju ry, w skład któ re go wcho -
dzi li po seł Jan Kaź mier czak i Ma ria
Owcza rzak -Siej ko – skarb nik Po wia tu
Gli wic kie go, pra cu ją cy pod prze wod -
nic twem Mar ka Rej da ka z Aka de mii
Sma ku w Ru dzie Ślą skiej. Uczest ni -
kom ki bi co wa li m.in. Mał go rza ta
Handz lik – po seł do Par la men tu Eu ro -

pej skie go (ubra na w strój re gio nal ny
spre zen to wa ny jej przez KGW w Sta ni -
cy) i An drzej Kraw czyk – pre zes Wo je -
wódz kie go Związ ku Rol ni ków, Kó łek
i Or ga ni za cji Rol ni czych w Ka to wi -
cach. Uczest ni cy im pre zy ba wi li się ra -
zem z An drze jem Mi siem i ze spo łem
Fre je, kosz to wa li żu ry – za rów no kon -
kur so we, jak i je den spe cjal ny, przy go -
to wa ny przez sta nic kie KGW oraz słu -
cha li po ema tów na te mat tej kul to wej
ślą skiej zu py. 

I miej sce w kon kur sie na naj lep szy
żur za ję ło KGW w Czu cho wie, któ re
przy go to wa ło wspa nia ły „żur bo ga ty”.

W na gro dę otrzy ma ło Zło tą Wa rze chę,
a je go przed sta wi ciel ka weź mie udział
w wy jeź dzie stu dyj nym do Bruk se li,
ufun do wa nym przez Mał go rza tę
Handz lik. II miej sce przy pa dło KGW
w Jej ko wi cach za „żur wiej ski”, zdo by -
wa jąc Srebr ną Wa rze chę. III miej sce
za ję ła Ma ria Wrze śniew ska z KGW
Wil cze Gar dło, na gro dzo na Brą zo wą

Wa rze chą. W kon kur sie na naj lep szy
po emat o żu rze I miej sce zdo by ło
KGW Ksią że ni ce, któ re na gro dzo ne
zo sta ło Zło tym Ołów kiem oraz pió rem
ufun do wa nym przez sta ro stę gli wic kie -
go Mi cha ła Nie szpor ka. II miej sce
i Srebr ny Ołó wek otrzy ma ło KGW
w Jej ko wi cach, a III miej sce i Brą zo wy
Ołó wek – KGW II w Świer kla nach.
Wszy scy lau re aci kon kur sów otrzy ma -
li na gro dy rze czo we, a ich uczest ni cy –
drob ne upo min ki i dy plo my.

Im pre zę zor ga ni zo wa li: Sto wa rzy -
sze nie Sa mo rzą do we Miesz kań ców
i Przy ja ciół Gmi ny Pil cho wi ce „Ra zem
w Przy szłość”, Gmin ny Ośro dek Kul -
tu ry w Pil cho wi cach, Ko ło Go spo dyń
Wiej skich w Sta ni cy oraz Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach, a swym pa -
tro na tem oto czy li ją eu ro de pu to wa na
Mał go rza ta Handz lik, po seł Jan Kaź -
mier czak, sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek i wójt gmi ny Pil cho wi ce Jo an -
na Ko ło czek -Wy bie rek.

Tekst i fo to: 
RO MA NA GOZ DEK

JU BI LE USZ Z FE STI WA LEM ŻU RU

Po do sko na ły sta nic ki żur usta wi ła się dłu ga ko lej ka.

Ju ry mia ło nie ła twe za da nie, by z 18 wy brać naj lep szy.

Mał go rza ta Handz lik do sta ła od Jo lan ty Ko wol strój
człon ki ni Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Sta ni cy, sym -
bo licz nie wstę pu jąc do je go gro na. 

�50 lat KGW Sta ni ca�
Sta nic kie Ko ło Go spo dyń Wiej -
skich po wsta ło w 1963 r. Co cie -
ka we, za ło ży li je pa no wie,
człon ko wie Kół ka Rol ni cze go –
Wa cław Ja go da i Ger hard Ba -
nik. Przez na stęp ne la ta prze -
wod ni czą cy mi by ły już pa nie –
Mag da le na Zó toś i Emi lia Pion -
tek. Ak tu al ną prze wod ni czą cą
od 25 lat jest Jo lan ta Ko wol, lau -
re at ka ty tu łu „Dia na 2008 Po -
wia tu Gli wic kie go”, by ła soł ty -
ska i rad na Gmi ny Pil cho wi ce.
Naj dłu żej dzia ła ją cy mi człon ki -
nia mi ko ła są: An na Bel kius, Kry -
sty na Ka sper, Zo fia Pie chu la,
któ re na le żą do nie go od chwi li
po wsta nia. Daw niej dzia łal ność
sta nic kie go ko ła ogra ni cza ła
się do te re nu Sta ni cy i po bli -
skich wsi, te raz wy kra cza da le ko
po za gra ni ce tej miej sco wo ści
i gmi ny Pil cho wi ce. Ko ło m.in.
pie lę gnu je lo kal ne le gen dy
i zwy cza je, pro pa gu je gwa rę
ślą ską, or ga ni zu je im pre zy ma -
so we, pro mu je Sta ni cę.

Żur z ma ślan ki, słod ki ze śmie ta -
ną i ko per kiem, wil czań ski, że -
nia ty, z wę dzon ki, wzbo ga co ny,
z wa ła mi, ślą ski i wie le, wie le in -
nych przy go to wa ły go spo dy nie
z ca łe go re gio nu na sta nic ką
im pre zę. Ma my na nie prze pi sy
i bę dzie my je pu bli ko wać
w WPG. W tym wy da niu
na str. 15 znaj dzie cie już pierw -
szy z nich. 

Dokończenie ze str. 15
Na wet, je śli gra ni czy to z za bo bo -

nem, to war to uwie rzyć, że więk sze
praw do po do bień stwo zgod ne go mał -
żeń stwa da je uczu cie za nu rzo ne w Bo -
gu, niż od na le zio ne w in nym miej scu,
da le kim od ro dzin nej kul tu ry i tra dy -
cyj nych oby cza jów. Mo im ko cha nym

ro dzi com to wła śnie się speł ni ło! Sta li
się czę ścią pięk nej hi sto rii i roz ro śli ko -
lej nym po ko le niem w buj nym drze wie
ge ne alo gicz nym lu dzi, od wie ków za -
ko rze nio nych w na szej ślą skiej zie mi. 

AMA DE USZ CZER NEC KI

ŹRÓ DŁA: Czer nec ka B., 
Szla kiem przy droż -
nych krzy ży i ka pli -

czek na te re nie Gmi -
ny Ru dzi niec, Ru dzi -
niec, 2007; Czer nec -

ka B., Roz wa ża nia
ter ra peu tycz ne, Ru -

dzi niec, 2012; Ma py
Gór ne go Ślą ska

w zbio rach Wo je -
wódz kiej Bi blio te ki

Pu blicz nej w Opo lu,
Opo le, 1998; Szy gu -

la W., Son nek G.:
Stu dzion ka, Ujazd. 

HI STO RIA MI ŁO SNA 
MO ICH RO DZI CÓW Na bo isku przy Szko le Pod sta wo wej

nr 4 w Py sko wi cach przed wa ka -
cja mi od był się Fe styn Szkol ny Ro -
we ro wy. Or ga ni za to rzy za pro si li
do współ pra cy Rudz ką Ro we ro wą
Ma sę Kry tycz ną z Ru dy Ślą skiej
oraz Sto wa rzy sze nie Ra tow ni cze
„Iskra” z Żor.

Fe styn wpi sał się w kam pa nię „Bez -
piecz nie na Dro dze” wo je wo dy ślą skie -
go, ko men dan ta wo je wódz kie go po li cji
i ślą skie go ku ra to ra oświa ty po pu la ry -
zu ją cej ideę jaz dy na ro we rach oraz ko -
or dy na cji dzia łań na rzecz po pra wy
bez pie czeń stwa ru chu dro go we go. 

Na miej sce licz nie przy by li ro dzi ce
wraz z po cie cha mi wy po sa żo ny mi
w ro we ry. Po nad 100 uczniów z klas 1-
6 wzię ło udział w kon kur sach ro we ro -
wych pro wa dzo nych przez Rudz ką Ro -
we ro wą Ma sę Kry tycz ną. Dzie cia ki
kon ku ro wa ły in dy wi du al nie i gru po wo
na dwóch to rach prze szkód, jeź dzi ły
na czas – jak naj szyb ciej i jak naj wol -
niej. Zwy cięz cy zo sta li uho no ro wa ni

d y  p l o  m a  m i
oraz ze sta wa -
mi na gród –
bi do na mi, ka -
m i  z e l  k a  m i ,
od  b la  ska  mi
prze róż nych
k s z t a ł  t ó w  
i ko lo rów. 

Z ko lei
Ochot ni cy ze
S t o  w a  r z y  -
sze nia Ra -
tow n i  cze  go
z Żor za pre -
z e n  t o  w a  l i
jak nieść po -
moc w sy tu -
acjach za gro że nia ży cia. Wszy scy
chęt ni mo gli prze te sto wać na fan to -
mie swo je umie jęt no ści z za kre su
pro wa dze nia re su scy ta cji. 

Or ga ni za to rzy szcze gól ne po dzię -
ko wa nia kie ru ją do przy by łych wo lon -

ta riu szy, któ rzy spraw nie i fa cho wo de -
mon stro wa li swo je umie jęt no ści, da jąc
ma lu chom do bry przy kład jak dbać nie
tyl ko o swo je zdro wie i bez pie czeń -
stwo, ale tak że o in nych użyt kow ni ków
dróg. (JCh)

Bez piecz nie na drodze

Przed wa ka cja mi był do bry czas na przy po mnie nie za sad
bez pie czeń stwa na dro dze.
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Gru pa ofi cjal nie po wsta ła w 12 czerw -
ca 2011 r. Two rzy ją obec nie 12 wy -
spor to wa nych męż czyzn.

– Re kon stru uje my pol skie jed nost ki
spe cjal ne. Szko li my się w dzie dzi nach
prze róż nych tak tyk woj sko wych, air -
soft, wy ko rzy stu jąc re pli ki róż nych ro -
dza jów bro ni. Wszyst ko jest pra wie re -
al ne, jed nak pod czas na szych bi tew czy
ćwi czeń nikt nie gi nie – opo wia da Woj -
ciech Wa bik, pseu do nim Van der, do -
wód ca gru py.

Wy ja śnij my, że air soft to gra ze spo ło -
wa wy ko rzy stu ją ca elek trycz ne, ga zo we
i sprę ży no we re pli ki bro ni pal nej strze la -
ją ce pla sti ko wy mi kul ka mi. Za trwa ża ją cy
i nie sa mo wi ty to wi dok, gdy na gle nie -
spo dzie wa nie na lo kal ny fe styn wjeż dża
fur go net ka, z któ rej wy ska ku ją uzbro je ni
męż czyź ni, in sce ni zu jąc np. za trzy ma nie
ści ga ne go. Jest szyb ka ak cja, dym, huk,
strze la ni na i za chwi lę już jed nost ki nie
ma… Bar dzo to wi do wi sko we! 

Człon ko wie gru py lu bią ten ro dzaj
spor tu i spe cy ficz nej ad re na li ny. Ma ją

w Py sko wi cach kil ka od osob nio nych
miejsc w le śnych za uł kach, gdzie tre -
nu ją. Śred nio raz w ty go dniu po kil ka
go dzin. Zi mą, ze wzglę du na wa run ki
at mos fe rycz ne, tro chę rza dziej. Ćwi czą
„czar ną tak ty kę” (wy ko rzy sty wa na
w po miesz cze niach za mknię tych),
„zie lo ną” – w la sach, na po lach i łą kach
oraz „czer wo ną”, czy li pierw szą po -
moc przed me dycz ną.

– Na tre nin gach czy pod czas im pro -
wi zo wa nych strze la nek moż na się na -
praw dę do brze od stre so wać po ca łym
ty go dniu pra cy. To bar dzo ak tyw na for -
ma spę dza nia cza su. Wy ma ga kon cen -
tra cji i tę ży zny fi zycz nej. Wszy scy do -
sko na le się w tym od naj du je my. Air soft
nie jest ta nim spor tem, ale moż na
„uzbro ić się” tak że w cał kiem przy -
stęp nych ce nach. Sta ra my się uni fi ko -
wać na sze stro je tak, aby w jak naj -
więk szym stop niu przy po mi nać pol skie
woj ska – do da je Van der.

Sam ma bo ga te do świad cze nie, po -
nie waż kil ka lat za wo do wo słu żył w ar -

mii. Dziś ma du że wspar cie żo ny, któ ra
ro zu mie je go pa sję. Gru pa pró bo wa ła
ukon sty tu ować się już kil ka lat te mu.
Po krót kich pró bach za wie si ła dzia łal -
ność. Dziś dzia ła znów, w od świe żo nej
for mu le. Człon ko wie my ślą na wet
o za ło że niu sto wa rzy sze nia. Bio rą
udział w spo tka niach z in ny mi gru pa -
mi, któ rych na Ślą sku nie bra ku je. Ra -
zem wy jeż dża ją na zgru po wa nia, to czą
bi twy i od by wa ją re al ne wal ki, ry wa li -
zu jąc, ale tak że ucząc się od sie bie
wza jem nie.

Jak w każ dym spo rcie, rów nież
w air sof cie zda rza ją się kon tu zje

i drob ne wy pad ki. Pod czas po ka zów
czy tre nin gów uży wa na jest sze ro ko
po ję ta pi ro tech ni ka. Dla te go w trakcie
ćwi czeń, jak i re kon struk cji wi do wi -
sko wych bar dzo waż ne jest bez pie -
czeń stwo i ochro na. Człon ko wie gru -
py za wsze uży wa ją oku la rów ochron -
nych i na ko lan ni ków, dba jąc o bez pie -
czeń stwo swo je i ko le gów. Do gru py
mo że wstą pić oso ba po wy żej 17 ro ku
ży cia (ogra ni czeń gór nych ra czej nie
ma), ale do mi nu ją w niej dwu dzie sto -
i trzy dzie sto lat ko wie. Wła śnie przy go -
to wu ją się do współ pra cy z Mu zeum
Tech ni ki Mi li tar nej w By to miu. Ma ją

też kil ka po my słów na dal szą dzia łal -
ność. I tak Van der, Cio fan, Kry cha,
Wik tor, Kris, Ku ba, Kra ku, Ni co, La -
zar, Pa tryk, Łu kasz, Ko wal i in ni co
so bo tę prze mie rza ją oko li ce Py sko -
wic, by od by wać woj sko we gry te re -
no we. 

In for ma cji na te mat py sko wic kiej
gru py moż na szu kać na stro nie
www.grspy sko wi ce.pl. Tam też znaj du -
ją się za sa dy re kru ta cji, wzór umun du -
ro wa nia oraz cie ka we opi sy do tych cza -
so wych ak cji, jak rów nież fil my je do -
ku men tu ją ce.

MAG DA LE NA  FI SZER -RĘ BISZ 

W każ dym z nas jest
coś z żoł nie rza…
Moż na ich spo tkać w Py sko wi cach lub oko licz nych la sach. Czę sto po ka zu -
ją się rów nież na fe sty nach, otwar tych im pre zach, wzbu dza jąc za chwyt
i za in te re so wa nie nie tyl ko ma łych chłop ców ba wią cych się w woj nę, ale
i cał kiem do ro słych fa ce tów tę sk nią cych za praw dzi wie mę ską przy go dą.
Gru pa Re kon struk cyj no -Air so fto wa, czy li Roz po znaw czo -Sztur mo wa z Py -
sko wic na każ dym ro bi wra że nie.

Na pierw szy rzut oka trud no ich od róż nić od praw dzi wych jed no stek wojsk spe cjal nych.
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W ubie głym ro ku je cha li ro -
we ra mi do Rzy mu. Nie by ło
ła two, ale uda ło się. Do je -
cha li, jak mó wią dla py sko -
wic kie go Ho spi cjum, aby
sze rzyć wia rę i w ten spo sób
wspie rać naj bar dziej po trze -
bu ją cych – lu dzi cięż ko
i śmier tel nie cho rych. W tym
ro ku or ga ni zu ją aż dwie nie -
za leż ne, ale współ pra cu ją ce
ze so bą wy pra wy – na Sy be -
rię i do Fa ti my. Ta cy dziel ni
i do brzy „w no gach” są ro -
we rzy ści z pa ra fii pw. Mat ki
Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy
w Py sko wi cach.
– Te go rocz na wy pra wa bę dzie
mia ła cha rak ter szta fe ty. „Ni ni -
wa Te am” je dzie na Sy be rię
(ok. 8 tys. km) i wra ca 18 lip ca,
a my wy ru sza my nie co wcze -
śniej, dla te go po sta no wi li śmy
po łą czyć te przed się wzię cia we wspól -
ną eks pe dy cję. Po je dzie my w in ten cji
wia ry w Pol sce. Ra zem przez 3,5 mie -
sią ca po ko na my 12 tys. km, bo do Fa ti -
my ma my ok. 4 tys. km. Ter min wy jaz -
du do Fa ti my to 16 lip ca do 19 sierp nia
– opo wia da ją ko la rze z Py sko wic.

Tra sa te go rocz nej wy pra wy do Fa ti -
my wie dzie z Pol ski przez Tu ryn, La
Sa let, Lo ur des, San tia go de Com po ste -
la, Fa ti mę, do Li zbo ny (po dro dze Mo -
rze Śród ziem ne, Oce an Atlan tyc ki, naj -
da lej wy su nię ty na za chód kra niec Eu -
ro py).

Licz ba osób bio rą cych udział w wy -
pra wie to 12 dziel nych, mło dych osób:
ks. Adam Ja siur kow ski, Syl wia Braj -
lich, Ewa Czer ner, Mo de sta Go rol,
Szy mon Ma zur, Ar tur Miś ków, Kon rad

Pa to ra, Ce -
za ry Ru si -
n o w  s k i ,
Mo ni ka Spi -
sak, Bar tło -
miej Sur pe -
ta, Bar tło -
miej Wa li -
sko, Ja kub
Za po row ski
– wszy scy
z pa ra fii pw.
Mat ki Bo -
skiej Nie -
usta ją cej Po mo cy w Py sko wi cach.

Ro we rzy stów moż na wspie rać
na stro nie py sko wic kiej pa ra fii
www.pa ra fia py sko wi ce.pl oraz na Fa -
ce bo oku. Zdję cia z ich ubie gło rocz nej

wy pra wy do stęp ne na stro nie http://pa -
ra fia py sko wi ce.pl/rzym -2012/2-un ca -
te  go r i  sed/77-rzy m2012 -ga  le  r ia  -
-0102.html#.

(MF R)

Z Py sko wic do Fa ti my

To już ko lej na trud na wy pra wa wy trwa łych ro we rzy stów.

W ub. ro ku do je cha li do Rzy mu – na zdję ciu pod czas noc ne go
zwie dza nia mia sta. 
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– To do bry spo sób na wa ka cje –
mó wi Ma rian Sa dec ki z Wil czy, któ -
ry prze je chał na ro we rze od Świ no -
uj ścia do Puc ka. – Każ de mu po le -
cam ta ką for mę wy po czyn ku po łą -
czo ne go z tu ry sty ką. 
Po dróż trwa ła pięć dni i li czy ła 528 km.
Roz po czę ła się w Świ no uj ściu, dokąd
pan Ma rian do je chał po cią giem. Po do -
tar ciu na miej sce zwie dził le żą cy
po nie miec kiej stro nie Ahl beck na Wy -
spie Uznam. Na stęp ne go dnia do tarł
do Mrze ży na. – Je cha łem wzdłuż li nii
brze go wej, przy któ rej cią gnie się tra sa
ro we ro wa – opo wia da. – Noc spę dzi -
łem na cam pin gu, by ra no po pe da ło -
wać w stro nę Ko ło brze gu. Jest tam cie -
ka wa tra sa przy rod ni czo -hi sto rycz na,
li czą ca bli sko 60 km.
Je dzie się wzdłuż mo -
rza, a z dru giej stro ny
po dzi wiać moż na je -
zio ra i ba gna o bo ga tej
flo rze i fau nie. Nie
bra ku je też hi sto rycz -
nych obiek tów do
zwie dza nia. Te go dnia
do tar łem wie czo rem
na cam ping w Dar łów -
ku.

Da lej by ły m.in. Ja -
ro sła wiec, je zio ro
Wic ko, Ust ka i Ro wy
oraz Sło wiń ski Park
Na ro do wy, gdzie nie -
ste ty skoń czy ła się tra -
sa ro we ro wa. Fa tal nie
by ło przy Je zio rze
Łeb sko – trze ba je by -
ło ob je chać wko ło, ro -

biąc do dat ko wo oko ło 60 km. – In ni ro -
we rzy ści de cy do wa li się na po ko na nie
te go od cin ka pla żą, ale ozna cza ło to
brnię cie w pia chu – opo wia da pan Ma -
rian. – Żal by ło na nich pa trzeć, gdy
spo tka li śmy się znów. A ich ro we ry też
bar dzo na tym ucier pia ły…

Po noc le gu w Łe bie był ostat ni
etap do Puc ka. – Je cha łem nie śpiesz -
nie, zwie dza jąc m.in. la ta rnie mor -
skie. Do tar cie do Puc ka by ło dla mnie
tym mil sze, że jest to nasz part ner ski
po wiat, a ja ja ko rad ny do łą czy łem
do prze by wa ją cej tam wła śnie de le ga -
cji po wia tu gli wic kie go – koń czy Ma -
rian Sa dec ki.

(RG)

Ro we rem wzdłuż Bał ty ku

U kre su po dró ży z ca łym ekwi pun kiem na ro we rze.
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Na te re nie dzia ła nia Pla ców ki Te re no -
wej KRUS w Gli wi cach upad ki sta no -
wią du żą część wszyst kich wy pad ków
– w ub. r. by ło to 46 proc., z cze go bli -
sko po ło wa wy da rzy ła się na pła skiej
po wierzch ni.

Naj częst szy mi przy czy na mi upad -
ków są: zły stan na wierzch ni po dwó -
rzy i cią gów ko mu ni ka cyj nych; cia sne
przej ścia w bu dyn kach go spo dar czych
i in wen tar skich; ba ła gan, po roz rzu ca ne
przed mio ty np. wi dły na przej ściu
w obo rze; uży wa nie znisz czo ne go,
brud ne go lub nie od po wied nie go obu -
wia; nie pra wi dło wy spo sób wcho dze -

nia i scho dze nia z ma szyn rol ni czych
i dra bin; nie sto so wa nie dra bin i po de -
stów do pra cy na wy so ko ści lub ich zły
stan; brak po rę czy i ba rie rek
przy scho dach; prze by wa nie na ła dun -
ku pod czas trans por tu np. za ła do wa nej
sło mą lub sia nem przy cze pie; nie za -
bez pie czo ne otwo ry zrzu to we i ka na ły
gno jo we, po śpiech, nie do sta tecz na
kon cen tra cja, stres lub nad mier ny wy -
si łek fi zycz ny; nie zna jo mość lub lek -
ce wa że nie za gro żeń, w szcze gól no ści

pod czas wy ko ny wa nia pro stych, ru ty -
no wych czyn no ści.

Aby chro nić swo je zdro wie, a na wet
ży cie, na le ży utrzy my wać po rzą dek
w obej ściu. Wy sta ją ce ka mie nie, ko rze -
nie, po roz rzu ca ne przed mio ty czy dziu -
ry są naj częst szą przy czy ną po tknięć,
po śli zgnięć i upad ków, któ re po wo du ją
po tłu cze nia, zła ma nia koń czyn lub na -
wet ura zy krę go słu pa. Dro ga do obo ry,
ścież ka do furt ki czy dro ga do jaz do wa
do ga ra żu to tzw. szla ki ko mu ni ka cyj ne
w go spo dar stwie. Po win ny być prze -
my śla ne i od po wied nio przy go to wa ne
– mieć wy rów na ną i utwar dzo ną po -

wierzch nię, pod czas zi my od śnie ża ne
i po sy py wa ne pia skiem lub so lą go spo -
dar czą. Na le ży pa mię tać, aby usu wać
z co dzien nych tras po zo sta wia ny
na nich sprzęt go spo dar czy, ma szy ny
i na rzę dzia.

Okres wa ka cji to tak że wzmo żo na
pra ca rol ni ka w po lu pod czas sia no ko -
sów i żniw. Czas prac nie jed no krot nie
prze kra cza 12 go dzin dzien nie, co w re -
zul ta cie po wo du je zmę cze nie oraz brak
kon cen tra cji. W okre sie na si lo nych

prac żniw nych nie trud no za tem o wy -
pa dek. 

Za wsze na le ży pa mię tać o pod sta wo -
wych za sa dach bez piecz nej pra cy, aby
unik nąć upad ków: wy sia da jąc z cią gni -
ka ko rzy stać z dra bin ki i scho dzić z niej
twa rzą do szcze bli; cho dząc po stop -
niach ma szy ny na le ży mieć czy ste obu -
wie ro bo cze; przy cze py po win ny być
wy po sa żo ne w od po wied nio wy so kie
bur ty; do scho dze nia z za ła do wa nej np.
sło mą przy cze py uży wać od po wied nio
dłu giej i do brze usta wio nej dra bi ny.

Bu dyn ki in wen tar skie i go spo dar cze
na le ży do sto so wać lub ozna ko wać ta -
śmą bądź na nieść zna ki ostrze gaw cze
w przy pad ku ni skich przejść, wy sta ją -
cych czę ści kon struk cji i róż nic po zio -
mów pod łóg. Trze ba tak że usu nąć ze
ścian wy sta ją ce gwoź dzie, na pra wić ki -
wa ją ce się bo ki ba rier ki lub pęk nię te
stop nie w scho dach. Na le ży za dbać,
aby wszel kie po de sty, scho dy, po mo sty,
wła zy stro po we i ścien ne, wy po sa żo ne
by ły w od po wied nie, trwa łe i czę sto
spraw dza ne za bez pie cze nia. Przy pra -
cach, pod czas któ rych sto py na ra żo ne
są na kon takt z upa da ją cym cię ża rem,
sto so wać bu ty z me ta lo wy mi „no ska -
mi”.

Przed przy stą pie niem do pra cy na le -
ży pa mię tać o po niż szych za sa dach:
� zmę cze nie lub nad mier ny wy si łek
zwięk sza ją praw do po do bień stwo wy -
pad ku, 
� sto so wać prze rwy w wy ko ny wa nej
pra cy,
� pi cie al ko ho lu lub sto so wa nie in -
nych uży wek, np. środ ków psy cho tro -
po wych lub odu rza ją cych przed pra cą
al bo w jej trak cie jest ka te go rycz nie za -
bro nio ne,
� przyj mu jąc le ki na le ży naj pierw
spraw dzić w ulot ce, czy nie wpły wa ją
na kon cen tra cję. 

Przy po mi na my, że wy pa dek przy
pra cy rol ni czej na le ży nie zwłocz nie
zgło sić do naj bliż szej pla ców ki KRUS.

(RK)

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Upa dek to nie przy pa dek 
Upad ki sta no wią po nad po ło wę wy pad ków, któ rym ule ga ją rol ni cy. Naj czę ściej do cho dzi do nich na pła skiej po -
wierzch ni, ale zda rza ją się też upad ki z dra bin i scho dów, cią gni ków, ma szyn rol ni czych i przy czep. 

1 czerw ca w re mi zie OSP w Smol ni -
cy od był się Fe styn Stra żac ki, pod -
czas któ re go prze pro wa dzo ny zo -
stał po kaz ra tow nic twa przed me -
dycz ne go i kon kurs pn. „Udzie la nie
pierw szej po mo cy po szko do wa ne -
mu”.
Kon kurs zor ga ni zo wa ły Pla ców ka
Te re no wa KRUS w Gli wi cach
i Ochot ni cza Straż Po żar na w Smol -
ni cy. Pod czas po ka zu przed sta wio no
pod sta wo we czyn no ści, ja kie na le ży
wy ko nać w sy tu acjach za gro że nia
ży cia i zdro wia. Po po ka zie uczest ni -

cy kon kur su pre zen to wa li swo je
umie jęt no ści w prak ty ce. Zwy cięż -
czy nią kon kur su zo sta ła Mo ni ka Su -
li ga, któ ra w na gro dę otrzy ma ła dra -
bi nę ufun do wa ną przez KRUS,
a dwóch ko lej nych uczest ni ków ode -
bra ło na gro dy ufun do wa ne przez
bur mi strza So śni co wic Mar ci na
Stroncz ka. 

Pod czas fe sty nu był tak że po kaz
stra żac ki oraz za ba wy dla dzie ci. Im -
pre zę za koń czy ła za ba wa ta necz na.

(RK) 

WY GRAJ Z NA MI Poniżej 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 12 sierp nia. 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. Z dra bin ki za mon to wa nej w cią gni ku na le ży scho dzić: 
a. twa rzą do szcze bli 
b. ple ca mi do szcze bli 
c. obie po wyż sze od po wie dzi są pra wi dło we.
2. Przy pra cach, pod czas któ rych sto py na ra żo ne są na kon -
takt z upa da ją cym cię ża rem, sto so wać na le ży: 
a. gu mow ce
b. bu ty z me ta lo wy mi „no ska mi” 
c. obu wie spor to we

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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Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Boj szo wie zo sta li ob da ro wa ni
przez Agen cję Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa ka mi zel -
ka mi od bla sko wy mi. Ma ją one
zwięk szyć ich bez pie czeń stwo
na dro dze.

Spo tka nie edu ka cyj ne w ra mach ak -
cji „Bez piecz na dro ga dzie ci do szko -
ły” od by ło się w Boj szo wie 22 ma ja.
Ka mi zel ki otrzy ma ło ok. 130 uczniów.
Pod czas spo tka nia młod szy aspi rant Ja -
nusz Szy dło z Ko men dy Miej skiej Po -
li cji w Gli wi cach opo wie dział uczniom
o bez pie czeń stwie pie szych i ro we rzy -
stów w ru chu dro go wym oraz moż li -
wych nie bez piecz nych zda rze niach,
na któ re na ra ża ni są naj młod si. Na to -
miast Kry sty na Krę giel – kie row nik
pla ców ki KRUS w Gli wi cach mó wi ła
o ak cjach do ty czą cych bez pie czeń stwa
pro wa dzo nych w po wie cie gli wic kim
przez tę in sty tu cję. 

Na za koń cze nie spo tka nia uczniom
roz da no ka mi zel ki od bla sko we, któ re
prze ka za ne zo sta ły przez De par ta ment
Ko mu ni ka cji Spo łecz nej ARiMR w War -
sza wie. Dzie ci otrzy ma ły je z rąk Sta ni -
sła wa Gmi tru ka – dy rek to ra Ślą skie go
OR ARiMR w Czę sto cho wie i An drzeja
Frej no – kie row ni ka BP ARiMR w Py -
sko wi cach. W ak cję ka mi zel ko wą włą -
czy ła się sek cja Ru chu Dro go we go Ko -
men dy Miej skiej Po li cji w Gli wi cach
oraz Pla ców ka Te re no wa KRUS w Gli -
wi cach. W spo tka niu uczest ni czy li tak że
m.in. Wal de mar Do mbek – wi ce sta ro sta
gli wic ki i Krzysz tof Ob rzut – wójt gmi ny
Ru dzi niec. Ak cja od bla sko wa prze pro -
wa dzo na w po wie cie gli wic kim zwień -
czo na zo sta ła wi zy tą Sta ni sła wa Gmi tru -
ka w sie dzi bie biu ra ARiMR w Py sko wi -
cach, gdzie szcze gól ną uwa gę po świę co -
no 10 kam pa nii przyj mo wa nia wnio sków
ob sza ro wych. (SoG)

Od bla ski od ARiMR

Fe styn ze stra ża ka mi

Ka mi zel ki od bla sko we roz da wał dzie ciom m.in. Sta ni sław Gmi truk – dy rek tor
Ślą skie go Od dzia łu Re gio nal ne go ARiMR w Czę sto cho wie.
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Lau re aci kon kur su z je go or ga ni za to ra mi.
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Nasz po przed ni kon kurs wy grał Ka zi mierz Wą szew ski.
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. 



27 czerw ca w Szy mo ci cach zor ga -
ni zo wa no kon fe ren cję pod su mo -
wu ją cą 20-le cie ist nie nia Par ku
Kra jo bra zo we go „Cy ster skie Kom -
po zy cje Kra jo bra zo we”. 

Po wsta ły w 1993 r. park w Ru dach jest
jed nym z ośmiu par ków kra jo bra zo -
wych w wo je wódz twie ślą skim i jed -
nym z naj więk szych w Pol sce. Je go po -
wierzch nia wy no si po nad 49 tys. hek ta -
rów i skła da się z pię ciu nie sty ka ją cych
się ze so bą ob sza rów. Swym za się giem
obej mu je część Ra ci bo rza, a tak że
gmin: Nę dza, Kuź nia Ra ci bor ska, Knu -
rów, Czer wion ka -Lesz czy ny, Orze sze,
Żo ry, Su szec, Ryb nik, Ly ski, So śni co -
wi ce i Pil cho wi ce.

Na tych te re nach szcze gól nej ochro -
nie pod le ga ją przy rod ni czo cen ne po -

zo sta ło ści na tu ral nych la sów łę go wych
i grą do wych oraz sta wy – te re ny lę go -
we pta ków i sie dli ska rzad kiej ro ślin -
no ści, a tak że licz ne po mni ki przy ro dy
oży wio nej i nie oży wio nej. Oprócz na -
tu ral nych wa lo rów przy rod ni czych
w Ru dach ochro nie pod le ga ją war to ści
hi sto rycz no -kul tu ro we ukształ to wa ne
w wy ni ku dzia łal no ści cy ster sów, któ -
rzy przy by li z Fran cji w 1258 ro ku.
Z tam tych lat w Ru dach za cho wał się
po cy ster ski ko ściół i ze spół klasz tor no -
-pa ła co wy z jed nym z naj więk szych
w Pol sce par ków w sty lu an giel skim. 

WFO ŚiGW w Ka to wi cach od lat
wspie ra swy mi środ ka mi pra ce zwią za -
ne ze wzbo ga ca niem róż no rod no ści
bio lo gicz nej oraz z za cho wa niem cen -
nych przy rod ni czo zbio ro wisk i od no -

wy drze wo sta nu na ob sza rach Ze spo łu
Par ków Kra jo bra zo wych Wo je wódz -
twa Ślą skie go, któ re go cy ster skie kom -

po zy cje kra jo bra zo we są dziś in te gral -
ną czę ścią. W cią gu ostat nich sied miu
lat do fi nan so wa nie na ce le zwią za ne

z ochro ną przy ro dy w ślą skich par kach
kra jo bra zo wych wy nio sło bli sko 4 mln
zł. Jak za pew nia ła pod czas ju bi le uszo -
wej kon fe ren cji po świę co nej cy ster -
skie mu par ko wi Ga brie la Le nar to wicz,
pre zes WFO ŚiGW w Ka to wi cach, pie -
nią dze te są wy da ne z jak naj więk szym
po żyt kiem i ko rzy ścią dla ochro ny cen -
nych wa lo rów przy rod ni czych. (RG)
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Wo je wódz kie fun du sze ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki wod nej już
od 20 lat wspie ra ją eko lo gię. Ogól -
no pol skie ob cho dy ju bi le uszo we
za in au gu ro wa ła kon fe ren cja pra -
so wa, zor ga ni zo wa na w Pa ła cu
Sta szi ca w War sza wie. 
– Z oka zji ju bi le uszu pro szę przy jąć
ser decz ne ży cze nia i wy ra zy uzna nia
dla Pań stwa pra cy, dla waż nej mi sji
i oso bi ste go za an ga żo wa nia nie tyl ko
w ochro nę śro do wi ska, ale też pro mo -
wa nia no wo cze snych po staw eko lo -
gicz nych. Wy so ko ce nię, że sys tem fi -
nan so wa nia ochro ny śro do wi ska
w Pol sce, stwo rzo ny przez Pań stwa we
współ pra cy z Na ro do wym Fun du szem,

sta wia ny jest za wzór dla roz wi ja ją cych
się go spo da rek i kra jów. Pol ska po trze -
bu je roz wo ju, osią ga ne go dzię ki kon -
ku ren cyj nej, in no wa cyj nej go spo dar ce.
Po trze bu je jed nak roz wo ju zrów no wa -

żo ne go. Je stem świa do my od po wie -
dzial no ści, ja ka na Pań stwu spo czy -
wa – stwier dził w li ście skie ro wa -
nym do uczest ni ków kon fe ren cji
Bro ni sław Ko mo row ski, Pre zy dent
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

W kon fe ren cji wzię li udział
m.in. Ane ta Wil mań ska – wi ce mi ni -
ster śro do wi ska, Je rzy Pie tre wicz –
wi ce mi ni ster go spo dar ki, Ja dwi ga
Rot nic ka – prze wod ni czą ca Se nac kiej
Ko mi sji Śro do wi ska, Sta ni sław Że li -
chow ski – prze wod ni czą cy Sej mo wej
Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Za so -
bów Na tu ral nych i Le śnic twa, a tak że
Mał go rza ta Sku cha – pre zes Za rzą du

Na ro  do  -
w e  g o
Fun du szu
Ochro ny
Śro do wi -
ska i Go -
spo dar ki
Wo d  n e j
i Adam
K r z y ś  -
ków –
prze wod -
n i  c z ą  c y
kon wen tu
pre ze sów
w o  j e  -
wódz kich
fun du szy.

Przez 20 lat ist nie nia 16 wo je wódz -
kich fun du szy do fi nan so wa no po -
nad 114 tys. za dań zwią za nych m.in.
z ochro ną wód, go spo dar ką wod ną,
ochro ną po wie trza, ochro ną zie mi i go -

spo dar ką od pa da mi, czy edu ka cją eko -
lo gicz ną prze zna cza jąc na te ce le po -
nad 29 mld zł. W wo je wódz twie ślą -
skim, dzię ki wspar ciu ze środ ków
WFO ŚiGW w Ka to wi cach w wy so ko -
ści po nad 6 mld zł, uda ło się zre ali zo -
wać ok. 10 tys. za dań. Ko rzy sta z nich
tak że Po wiat Gli wic ki. Środ ki z Fun du -
szu wspar ły m.in. pro gram mo der ni za -
cji obiek tów na le żą cych do po wia tu –
szkół, szpi ta li, do mów po mo cy spo -
łecz nej oraz bu dyn ku sa me go Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach. Zo -
sta ły one pod da ne kom plek so wej ter -
mo mo der ni za cji, po le ga ją cej na wy -
mia nie sto lar ki okien nej i drzwio wej,
mo der ni za cji in sta la cji c. o., ocie ple niu
stro po da chów i ścian ze wnętrz nych.
Pra ce ta kie wy ko na no m.in. w Ze spo le
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie, Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach, SP ZOZ -ie
w Knu ro wie, Ze spo le Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie oraz Szpi ta lu
Po wia to wym w Py sko wi cach, na co
po wiat uzy skał po nad 3 mln zł. Fun -
dusz wspie ra tak że wy da wa nie przez
po wiat pu bli ka cji o te ma ty ce eko lo -
gicz nej. (RG) 

Kon fe ren cja w Pa ła cu Sta szi ca roz po -
czę ła się od czy ta niem li stu Pre zy den ta
RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go przez
Ga brie lę Le nar to wicz – pre zes 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. 

Cen ne kom po zy cje

18 czerw ca w mi ni ster stwie śro do wi -
ska, w obec no ści wi ce mi ni stra śro do -
wi ska Sta ni sła wa Gaw łow skie go oraz
Ga brie li Le nar to wicz – pre zes 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, Ber nar da Błasz czy ka – Re gio nal -
ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
w Ka to wi cach, sa mo rzą dow ców po -
wia tów ra ci bor skie go i wo dzi sław skie -
go, a tak że przed sta wi cie li władz wo je -
wódz kich z Wro cła wia i Ka to wic, pod -
pi sa no umo wę na bu do wę zbior ni ka
prze ciw po wo dzio we go Ra ci bórz Dol -
ny – in for mu je Piotr Bier nat, rzecz nik
pra so wy WFO ŚiGW w Ka to wi cach.
Kon trakt ten o war to ści po nad 936 mln
zł pod pi sa li: w imie niu in we sto ra – dy -
rek tor Re gio nal ne go Za rzą du Go spo -
dar ki Wod nej w Gli wi cach To masz Cy -
wiń ski i ja ko wy ko naw ca – An dres
Gon za lez Lo pez, dy rek tor re gio nal ny
hisz pań skiej fir my Dra ga dos S.A. Od -
dział w Pol sce. 

Bu do wa zbior ni ka to klu czo wa in -
we sty cja w bez pie czeń stwo prze ciw -

po wo dzio we po łu dnio wo -za chod niej
Pol ski. Wraz z mo der ni za cją Wro -
cław skie go Wę zła Wod ne go sta no wi
naj więk sze przed się wzię cie bu dow -
la ne rzą do we go „Pro gra mu dla Od -
ry 2006”, któ re go głów nym ele men -
tem jest pro jekt Ochro ny Prze ciw po -
wo dzio wej Do rze cza Od ry. Bę dzie
fi nan so wa na z bu dże tu pań stwa, kre -
dy tów z Mię dzy na ro do we go Ban ku
Od bu do wy i Roz wo ju i Ban ku Roz -
wo ju Ra dy Eu ro py oraz ze środ ków
Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej. WFO ŚiGW w Ka to wi cach kil ka
lat te mu prze zna czył po nad 11,5 mln
zł na sfi nan so wa nie do ku men ta cji
nie zbęd nej do otrzy ma nia de cy zji
śro do wi sko wej oraz in nych re gu la cji
po trzeb nych do wy da nia de cy zji
o po zwo le niu wod no -praw nym dla
tej in we sty cji. Zbior nik o po wierzch -
ni 26,3 km2 ma po wstać do ro -
ku 2017. Bę dzie mógł przy jąć do 185
mln m3 wo dy. 

(RG)

Bę dzie 
bez piecz niej
Skon kre ty zo wał się plan bu do wy zbior ni ka prze ciw po wo dzio we go Ra ci -
bórz Dol ny. Ra dy kal nie po pra wi on bez pie czeń stwo 2,5 mi lio na miesz kań -
ców do rze cza Od ry, po czy na jąc od Ra ci bo rza w dół rze ki po Wro cław,
w tym na sze go po wia tu. 

Tak wy glą da ła ul. Brzeg w Przy szo wi cach pod czas po wo dzi w ma ju 2010 r.
Zbior nik Ra ci bórz Dol ny zwięk szy bez pie czeń stwo prze ciw po wo dzio we rów -
nież na na szym te re nie.
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OCHRONA ŚRODOWISKA NR 7-8 (76-77) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013

20 lat w służ bie
eko lo gii

Jed nym z bu dyn ków pod da nych ter mo mo der ni za cji przy wspar -
ciu środ ków WFO ŚiGW w Ka to wi cach jest Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach.

„Ser cem” Cy ster skich Kom po zy cji Kra jo bra zo wych jest ze spół klasz tor no -pa -
ła co wy w Ru dach Ra ci bor skich.
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W kwiet niu ucznio wie wraz z na uczy -
cie la mi zor ga ni zo wa li ak cję pn. „Mą -
dro ści ży cio we w afo ry zmach”. Jej po -
my sło daw cą by ła dy rek tor pla ców ki
Ja dwi ga Nan dzik, a prze pro wa dzi li ją:
na uczy ciel za jęć tech nicz nych Bo gu -

sław Ha dzik, na uczy ciel ka pla sty ki
Han na Wierz bic ka i na uczy ciel ka ze -
spo łu edu ka cyj no -te ra peu tycz ne go Da -
nu ta Gar ga ła. Ak cja obej mo wa ła wy bór
afo ry zmów, omó wie nie ich zna cze nia
na za ję ciach, wy ko na nie ozdob nych

zna ków z cy ta ta mi oraz ulo ko wa nie ich
na te re nie szko ły.

– Jej ce lem by ło wska za nie uczniom
kie run ków, jak na le ży po stę po wać, by
żyć god nie i być uży tecz nym dla in -
nych. Za miesz czo ne sen ten cje są ele -

men tem pra cy wy cho waw czej
szko ły. Wy ko na nie ta bli czek
w for mie dro go wska zów umoż li -
wi ło łą cze nie za jęć teo re tycz nych
z za ję cia mi twór czy mi. Po wsta ło
pięt na ście wspa nia łych i nie po -
wta rzal nych prac, któ re ozda bia -
ją te ren przy bo isku szkol nym –
in for mu je dy rek tor Nan dzik.

Na ta bli cach zo sta ły za miesz -
czo ne m. in sen ten cje: „Tyl ko
uczci we ży cie jest szczę śli we”
(Pla ton), „Przed ba rie ra mi ży cia
moż na się ugiąć, ale ni gdy za ła -
mać” –(Zo fia Nał kow ska), „Bo -
ga tym nie jest ten, kto po sia da,
lecz ten kto, da je” (Jan Pa weł II)
czy „Tyl ko szla chet ne czy ny są
trwa łe” (So fo kles).

Ak cja sfi nan so wa na zo sta ła
ze środ ków or ga nu pro wa dzą ce -
go szko łę, Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach. Nie wiel ki koszt

przed się wzię cia wy ni kał z fak tu, iż ma -
te ria ły na ta blicz ki zo sta ły za ku pio ne
po pre fe ren cyj nych ce nach, a pra ce
zwią za ne z ob rób ką drew na zo sta ły
w ca ło ści wy ko na ne przez uczniów –
wy ja śnia Ja dwi ga Nan dzik. (SoG)

Pięk ne i mą dre
Ko lo ro we ta bli ce z war ty mi za pa mię ta nia afo ry zma mi od kil ku mie się cy
zdo bią oto cze nie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach. Przy cią ga ją
uwa gę i bu dzą po dziw nie tyl ko szkol nej spo łecz no ści, ale tak że prze cho -
dzą cych miesz kań ców. 

Barw ne ta bli ce przy cią ga ją wzrok i skła nia -
ją do re flek sji. 
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Gru pa 5- i 6-lat ków z od dzia łu
przed szkol ne go przy Szko le Pod -
sta wo wej w Ko tu li nie od no si ła
w ostat nim cza sie wie le ogól no pol -
skich suk ce sów. 

Dzie ci za ję ły 4. miej sce w I Ogól no pol -
skim Kon kur sie pn. „Pio sen ka o mo im
przed szko lu” w Sie dl cach. Za da niem
je go uczest ni ków by ło stwo rze nie pio -

sen ki opi su ją cej przed szko le – na le ża ło
uło żyć nie tyl ko sło wa, ale i me lo dię.
Z ko lei w IV Ogól no pol skim kon kur sie
pio sen ki „Mu zycz na kra ina przed szko -
la ka” do fi na łu w Gnieź nie do sta ło się
aż tro je przed szko la ków z Ko tu li na:
Alek san dra Pie ruch, któ ra za ję ła 2
miej sce oraz wy róż nie ni Aga ta Po wró -
sło i Szy moń Ja rzyń ski. Suk ce sy przy -

niósł tak że kon kurs „Lo ko mo ty wa”,
prze pro wa dzo ny przez por tal edu muz.
pl. Uczest ni cy skom po no wa li mu zy kę
do wier szy Ju lia na Tu wi ma, na gra li ją
i wy sy ła li do or ga ni za to ra. Za mu zy kę
do wier sza „Wa rzy wa” dzie ci za ję -
ły I miej sce, za mu zy kę do utwo ru „Ga -
bryś” – III w ka te go rii przed szko la ków.
Do gru py w tym kon kur sie przy łą czy li

się rów nież ucznio -
wie klas 2 i 3 oraz
p r z e d  s z k o  l a  k i
z gru py 3-, 4-lat -
ków. Nad przy go to -
wa nia mi ma lu chów
do kon kur sów czu -
wa ją Mał go rza ta
Mę kal – wy cho -
waw czy ni 5-, 6-lat -
ków oraz Mał go -
rza ta Po wró sło –
na uczy cielka mu -
zy ki w SP w Ko tu
li nie. 

– Przy go to wa -
nia by ły bar dzo in -

ten syw ne, a dzie ci wy ka zy wa ły się du -
żą po my sło wo ścią – mó wi Mał go rza ta
Mę kal. – Naj więk szą przy go dą był dla
nich fi nał kon kur su w Gnieź nie. Zmie -
rzy ły się tu taj z wy stę pem przed bar -
dzo du żą pu blicz no ścią, a przy oka zji
mia ły moż li wość zwie dze nia pierw -
szej pol skiej sto li cy. 

(SoG)

Roz śpie wa ne przed szko le 

Fi na li ści kon kur su „Mu zycz na kra ina przed szko la ka”. 
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Sze reg pięk nych prac wy ko na li
uczest ni cy kon kur su pla stycz ne go
dla dzie ci i mło dzie ży pn. „Las w zi -
mo wych bar wach”. Suk ce sów gra -
tu lo wa ła im m.in. mi ni ster edu ka cji
Kry sty na Szu mi las.
Kon kurs był prze zna czo ny dla szkół
i przed szko li z Gli wic oraz dwóch po -
wia tów – gli wic kie go i strze lec kie go.
Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło
się 17 czerw ca na te re nie szkół ki le śnej

w Ra cho wi cach. Kil ku dzie się ciu lau re -
atów kon kur su otrzy ma ło dy plo my
oraz atrak cyj ne na gro dy rze czo we, któ -

re wrę czy li: mi ni ster edu ka cji na ro do -
wej Kry sty na Szu mi las, sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek, nad le śni czy
Nad le śnic twa Ru dzi niec Ta de usz Ma -
mok, przed sta wi cie le or ga ni za to rów
kon kur su oraz fir my Flu or – spon so ra
kon kur su. 

– Zie mia nie zo sta ła nam da na
na wła sność, trze ba o nią dbać tak że dla
przy szłych po ko leń. Kon kurs wy raź nie

po ka zu je, że tę świa do mość ma ją już
naj młod si – mó wi ła mi ni ster Kry sty na
Szu mi las do lau re atów i ich opie ku nów. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ło Nad le -
śnic two Ru dzi niec przy współ pra cy
z Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi -
cach De le ga tu ra w Gli wi cach. Pa tro -
nat nad nim spra wo wa li: mi ni ster
edu ka cji na ro do wej, pre zy dent Gli -
wic, sta ro sta gli wic ki i sta ro sta
strze lec ki. 

Li sta na gro dzo nych za miesz czo na
jest na stro nie www.ka to wi ce.la -

sy.gov.pl/ru dzi niec w za kład ce Edu ka -
cja i tu ry sty ka. 

(SoG)

Las w ry sun ku

Pod su mo wa nie kon kur su spra wi ło du żo ra do ści za rów no lau re atom, jak i je go or ga ni za to rom.
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W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach od by ło się pod su mo wa nie
kon kur su pla stycz ne go dla przed -
szko la ków pn. „Me ga ciuch cia Ju -
lia na Tu wi ma”, zor ga ni zo wa ne go
przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu -
blicz ną w Gli wi cach. 
Uczest ni cy kon kur su mie li za za da nie
wy ko nać ilu stra cje do wier sza „Lo ko -
mo ty wa” Tu wi ma w ka te go riach: wa -
gon i lo ko mo ty wa. Wy ni ki kon kur su
pod czas fi na łu, któ ry od był się 13
czerw ca, przed sta wi ła in struk tor PBP
w Gli wi cach Gra ży na Dit trich. I miej -
sce za ję ły: Da ria Kul pa z Przed szko la
nr 1 w Py sko wi cach i Emi lia Mło cek
z Przed szko la nr 5 w Py sko wi cach
(otrzy ma ła rów nież „Me ga wy róż nie -
nie”), ko lej ne „Me ga wy róż nie nia”
ode bra li: Łu kasz Tkocz (Ze spół Szkol -
no -Przed szkol ny z Wie low si), Ma ja
Bąk (Przed szko le nr 5 w Py sko wi -
cach), Ju lia Skan dy, Wik to ria Ma icher,
Ma ja Szko bel (Pu blicz ne Przed szko le
w Tosz ku), Ju lia Kieł ba sa, Nad ia Brzo -
ska (Przed szko le nr 1 w Py sko wi cach),
Pau li na Mi kosz (Pu blicz ne Przed szko -
le w Tosz ku), Ali cja Słom ka (Miej skie
Przed szko le nr 7 w Knu ro wie). W spe -
cjal nej ka te go rii na naj więk szą ilość
na de sła nych prac z da nej pla ców -
ki I miej sce za ję ło Przed szko le
w Pław nio wi cach (22 pra ce), II – PP
w Tosz ku, III – Gmin na Bi blio te ka Pu -

blicz na z Ru dziń ca, fi lia w Po ni szo wi -
cach. 

Na gro dy w po sta ci ksią żek, farb,
gier i dy plo mów dla ma lu chów, a tak że
po dzię ko wa nia dla ich opie ku nów wrę -
czy li sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek i dy rek tor Po wia to wej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Gli wi cach Kry sty na Wo -
łoch. 

Pod czas spo tka nia pod su mo wu ją -
ce go kon kurs ma lu chy od wie dził
tak że spe cjal ny gość – Wie sław Dra -
bik, au tor po nad stu ksią że czek dla

dzie ci, m.in. „Skrzat”, „Ko cie ła ko -
cie”, „Ła kom czu cha” czy „Baj ka
o Smo ku i Kra ku i o tym jak po wstał
Kra ków”. Du żo śmiechu i ra do ści
wzbu dzi ły czy ta ne przez au to ra
frag men ty ba jek, za gad ki i py ta nia
z ich zna jo mo ści czy wspól ne ry mo -
wa nie. 

Każ dy z przed szko la ków na za koń -
cze nie spo tka nia otrzy mał tak że od sta -
ro sty Mi cha ła Nie szpor ka li za ki pro -
mo cyj ne Po wia tu Gli wic kie go.

(SoG)

Me ga ciuch cia Ju lia na Tu wi ma

Spo tka nie z pisarzem Wie sła wem Dra bi kiem by ło do dat ko wą na gro dą
w kon kur sie.
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Po mię dzy wy ko na niem tych
dwóch zdjęć upły nę ło pra wie 80
lat. Wid nie ją na nich róż ne oso by,
jed no jest czar no-bia łe, dru gie –
w ży wych ko lo rach. A jed nak ma ją
wię cej wspól ne go niż tyl ko miej -
sce, w któ rym zo sta ły wy ko na ne –
ta ras Wil li Ca ro w Gli wi cach. 
Fo to gra fie są ob ra zem cią gło ści po -
ko le nio wej i przy wią za nia do swo ich
ko rze ni. A tak że do wo dem, że zwie -
dza jąc mu ze al ną eks po zy cję nie za -
wsze znaj dzie my wy łącz nie to, co
bez a pe la cyj nie na le ży już do prze -
szło ści. Cza sem w szkla nej ga blot ce
na tra fi my na ślad te go, co wciąż waż -
ne i ży we. 

O ja kich zdję ciach mo wa? Pierw sze
– z lat trzy dzie stych XX wie ku – to fo -
to gra fia dziew czy ny z Schönwal du
w cha rak te ry stycz nym stro ju z te go
okre su. Dru gie zro bio no cał kiem nie -
daw no, 16 czerw ca br., pod czas wer ni -
sa żu wy sta wy „Schönwald – wieś
z prze szło ści”, na któ ry przy je cha li po -
tom ko wie daw nych miesz kań ców tej
wsi. 

– Miesz  kań cy  Schönwal  du ,
w swych nie ty po wych stro jach i ze
swy mi nie zwy kły mi ha fta mi, by li zna -
ni nie tyl ko w Gli wi cach, ale tak że
sze ro ko po za gra ni ca mi Gór ne go Ślą -
ska. Nic więc dziw ne go, że w pierw -
szej po ło wie XX wie ku in te re so wa li
się ni mi za rów no na ukow cy, fil mow -
cy, jak i mu ze al ni cy. W la -
tach 30. XX wie ku na ta ra sie gli wic -
kie go Mu zeum wy ko na ne zo sta ło
zdję cie dziew czy ny z Schönwal du. Ma
na so bie cha rak te ry stycz ny strój, w rę -
ku wi kli no wy ko szyk, a za ple ca mi
ozdob ne tral ki ta ra su.... W dniu otwar -
cia wy sta wy po świę co nej Schönwal -
do wi po sta no wi li śmy ze sta wić dzień
dzi siej szy z prze szło ścią. Za pro si li śmy
do zdję cia – w tym sa mym miej scu –
jed ną z po tom kiń daw nych Szyn wał -
dzian. Gdy po rów nać obie fo to gra fie

oka zu je się, że po tak wie lu la tach,
po ty lu zmia nach hi sto rycz nych, pra -
wie wszyst ko jest ta kie sa mo: strój
schönwal dzian ki, ta ras mu ze al nej wil -
li... Naj więk szą zmia ną jest chy ba
wie lo barw ność ak tu al nej fo to gra fii.
Dzię ki te mu „eks pe ry me n to wi” uda ło
się nam uka zać trwa łość tra dy cji,
w szcze gól no ści tych, któ re do ty czą
po czu cia wię zi z oj czy zną „naj mniej -
szą” – mó wi Bo że na Ku bit, ku ra tor
wy sta wy „Schönwald – wieś z prze -
szło ści”.

Przy po mnij my, że wy sta wa przed -
sta wia dzie je Szyn wal du, czy li dzi -
siej sze go Boj ko wa – dziel ni cy Gli -
wic. Przed wo jen ni ba da cze okre śla li
tę wieś mia nem „nie miec kiej wy spy
na pol skim Gór nym Ślą sku”.
W XIII stu le ciu cy ster si z klasz to ru
w Ru dach za sie dli li Schönwald osad -
ni ka mi spro wa dzo ny mi z głę bi Nie -
miec. Ich po tom ko wie za cho wa li
przez wie ki swą od ręb ność: za rów no
ję zy ka, jak zwy cza jów i stro jów. Tak -

że za ję cia lud no ści – w tym do brze
roz wi nię ta go spo dar ka rol na i fur -
mań stwo oraz haf ciar stwo – by ły
czyn ni ka mi wy róż nia ją cy mi tę miej -
sco wość spo śród oko licz nych wsi. Sa -
mi schönwal dzia nie kul ty wo wa li od -
mien ność, two rząc spo łecz ność ra czej
za mknię tą na ze wnętrz ne wpły wy.
Od ręb ność i wy jąt ko wość wsi utrzy -
my wa na by ła do 1945 r., kie dy to jej
miesz kań cy w dra ma tycz nych oko -
licz no ściach mu sie li opu ścić swą
„ma łą oj czy znę”. W okre sie po wo jen -
nym ze wzglę dów po li tycz nych nie
moż na by ło w Pol sce mó wić i pi sać
o tej „wy spie nie miec ko ści” i do pie ro
w ostat nim dwu dzie sto le ciu od kry wa -
na jest jej nie ty po wa hi sto ria i wie lo -
wie ko wa od mien ność.

Wy sta wę „Schönwald – wieś z prze -
szło ści” moż na oglą dać w gli wic kiej
Wil li Ca ro do po ło wy paź dzier ni ka br.
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” są
jed nym z jej pa tro nów me dial nych. 

(RG)

Dwa zdję cia…

Po le ca my na wa ka cyj ne mie sią ce
dwie książ ki. Jed na to pro za, dru ga
– po ezja, obie jed nak są moc no
zwią za ne z na szym re gio nem.

„Go du lo wa sa ga” Je rze go Bu czyń skie -
go to hi sto ria Ka ro la Go du li – wy bit ne -
go Ślą za ka, któ ry zna lazł po cze sne
miej sce w jak że za wi łej hi sto rii Gór ne -
go Ślą ska. Uro dził się pod ko -
niec XVIII wie ku w Ma ko szo wach.
W ma łym, drew nia nym ko ściół ku
w Przy szo wi cach (dziś w Bo ro wej
Wsi) przy jął chrzest. Kształ cił się u cy -
ster sów w Ru dach i cze skiej Opa wie,
po czym ja ko
m ł o  d z i e  n i e c
przy był do pa -
ła cu hra bie go
B a l  l e  s t r e  m a
w Pław nio wi -
cach, aby z cza -
sem stać się za -
rząd cą je go ma -
jąt ku. Sam jed -

nak – dzię ki wręcz ty ta nicz nej pra cy
i nie prze cięt ne mu jak na owe cza sy
wy kształ ce niu – stał się naj więk szym
ma gna tem prze my sło wym na Gór nym
Ślą sku, a ba jecz nej for tu ny i sła wy za -
zdro ści li mu wszy scy. Nie bez po wo du
zdo był so bie przy dom ki Kró la Cyn ku
czy też Kró la Wę gla i Sta li. Ucho dził
jed nak za dzi wa ka, a nie któ rzy mie li go
na wet za dia bła…

Hi sto ria Go du li jest moc no osa dzo -
na na na szym te re nie. I tak np. w Pław -
nio wi cach do szło do dra ma tycz ne go
wy da rze nia, w wy ni ku któ re go mło dy
Ka rol zo stał in wa li dą, co za wa ży ło
na ca łym je go póź niej szym ży ciu. Ko -
niecz nie prze czy taj cie! 

Au to rem książ ki jest Je rzy Bu czyń -
ski z Ra dli na, któ ry przez 27 lat pra co -
wał ja ko gór nik do ło wy na ko pal ni,
a po przej ściu na eme ry tu rę za mie nił
ki lof na pió ro. „Go du lo wa sa ga” uka -
za ła się na kła dem Wy daw nic twa VEC -
TRA z Czer wion ki -Lesz czyn. 

Dru ga z po le ca nych ksią żek to
de biu tanc ki to mik wier szy „Za trzy -
mać chwi le” knu ro wia ni na Prze -
my sła wa Grze si ka. Mło dy po eta

(co cie ka we –
z za wo du in ży -
nier ro bo ty -
ki) w swo ich
utwo rach za -
trzy mu je w cza-
sie pięk ne epi -
zo dy –ta kie,
któ re pa mię ta
się do koń ca

ży cia. Naj waż niej szym punk tem
od nie sie nia jest dla nie go przy tym
sym bo licz na Ko bie ta -Anioł, z któ -
rą wła śnie zwią za ne są te nie po -
wta rzal ne chwi le… Stąd ty tu ły
wier szy: „Oczy”, „Wspól ny po ra -
nek”, „Noc ny szept” czy „Tyl ko ty
jed na” – ale jest też „Ma ma”.

To mik „Za trzy mać chwi le” uka zał
się na ryn ku księ gar skim dzię ki Wy -
daw nic twu SO WEL LO z Rze szo wa.

(RG) 

Lek tu ry na wa ka cje

– Pierw szy ty dzień czerw ca każ de go
ro ku tra dy cyj nie jest ogła sza ny „Ty go -
dniem gło śne go czy ta nia”. Za pra sza my
wów czas do szko ły oso by z ze wnątrz,

by po czy ta ły na głos dzie ciom z klas 0-
III. W tym ro ku za pro sze nie przy jął
Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du Po wia -
tu Gli wic kie go – in for mu je Iwo na Gra -
la z MSP nr 2. 

Gość prze czy tał dzie ciom lek tu rę
Ada ma Bah da ja pt. „Pi lot i ja”. Z ra cji
te go, że Sła wo mir Adam czyk jest in -
struk to rem szy bow nic twa, prze ka zał

dzie ciom cie ka we in for ma cje o la ta niu
szy bow cem, opo wie dział o swo ich do -
świad cze niach i od po wia dał na py ta nia
uczniów. 

(SoG)

Knu rów czy ta dzie ciom
Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 2 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi w Knu ro wie
od lat ak tyw nie uczest ni czy w Ogól no pol skiej Ak cji Fun da cji ABC XXI –
Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom. W tym ro ku do udzia łu w niej za pro si ła Sła -

wo mi ra Adam czy ka z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.

Przed na mi ko lej na edy cja „Pa ła -
co we go La ta Mu zycz ne go”
w Pław nio wi cach. Pierw szy kon cert
od bę dzie się 14 lip ca. 

Roz pocz nie się on o godz. 20.00.
Na dzie dziń cu pław nio wic kie go pa ła cu
wy słu cha my so li stów scen ślą skich
z to wa rzy sze niem ze spo łu in stru men -
tal ne go. 28 lip ca wy stą pi wir tu oz Flet -
ni Pa na, fle tu bocz ne go i skrzy piec
Edward Si mo ni. 11 sierp nia kon cert da -
dzą „Se rvi Do mi ni Can to res” Śpie wa -
ją cy Słu dzy Pa na – Ze spół Księ ży So li -
stów. 25 sierp nia na sce nie wy stą pi
„Cla ret Go spel”, Gru pa Ewan ge li za -

cyj na z Wy brze ża Ko ści Sło nio wej, zaś
w ostat nim kon cer cie 1 wrze śnia
(o godz. 18.00) – Ja cek Sil ski i mło de
ta len ty. 

Or ga ni za to rem te go cy klu kon cer -
tów o nie po wta rzal nej at mos fe rze jest
Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy w Pław nio -
wi cach, zaś part ne ra mi: gmi na Ru dzi -
niec, Nad le śnic two Ru dzi niec, Tau ron
i Epi graf. Pa tro nat ho no ro wy nad im -
pre zą spra wu ją: bi skup gli wic ki Jan
Ko piec, sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek i wójt Ru dziń ca Krzysz tof Ob -
rzut.

(SoG)

Ru sza Pa ła co we La to 

Dzie ci z uwa gą słu cha ły frag men tu książ ki o pi lo cie, czy ta nej im przez… pi -
lo ta.
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Od 30 lat
w Pa ry żu or -
ga ni zo wa na
jest im pre za
pn. Fête de la
Mu si que, któ -
rej idea szyb -
ko pod bi ła
świat. Te go
dnia na uli -
cach gosz czą
m u  z y  k a ,
śpiew i ta -
niec. Po raz
trze ci Świę to
Mu zy ki od by -
ło się tak że
w Tosz ku.
Ideą im pre zy jest pro mo wa nie mu zy ki
– jej prze róż nych ga tun ków po przez
wy stę py ar ty stów – pro fe sjo na li stów
i ama to rów, a tak że spon ta nicz na za ba -
wa. Każ dy mo że do niej do łą czyć – za -
grać, za śpie wać lub po pro stu po słu -
chać. Na to szec kim ryn ku 21 czerw ca
moż na by ło wy słu chać róż no rod nych

mu zycz nych wy ko nań, m.in. dzie ci,
mło dzie ży, or kie stry, chó ru czy so li -
stów. Im pre zę zor ga ni zo wa ło To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Zie mi To szec kiej
przy współ pra cy z Cen trum Kul tu ry
„Za mek w Tosz ku” i wspar ciu do ta cji
z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go. 

(SoG)

Świę to Mu zy ki w Tosz ku

Wy stę py per fek cyj nie przy go to wa nych or kiestr za wsze bu -
dzą za chwyt.

Fo
 to

: S
. G

u z
ik

 

Fo
 to

 (2
): 

A
RC

 m
uz

eu
m



14 www.powiatgliwicki.pl

NR 7-8 (76-77) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013 SPORT I WYPOCZYNEK

Kon kurs prze zna czo ny był dla uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjów.
Skła dał się z trzech eta pów: eli mi na cji
szkol nych, wo je wódz kich oraz ogól no -
pol skie go fi na łu. Spo śród po nad 400
uczniów zgło szo nych w pierw szym
eta pie do fi na łu do tar ła 9. Wśród niej
by ło 3 uczniów z po wia tu gli wic kie go:
Oli wia Zyg munt z 3 kla sy Szko ły Pod -

sta wo wej nr 4 w Py sko wi cach, któ ra
za śpie wa ła utwór Maj ki Je żow skiej pt.
„La lecz ka z sa skiej por ce la ny”, pięk ny
ta niec za pre zen to wa ła Ju lia Ła kom ska
– uczen ni ca 3 kla sy gim na zjum w Ze -
spo le Szkol no -Przed szkol nym w Żer ni -
cy, z ko lei To masz Bia dacz, gim na zja -
li sta z Ze spo łu Szkół w Pil cho wi cach
na sak so fo nie wy ko nał „Set fi re to the
ra in” z re per tu aru Ade le oraz za grał
na for te pia nie utwo ry wła snej kom po -
zy cji. Po zo sta li fi na li ści za pre zen to wa -
li ta kie umie jęt no ści jak m.in. two rze -
nie fil mów me to dą po klat ko wą, jaz da
na mo to cy klu i żon glo wa nie flo wer -
stic ka mi czy re cy ta cja utwo ru. 

Ucznio wie za chwy ci li ju ry, a tak że
ca łą po nad 300-oso bo wą pu blicz ność,

a wśród niej m.in. wi ce sta ro stę gli wic -
kie go Wal de ma ra Do mb ka. Nie mniej
emo cji wzbu dził po kaz w wy ko na niu
gwiaz dy fi na łu – Del fi ny i Bart ka, zwy -
cięz ców 5. edy cji pro gra mu „Mam ta -
lent”. Osta tecz nie po zo ba cze niu i wy -
słu cha niu wszyst kich 9 fi na li stów ju ry
za naj lep szy wy stęp uzna ło ta niec Ju lii
Ła kom skiej. 

–Tuż za nią upla so wa ła się roz śpie -
wa na re pre zen tant ka Gim na zjum im.
Po wstań ców Ślą skich w Stru mie niu Jo -
lan ta Wie licz ka, zaś trze cie miej sce za -
jął mul tiin stru men ta li sta To masz Bia -
dacz – in for mu je Ar ka diusz Trze bu -
niak, na uczy ciel z ZS w Pil cho wi cach,
któ ry zor ga ni zo wał fi nał. 

Za trzy pierw sze miej sca za wod ni cy
otrzy ma li cen ne na gro dy – ta blet, mi -
kro wie żę i dru kar kę. Po zo sta li fi na li ści
ode bra li mp4. 

Pa tro nat nad kon kur sem spra wo -
wa li: mi ni ster edu ka cji na ro do wej,
wo je wo da ślą ski, ślą ski ku ra tor
oświa ty oraz Ośro dek Roz wo ju Edu -
ka cji. 

(SoG)

Zdol ni 
i peł ni pa sji 
Fe no me nal ne ta len ty moż na by ło po dzi wiać pod czas IV edy cji Ogól no -
pol skie go Prze glą du Ta len tów „Po każ, co po tra fisz”. Je go fi nał od był się 21
czerw ca w Ze spo le Szkół w Pil cho wi cach. 

Wy ciecz ki PTTK
PTTK Od dział Zie mi Gli wic kiej za -

pra sza na wy ciecz ki tu ry stycz no -kra jo -
znaw cze:
� 20 lip ca: Żab ni ca Skał ka – Ha la Bo ra -
cza – Żab ni ca Skał ka (za pi sy do 15 lip ca);
� 3  sierp nia: Sko czów, Wi sła –„Ty -
dzień Kul tu ry Be skidz kiej” (za pi sy
do 29 lip ca);

� 3 sierp nia: Be skid Wy spo wy – Ło -
pu sze (za pi sy do 29 lip ca);
� 5 – 15  wrze śnia: Gre cja – Tur cja
(za pi sy do 29 lip ca).

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 oraz na stro -
n i e  in  t e r  ne  to  we j  h t tp : / / g l i  w i  -
ce.pttk.pl. 

(RG)

Pu blicz ność za cza ro wał per fek cyj ny wy stęp go ści fi na łu, Del fi ny i Bart ka.

Trój ka naj lep szych
fi na li stów ogól no -
pol skie go kon kur -
su z na gro da mi. 
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Mi strzow ski po ziom
mia ło II Grand Prix
Zie mi Gli wic kiej
w Te ni sie Sto ło wym.
W roz gry wa nych
od kwiet nia
do czerw ca w Ze -
spo le Szkół w Pil -
cho wi cach trzech
tur nie jach tej im -
pre zy wzię ło udział
po nad 130 za wod -
ni ków z wie lu klu -
bów po łu dnio wej
Pol ski, a to wa rzy -
szy li im mi strzo wie
tej dys cy pli ny spor -
tu.

Fi nał za wo dów, któ ry
od był się 16 czerw ca,
miał uro czy stą opra -
wę. Go ściem im pre zy
był Ste fan Dry szel – by ły tre ner ka dry
kra jo wej te ni sa sto ło we go, a wcze śniej

uzna ny za wod nik, m.in. wi ce mistrz
Eu ro py i srebr ny me da li sta Pu cha ru

Świa ta, któ -
ry przed la ty
r o z  p o  c z ą ł
swą ka rie rę
w klu bie
„Orzeł” Sta -
ni ca. Świet -
ny po kaz
gry za pre -
z e n  t o  w a  l i
tak że dwaj
z trzech za -
ł o  ż y  c i e  l i
A k a  d e  m i i
Te ni sa Sto -
ł o  w e  g o ,
wie lo krot ni
mi strzo wie
Pol ski –

Grze gorz Iwa niuk i Ja ro sław To mic ki.
Spor to we roz gryw ki te ni si stów sto ło -
wych uatrak cyj nił po kaz sek cji ju do
KA TA GU RU MA z gli wic kie go AZS -
-u, pro wa dzo nej przez Se ba stia na La -
skow skie go.

Za wod ni cy star to wa li w 5 ka te go -
riach. Ry wa li za cja prze bie ga ła w bar -
dzo do brej spor to wej at mos fe rze oraz
na wy so kim po zio mie. Ca łe zmagania
spraw nie pro wa dzi li ja ko sę dzio wie
głów ni Da riusz Steu er oraz Ja ro sław
To mic ki. Kla sy fi ka cje po szcze gól nych
tur nie jów i szcze gó ło we wy ni ki za wo -
dów zna leźć moż na na stro nie:
www.aka de miats.pl. 

Or ga ni za to ra mi II Grand Prix Zie -
mi Gli wic kiej w Te ni sie Sto ło wym by -
li Aka de mia Te ni sa Sto ło we go, Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach oraz
Gmi na Pil cho wi ce. (RG)

UDA NE GRAND PRIX 

Zwyciężczynie kla sy fi ka cji ge ne ral nej w to wa rzy stwie Da riu sza
Steu era.

Na ryn ku wy daw ni czym po ja wi ła
się książ ka pt. „Wy bit ny z Knu ro -
wa”, po świę co na pił ka rzo wi Je rze -
mu Dud ko wi. 
Au to rem książ ki jest Piotr Sko ru pa,
dzien ni karz ty go dni ka „Prze gląd Lo -
kal ny” oraz wy daw ca. 

– W cią gu kil ku na stu ostat nich lat
wie lo krot nie spo ty ka łem się z Je rzym
Dud kiem, a te ma tem na szych roz mów
prze waż nie by ły suk ce sy i no we wy -
zwa nia – mó wi Piotr Sko ru pa. – By ły
to bar dzo szcze re roz mo wy. Je że li coś
szło nie tak, to nie uda wa li śmy, że nic
się nie sta ło. Roz ma wia li śmy rów nież
o trud nych sy tu acjach. I to nie tyl ko
w wy mia rze spor to wym. Te wszyst kie
wy wia dy, re la cje, fe lie to ny oraz zdję cia
uka zy wa ły się na ła mach ty go dni ka
„Prze gląd Lo kal ny”. Przy oka zji nie -

d a w  n e  -
go 60. me -
czu Je rze -
go Dud ka
w re pre -
z e n  t a  c j i
Pol ski, po -
s t a  n o  w i  -
łem ze brać
wszyst  ko
w ca łość
i za pro sić
czy  t e l  n i  -
ków do lek tu ry „Wy bit ne go z Knu ro -
wa”. 

Książ ka jest do ku pie nia m.in.
w knu row skich księ gar niach: Mer ku ry,
Eu ro -Sa lon Pra so wy w Net to i w Agen -
cji Fi nan so wej w Szczy gło wi cach

przy ul. Sta szi ca. Moż na ją tak że za ma -
w i a ć  n a a l  l e  g r o :  h t t p : / / a l  l e  gro.
pl/show_item.php?item=3327626414
lub na: https://www.fa ce bo ok.com/
piotr.sko ru pa.908.

(RG)

Ka te go ria Ko biet
1. Wik to ria Szy mu ra – AZS Gli wi ce
2. Iwo na Steu er – ULKS Taj fun Li go ta Ła -
będz ka
3. Ka ro li na Za jąc – UKS Da la chów
Ka te go ria Mło dzie żo wa (do 17 lat)
1. Ad rian Szy mu ra – Orzeł Sta ni ca
2. Łu kasz Ja wor ski – So kół Orze sze
3. Wik to ria Szy mu ra – AZS Gli wi ce

Ka te go ria Se nior (od 18 do 49 lat)
1. Ma rek Ką dzie la – Po lfin Oświę cim
2. Ma te usz Bur kac ki – ULKS Taj fun Li go ta
Ła będz ka 
3. Ro man Wi ża – Quo Va dis Za brze
Ka te go ria Ama tor i We te ran +50
1. Ka zi mierz Ry bak – KS Ogni wo Ro goź na Żo ry
2. Ru dolf Steu er – ULKS Taj fun Li go ta Ła -
będz ka
3. Ro bert Klaf czyń ski – Quo Va dis Za brze

Ka te go ria Open
1. Ma rek Ką dzie la – Po lfin Oświę cim
2. Ma te usz Bur kac ki – ULKS Taj fun Li -
go ta Ła będz ka 
3.  Grze gorz Wi chow ski – Ener ge tyk
Ryb nik

� Naj lep sze trój ki w po szcze gól nych ka te go riach w kla sy fi ka cji ge ne ral nej �

Mi strzow ski po -
kaz za pre zen -
to wa li Grze gorz
Iwa niuk i Ja ro -
sław To mic ki,
a ich grę ko -
men to wał Ste -
fan Dry szel.
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Pił karz bez ta jem nic



BAL LA DA
Wziął do Swej rę ki Ma pę Świa ta
Do bry Pan Bóg z Nie ba
Spoj rzał na nią, przez wszyst kie la ta:
– Czy ko mu, coś nie po trze ba?

Uj rzał gdzieś do mek, ma ły, w do li nie.
A w nim za miesz ka łą mło dą dzie wi cę.
Zo ba czył, jesz cze, że na tej ni zi nie
Pa nien ka owa smut ne ma li ce.

– Coś trze ba zro bić! – Po my ślał Pan
Świa ta. –
Nie do brze, bo wiem, gdy jest się sa me mu!
Jak, czło wie ko wi, prze żyć ży cia la ta,
I nie móc się zwie rzyć uko cha ne mu?!

Lecz nie opo dal stał do mek in ny.
W nim za miesz ki wał sa mot ny ka wa ler.
I cho ciaż był mło dy, śmia ły i zwin ny;
Praw dzi wej mi ło ści nie za znał wca le.

Za kla snął w dło nie Pan Bóg z ra do ści,
Bo w mło dych tych wi dział już pa rę.
Ze słał im tyl ko tchnie nie mi ło ści:
Wresz cie za ko chał się w pan nie ka wa ler.

Złą czy li się po śród dzie jów bu rzo wych
W pro mie niu słoń ca Bo żej mi ło ści.
Nic nie zmą ci ło ich uczuć mło dych.
Żyć ra zem ma ją, aż do sta ro ści!

OPO WIA DA NIE 
WIEL CE PO BOŻ NE

Ten wiersz uło ży ła mo ja ma ma, kie dy
za ko cha ła się w ta cie. Ta mi łość, rze czy -
wi ście by ła i po zo sta ła bar dzo po boż na.
Wła ści wie, to po łą czy ła ich wo da z cu -
dow ne go źró deł ka, sły ną ce go w na szej
oko li cy (le gen dę o tym miej scu przed -
sta wiam obok). Zu peł nie przez przy pa -
dek na pi li się obo je wo dy z tak zwa ne -
go: „Źró deł ka Mi ło ści”, a do pie ro po -
tem, gdy by li już za rę cze ni, do wie dzie li
o jej dzia ła niu. Po łą czy ło ich tra dy cyj ne
piel grzy mo wa nie do lo kal ne go sank tu -
arium w Stu dzion ce, ko ło Ujaz du Ślą -
skie go. Sta li się jak by speł nie niem sta rej
le gen dy o tym miej scu. Daw ne po da nia
bo wiem wspo mi na ją o śre dnio wiecz -
nych tar gach w po bli skim mia stecz ku,
pod czas któ rych do cho dzi ło do za po -
zna wa nia się dziew czyn i chło pa ków.
Pa ry te szły po tem do Stu dzion ki, aby
na pić się wo dy ze Źró deł ka Mi ło ści. 

Moi ro dzi ce od mo men tu za ko cha -
nia się w so bie przy by wa li już tam za -
wsze ra zem. Miej sce to na wie dzi li na -
wet w dzień ślu bu, aby za wie rzyć swo -
je mał żeń stwo Ma ryi – Mat ce Pięk nej
Mi ło ści. Kie dy z sio strą po ja wi li śmy
się na świe cie, za bie ra li nas ze so bą

i po wta rza li tę swo ją jak że prze pięk ną
hi sto rię mi ło sną. 

Piel grzy mu je my tam każ de go ro ku
w pierw szą nie dzie lę lip ca na uro czy ste
ob cho dy Na wie dze nia Świę tej Elż bie -
ty. To jest na sze sank tu arium! Zaś
szcze gól nie tam czczo na Ma don na
z Ja sno gór skiej Iko ny, zaj mu je po cze -
sne miej sce w na szym do mu.

ŹRÓ DEŁ KO MI ŁO ŚCI

Ma ło kto wie o związ ku – słyn ne go
w ca łym świe cie – Sank tu arium na Ja -
snej Gó rze ko ło Czę sto cho wy z na szą
oko li cą. 

Kil ka na ście lat te mu w „Go ściu
Nie dziel nym” opi sa na zo sta ła in te re su -
ją ca le gen da. Po na pa dzie hu syc kim
na pau liń ski klasz tor w 1430 r. zra bo -
wa no wie le cen nych przed mio tów,
mię dzy in ny mi słyn ny Ob raz Mat ki
Bo żej. Ra bu sie (po cho dzą cy ze Ślą ska)
nie uszli z łu pem da le ko, bo do po bli -
skie go ko ścio ła pw. św. Bar ba ry w Sta -
rej Czę sto cho wie. Tam po rzu ci li Ta bli -
cę z Cu dow nym Wi ze run kiem, któ ra
roz pa dła się na trzy czę ści (te wy da rze -
nia są zgod ne z prze ka za mi hi sto rycz -
ny mi). Znisz czo ny i obło co ny Ob raz
ob my ła wo da, któ ra na gle wy pły nę ła
spod zie mi i na wet dzi siaj sły nie ze
swych uzdra wia ją cych wła ści wo ści.
Po noć do owe go źró dła wpadł rów nież
zra bo wa ny dro go cen ny kie lich.

Zna le zio no go obok in ne go źró deł -
ka, nie da le ko mia sta Ujazd, a zwa ne go

współ cze śnie Stu dzion ką
lub Wo dzicz ką. Nieprzy -
pad ko wo więc w głów nej
ka pli cy ko ściół ka pod we -
zwa niem Na wie dze nia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny
pod Ujaz dem kró lu je ko pia
Czę sto chow skiej Ma don ny.
To na sze lo kal ne sank tu -
arium jest zna ne w oko li cy
i chęt nie od wie dza ne. Za -
wsze moż na w nim spo tkać
pąt ni ków cier pli wie czer -
pią cych wo dę. Z ich opo -
wia dań wy ni ka, że pod da na
zo sta ła ba da niom, któ re wy -
ka za ły jej wy so ką ja kość. 

Jest jesz cze jed no po -
da nie do ty czą ce Stu dzion -
ki, już w śre dnio wie czu
zna nej ja ko Źró deł ko Mi -
ło ści. Gdy by wy try ska ją cej tu wo dy
za kosz to wa li ra zem: mło dzie niec
i pan na, to za ko cha li by się w so bie

i po ślu bie ży li by w szczę ściu i wza -
jem nej mi ło ści. 

Dokończenie na str. 8
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Po przez prze sła nie roz wią zania krzy żów ki Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa -
rza nie swo ich da nych oso bo wych zgod nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 29 sierp -
nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych (tekst jed no li ty: DzU z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 ze zm.). Po da nie da nych oso bo wych jest do bro wol ne, jed nak
ich nie poda nie mo że unie moż li wić udział w kon kur sie. Da ne oso bo we bę dą
prze twa rza ne przez re dak cję wy łącz nie w ce lu prze pro wa dze nia kon kur su,
w tym opu bli ko wa nia da nych osób na gro dzo nych i wrę cze nia na gród. 

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne od po wie dzi.
Po praw ne ha sło krzy żów ki z po przed nie go wy da -
nia WPG to Po wiat. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po -
wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Re na ta Bie niek,
Ol ga Ku row ska oraz Do ro ta Pi sa rek. 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 wyżej 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 20 sierp nia br. na ad res e -ma il: re dak -
cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul.
Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG) 

Py ta nia do krzy żów ki:

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM

SKARBIEC RODZINNY

HI STO RIA MI ŁO SNA 
MO ICH RO DZI CÓW

Ano? wi tom zaś ze la tym
Słon ko grze je? jo jest za tym
Dy sz cza wiyn cy mi niy trze ba
Słon ko niy chej ku ko z nie ba.

Bro ni sław Wą tro ba

Prze pis na tę po tra wę ma my z Ko ła Go spo dyń
Wiej skich w Czu cho wie. Zo stał za pre zen to wa ny
na II Fe sti wa lu Żu ru w Sta ni cy (pi sze my o nim

na str. 8). Pa nie z Czu cho wa zdo by ły
na nim I miej sce w kon kur sie na naj lep szy żur.
Skład ni ki: 2,5 l wo dy, 2,5 l wcze śniej za ki szo ne -
go żu ru, 250 g mar chwi, 250 g ko rze nia pie trusz -
ki, 250 g ko rze nia se le ra, 2 kg ziem nia ków, 1 kg
wę dzo ne go bocz ku, 1 kg kieł ba sy, 3 ce bu le, 10 ja -
jek, 1,5 opa ko wa nia śmie ta ny 18%.
Wy ko na nie: Obrać ja rzy ny, po kro ić w kost kę
i ugo to wać do mięk ko ści. Po kro ić w kost kę ce bu -
lę, kieł ba sę i bo czek, usma żyć na pa tel ni. Gdy ja -
rzy ny bę dą ugo to wa ne, wlać do nich żur i chwi lę
po go to wać, a na stęp nie ca łość za bie lić śmie ta ną.
Do dać usma żo ną kieł ba sę, bo czek i ce bu lę. Zdjąć
z ognia i do pra wić do sma ku. Obrać ugo to wa ne
na twar do jaj ka. Żur wy lać na ta lerz, do da jąc
do każ de go po kro jo ne na ćwiart ki jaj ka. Żur moż -
na też po da wać w ma łych okrą głych chleb kach.

(Opr. RG)

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

1. Wzięły udział w kon kur sie „Me ga ciuch cia Ju -
lia na Tu wi ma”, zor ga ni zo wa nym przez Po wia to wą
Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli wi cach. 
2. Ma ją wa ka cje do 1 wrze śnia. 
3. Na zwa miej sco wo ści, w któ rej od by ło się spo -
tka nie ro dzin za stęp czych pn. „Dzień tru skaw ki”. 
4. Mia sto w wo je wódz twie po mor skim, w po wie -
cie puc kim, czę sto od wie dza ne przez tu ry stów. 

5. Na zwa miej sco wo ści, w któ rej od by ło się wrę -
cze nie na gród w ra mach kon kur su „Las w zi mo -
wych bar wach”. 
6. Przy smak przy rzą dza ny w cza sie fe sti wa lu
w Sta ni cy.
7. Zbior nik wod ny po ło żo ny w gmi nie Ru dzi niec.
8. Ko mi sja Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i ….
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. 

Wypróbowany przepis

Żur „bo ga ty”

Ja ki to ko śció łek?
Za koń czy li śmy kon kurs pn. „Zgad nij… ja ki to

ko śció łek”, w któ rym pre zen to wa li śmy świą ty nie
opi sa ne w wy da nym przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach al bu mie „Drew nia ne ko ścio ły na spi -
chle rzo wych szla kach po wia tu gli wic kie go”.
W ostat niej za gad ce przed sta wi li śmy ko ściół pw.
Wszyst kich Świę tych w Sie ro tach. Na gro dę za pra -
wi dło wą od po wiedź otrzy mu je Iwo na Kno pik.
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.

(SoG)

�  SKARBIEC RODZINNY �

Przed sta wia my Pań stwu no wy cykl w „Wia do mo ściach Po wia tu Gli wic kie go”.
No si na zwę „Skar biec Ro dzin ny”. Ze bra ne hi sto rie ro dzin i osób, któ re za -
miesz ki wa ły nie gdyś lub za miesz ku ją do dziś nasz po wiat, są po kło -
siem XII Kon kur su Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim z ma ja br. W kon kur sie
udział wzię li ucznio wie VI klas szkół pod sta wo wych z te re nu na sze go po wia
tu. Pra gnie my przed sta wić na szym Czy tel ni kom te nie zwy kle pięk ne, czę sto
za gma twa ne, smut ne lub we so łe ludz kie lo sy. 
Za pra sza my do lek tu ry. Na po czą tek – pięk na hi sto ria przed sta wio na przez
Ama de usza Czer nec kie go z Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go w Ru dziń cu.

Zdję cie z mo jej Pierw szej Ko mu nii Świę tej.

Ślą ska frasz ka

La toś la to




