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Ad went, Ad went! W So śni co wi cach
roz po czę cie te go ma gicz ne go
cza su po prze dza ją ce go Bo że Na -
ro dze nie gło śno ob wie ścił jar mark,
zor ga ni zo wa ny na pla cu Far skim
przy pa ra fii św. Ja ku ba.

Cze go tam nie by ło! Go ści wi tał
chór dzia ła ją cy przy pa ra fii, a na licz -
nych sto iskach moż na by ło ku pić
wszyst ko, co po trzeb ne przed zbli ża ją -

cy mi się świę ta mi – kart ki, ozdo by
cho in ko we, stro iki, wień ce ad wen to we,
świe ce, lam pio ny, za baw ki, pre zen ty,
sło dy cze i cia sta. Brycz ka za przę żo na
w ko nie za chę ca ła dzie ci do raj du ze
świę tym Mi ko ła jem, a naj młod si spo -
tkać też go mo gli pod cho in ką
przy szop ce, gdy roz da wał słod ko ści.
Ja seł ko we przed sta wie nie za pre zen to -

wa ły miesz kan ki
DPS -u „Osto ja”
w So śni co wi cach.
Wiel ką atrak cją
by ła wy sta wa szo -
pek z ca łe go nie -
mal świa ta, m.in.
z Pe ru, Al gie rii,
Ma ro ka i Bo li wii,
przy wie zio nych
przez pol skich mi -
sjo na rzy. 

Jar mark zor ga -
ni zo wa ło Sto wa -

rzy sze nie na Rzecz
Osób z Upo śle dze niem
Umy sło wym Na dzie ja
wraz z Ca ri ta sem
przy pa ra fii św. Ja ku ba
w So śni co wi cach,
a miał on rów nież cel
cha ry ta tyw ny – wsparł
za kup pre zen tów świą -
tecz nych dla miesz ka -
nek „Ostoi”.

(RG)

Wy sta wę szo pek po dzi wiać moż na by ło na fa rze.

To był już pią ty ta ki jar mark w So śni co wi cach, tra dy -
cyj nie or ga ni zo wa ny w pierw szą nie dzie lę Ad wen tu. Świę ty Mi ko łaj nie ża ło wał dzie ciom sło dy czy.
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W klimacie Bożego Narodzenia

Niech Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu wszystko, 

co najlepsze.

Życzymy, by w tym pięknym czasie nasze
domostwa były pełne radości 

i rodzinnego ciepła, 
a miłość, przebaczenie i pokój tych dni

dały nam wszystkim 
siłę wiary i pomogły codziennie czynić dobro.

Serdecznie życzymy, aby nadchodzący 
Nowy 2014 Rok okazał się szczęśliwy 

i radosny, pełen zdrowia, pomyślności, sukcesów
oraz udanych przedsięwzięć.

Tadeusz Mamok
Przewodniczący Rady Powiatu

Gliwickiego wraz z Radnymi                                           

W imieniu Zarządu Powiatu
Michał Nieszporek
Starosta Gliwicki 



Od by ła się rów no 15 lat po pierw szej se sji
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra mia ła miej -
sce 13 li sto pa da 1998 r. Wcze śniej, 7 ma ja 1998
r. Sejm RP uchwa lił usta wę o sa mo rzą dzie po -
wia to wym, roz po czy na ją cą pra ce przy go to -
waw cze do funk cjo no wa nia w Pol sce no wych
po wia tów. 11 paź dzier ni ka te go sa me go ro ku
od by ły się pierw sze wy bo ry do Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. Na mo cy obo wią zu ją cej or dy na cji
wy bor czej zna la zło się w niej 45 rad nych.
Na wspo mnia nej wy żej pierw szej se sji

w dniu 13 li sto pa da 1998 r. wy bra ny zo stał
pierw szy sta ro sta gli wic ki i po zo sta li człon ko -
wie Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. 

1 stycz nia 1999 r. we szła w ży cie usta wa
o sa mo rzą dzie po wia to wym. Wte dy to ofi cjal -
nie roz po czął dzia łal ność Po wiat Gli wic ki,
a pra cę – Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach.
By ła to pierw sza ka den cja Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go, trwa ją ca do 2002 r. Od by ło się w jej
cza sie 50 se sji, na któ rych pod ję to 357 uchwał.
Prze wod ni czą cym Ra dy był po cząt ko wo Hen -
ryk Sza ry (do 11 mar ca 1999 r.), na stęp nie Ka -
rol Ko zub (do 21 czerw ca 2001 r.) i An drzej
Hosz. Funk cje wi ce prze wod ni czą cych peł ni li:
An drzej Mi chal ski – przez ca łą ka den cję, Ka rol
Ko zub (do 11 mar ca 1999 r.), któ re go ja po tem
za stą pi łem. 

W dru giej ka den cji, obej mu ją cej la ta 2002-
2006, licz ba rad nych na mo cy zmie nio nej or dy na cji

w y  b o r  c z e j
zmniej szy ła się
do 23. Se sji by ło
w cza sie jej trwa -
nia 49, a pod ję -
tych uchwał –
381. Pre zy dium
Ra dy two rzy li: ja ja ko prze wod ni czą cy oraz dwóch
wi ce prze wod ni czą cych – Ewa Jur czy ga i Ja nusz
Be kus. Trze cia ka den cja to la ta 2006-2010. Rad ni
po now nie ob da rzy li mnie wiel kim za ufa niem i wy -

bra li na prze wod ni czą ce go Ra dy, zaś wi ce prze wod -
ni czą cy mi by li: Le szek Ku biak, Szy mon Ko ściarz
(do 3 kwiet nia 2008 r.) i Ewa Jur czy ga (od 3 kwiet -
nia). Od by li śmy wów czas 53 se sje, po dej mu jąc 359
uchwał. Obec nie trwa czwar ta ka den cja, któ ra za -
koń czy się je sie nią 2014 r. Prze wod ni czą cy po zo -
stał nie zmie nio ny, na to miast funk cje wi ce prze wod -
ni czą cych peł nią Szy mon Ko ściarz i Krzysz tof Sto -
la rek. Do tej po ry od by li śmy 38 se sji i pod ję li śmy
bli sko 250 uchwał. 

Każ da z czte rech ka den cji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go upły wa ła pod zna kiem wie lu wy -
zwań. Ja ja ko prze wod ni czą cy Ra dy za wsze za -
bie gam o to, by jed no czyć wszyst kich rad nych
wo kół kon kret ne go ce lu, któ ry mu si my wspól -
nie zre ali zo wać dla do bra wspól no ty, two rzo nej
przez miesz kań ców po wia tu. 

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

W grud niu ob cho dzi my Bar bór kę, or ga ni zo wa ne są
licz ne aka de mie i spo tka nia gór ni ków. To świę to jest
mi bar dzo bli skie. Je stem in ży nie rem gór nic twa, ab -
sol wen tem Po li tech ni ki Ślą skiej oraz Aka de mii Gór -
ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie. Po stu diach prze sze -
dłem wszyst kie szcze ble ka rie ry za wo do wej w KWK
Knu rów, a po tem zo sta łem dy rek to rem ko pal ni
Szczy gło wi ce. Do dziś – choć od lat za wo do wo je -
stem już zwią za ny z sa mo rzą dem po wia to wym –
świę tu ję Bar bór kę wspól nie z gór ni ka mi. 

Gór nic two jest szcze gól nie istot ną bran żą w Knu -
ro wie. To mia sto na wę glu wy ro słe. W tym ro ku ob -
cho dzi my 110-le cie po wsta nia ko pal ni Knu rów. Jej
bu do wa roz po czę ła się 15 czerw ca 1903 ro ku –
na po lach rol nych, gdyż wcze śniej lu dzie ży li tu
z rol nic twa i oko licz nych la sów. Uru cho mio na ko -
pal nia po trze bo wa ła pra cow ni ków, więc po wsta wa ły
ko lo nie ro bot ni cze i urzęd ni cze, a na stęp nie szko ły,
skle py, ap te ki, ko ścio ły i ca ła nie zbęd na in fra struk tu -
ra, ale też m.in. or kie stra gór ni cza i straż po żar na.
By ły woj ny, zmie nia ły się gra ni ce państw, a ko pal nia

ca ły czas wy do by wa ła wę -
giel. To ona i po wsta łe
na jej ba zie za kła dy przy -
czy ni ły się do te go, że
Knu rów w 1951 r. uzy skał
pra wa miej skie. Od 1961 r. do łą czy ła do niej dru ga
ko pal nia – Szczy gło wi ce. Rów nież ona przy czy ni ła
się do roz wo ju Knu ro wa, two rząc w du żej mie rze in -
fra struk tu rę spo łecz no -kul tu ral ną te go mia sta. Dzię ki
niej wy bu do wa no m.in. osie dla miesz ka nio we, żło -
bek i przed szko le, szko łę pod sta wo wą, pa wi lo ny
han dlo we, pły wal nię z ha lą spor to wą i dom kul tu ry.
Od lu te go 2010 r. te dwie ko pal nie two rzą je den or -
ga nizm, funk cjo nu jąc ja ko KWK Knu rów -Szczy gło -
wi ce w ra mach Kom pa nii Wę glo wej.

Hi sto rię gór nic twa w Knu ro wie przy po mnia no
na spo tka niu bar bór ko wym, zor ga ni zo wa nym przez
Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2 w Ki nie Sce na Kul -
tu ra. Ucznio wie przy go to wa li pre zen ta cje na ten te -
mat, a wspie rał ich przy tym swą roz le głą wie dzą Bo -
gu sław Szy gu ła – za ło ży ciel i ku stosz Izby Tra dy cji

KWK Knu rów -Szczy gło wi ce. By ła
oka zja do wspo mnień, ale też do re flek -
sji nad dniem dzi siej szym gór nic twa. 

Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie jest jed nost ką or ga ni za -
cyj ną Po wia tu Gli wic kie go i od lat
przy go to wu je mło dzież do trud ne go
gór ni cze go za wo du. Po wstał w 1945 r.
– to też przy po mnie li ucznio wie – i tyl -
ko z krót ką prze rwą nie zmien nie jest
kuź nią kadr dla na szych ko palń. Mło -
dzież, wy bie ra jąc tę szko łę, de cy du je
się na bar dzo cięż ki i nie bez piecz ny,
ale też sza no wa ny za wód. Jej ab sol -
wen ci otrzy mu ją gwa ran cję pra cy, po -
świad czo ną spe cjal ny mi cer ty fi ka ta mi. 

Ży czę, by ta sta bil ność za trud nie nia
lu dzi wę gla – mi mo pla no wa nych
zmian w bran ży gór ni czej – na dal się
utrzy ma ła. Knu row skie ko pal nie są
per spek ty wicz ne i do cho do we, mu szą
da wać lu dziom pra cę, a nam wszyst kim
– po ży tek. Tak jak to by ło przez la ta.

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK

WIE ŚCI Z SE SJI
Li sto pa do wa se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go by ła oka zją
do przy po mnie nia, iż nasz sa mo rząd li czy so bie 15 lat. 

W po rząd ku po sie dze nia zna la zło się
kil ka punk tów. Pierw szym z nich był
wspo mnia ny już te mat – stan spół ki
Szpi tal w Py sko wi cach. Ko lej ne dwa
do ty czy ły fi nan sów po wia tu. Skarb nik
Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko omó wi ła w nich wie lo let -
nią pro gno zę fi nan so wą Po wia tu Gli -
wic kie go, a rad ni za opi nio wa li pro jekt
uchwa ły bu dże to wej po wia tu na 2014
r. Za po zna li się tak że ze spra woz da -
niem z re ali za cji Stra te gii Roz wią zy -
wa nia Pro ble mów Spo łecz nych Po wia -
tu Gli wic kie go, któ re przed sta wi ła
Gra ży na Le d woń, za stęp ca dy rek to ra
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w Gli wi cach. Rad ni opra co wa li
rów nież plan pra cy Ko mi sji Zdro wia
na przy szły rok.

Jed nak naj wię cej uwa gi po świę co no
spra wom Szpi ta la w Py sko wi cach.

Nad tym za gad nie niem po chy li li się
wspól nie rad ni Po wia tu Gli wic kie go
z Ko mi sji Zdro wia, któ rej prze wod ni -
czącym jest Le szek Ko ło dziej i Py sko -
wic – z Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Po -
rząd ku pod kie run kiem prze wod ni czą -
ce go An drze ja
Bą ka, wraz
z wi ce prze wod -
ni czą cym Ra dy
Miej skiej w Py -
sko wi cach Jó -
ze fem Ru bi nem
oraz prze wod ni -
czą cym Ko mi sji
In we sty cji i Bu -
dże tu Wal de ma -
rem Pasz kow -
skim. Bur mi -
strza Py sko wic
re pre zen to wa ła

na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych w Urzę dzie Mia -
sta, Ju sty na Fi jo łek -Zio brow ska. Wy ja -
śnie nia mi słu ży li rad nym pre zes Spół ki
Szpi tal w Py sko wi cach Le szek Ku biak,
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,

a w po sie dze niu wzię li rów nież udział
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
Sła wo mir Adam czyk oraz Agniesz ka
Gli klich – na czel nik Wy dzia łu Zdro wia
i Po mo cy Spo łecz nej w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach. 

Sta ro sta przy po mniał spra wę prze -
kształ ce nia nie daw ne go SP ZOZ Szpi -
tal Po wia to wy w Py sko wi cach w Spół -
kę z o. o. Szpi tal w Py sko wi cach oraz
po wo dy, któ re o tym za de cy do wa ły.
Po wiat prze zna czył na ten pro ces – ko -

niecz ny, by szpi -
tal miał szan se
na prze trwa nie
i roz wój – ok. 1,4
mln zł. Pre zes
Ku biak omó wił
sy tu ację fi nan so -
wą spół ki od po -
cząt ku jej dzia ła -
nia, czy li od koń -
ca lip ca br. oraz
trud ne re alia eko -
no micz ne, w ja -
kich dzia ła szpi -
tal. 

– Sy tu acja Szpi ta la w Py sko wi -
cach moc no le ży na ser cu nie tyl ko
rad nym po wia to wym, ale jak do wo -
dzi ostat nie po sie dze nie Ko mi sji
Zdro wia, tak że rad nym z Py sko wic
– mó wi prze wod ni czą cy Le szek Ko -
ło dziej. – Na wnio sek rad ne go Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go Hen ry ka Si -
bie la ka za pro szo no do udzia łu w po -
sie dze niu na szej ko mi sji za in te re so -
wa nych rad nych z Py sko wic. Sze ro -
ka in for ma cja, ja ką otrzy ma li
od pre ze sa szpi ta la oraz sta ro sty gli -
wic kie go, by ła bar dzo rze tel na i pre -
cy zyj na. Pod ko niec po sie dze nia pa -
dło stwier dze nie ze stro ny za pro szo -
nych go ści,  że  o ta ką wła śnie in for -
ma cję im cho dzi ło. Ra zem uzna li -
śmy, że w przy szło ści spró bu je my
zor ga ni zo wać ko lej ne ta kie po sie -
dze nia do ty czą ce szpi ta la, któ ry
prze cież jest na szą wspól ną spra wą.
Chciał bym, aby śmy wspól nie do kła -
da li sta rań zmie rza ją cych do po pra -
wy i roz wo ju Szpi ta la w Py sko wi -
cach.

(RG)

Wspól nie o Szpi ta lu w Py sko wi cach
W sze ro kim gro nie ob ra do wa ła w li sto pa dzie Ko mi sja Zdro wia Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. By ło to po sie dze -
nie wspól ne z przed sta wi cie la mi Ra dy Miej skiej w Py sko wi cach – w związ ku z tym, iż oma wia no na nim m.in.
spra wy zwią za ne z funk cjo no wa niem Szpi ta la w Py sko wi cach.

Co roku przedstawiciele powiatu składają pod pomnikiem 
w Knurowie hołd górnikom tragicznie zmarłym na
stanowiskach pracy. 
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Po ju bi le uszo wej se sji, na któ rą za pro sze ni zo sta li m.in. rad ni i człon ko wie Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go wszyst kich po przed nich ka den cji.

2 www.powiatgliwicki.pl

Szczęść Bo że!
Tym ra zem wi tam się z Czy tel ni ka mi sło wa mi, któ ry mi po zdra wia ją się gór -
ni cy. Gru dzień upły wa bo wiem za wsze – a w tym ro ku szcze gól nie –
pod zna kiem gór nic twa. Zwy kle dzie je się tak za spra wą Bar bór ki, ale w br.
rów nież z po wo du pro ble mów, przed ja ki mi sto ją na sze ko pal nie.

Ko mi sji Zdro wia Ra dy Po wia tu Gli wic kie go to wa rzy szy li na po sie dze niu rad ni z Py -
sko wic.
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In for mu je my, że w Wi gi lię Bo że -
go Na ro dze nia (wto rek 24 grud -

nia) Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach jest nie czyn ne. (RG)

IN FOR MA CJA

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie ćwi czą
w zmo der ni zo wa nej ha li spor to -
wej z no wo cze snym za ple czem
sa ni tar no -szat nio wym. Obiekt
uro czy ście otwar ty zo stał 21 li sto -
pa da.
Ha la spor to wa pod da na zo sta ła
w ostat nich mie sią cach grun tow nej
mo der ni za cji, wy ko na nej pod czas
re mon tu, któ re go in we sto rem był
Po wiat Gli wic ki. Za kres wy ko na -
nych prac obej mo wał prze bu do wę
i wzmoc nie nie kon struk cji da chu
wraz z de mon ta żem i uty li za cją od -
pa dów za wie ra ją cych azbest, wy ko -
na nie in sta la cji wen ty la cji me cha -
nicz nej z od zy skiem cie pła, prze bu -
do wę za ple cza sa ni tar no -szat nio we -
go, wy mia nę pod ło gi spor to wej oraz
ogól no bu dow la ne ro bo ty to wa rzy -
szą ce. Pra ce trwa ły od 13 ma ja do 21
paź dzier ni ka br. Na re ali za cję in we -
sty cji wy da no bli sko 1 055 000 zł,
przy czym Po wiat Gli wic ki pod pi sał
umo wy na do fi nan so wa nie za da nia
ze środ ków 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 w wy -
so ko ści 49 200 zł oraz Mi ni ster stwa
Spor tu i Tu ry sty ki w wy so ko -
ści 352 500 zł. 

W uro czy stym otwar ciu zmo der -
ni zo wa nej ha li bra li udział m.in. sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek
i człon ko wie Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go, wi ce prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go Szy mon

Ko ściarz i rad ni po wia to wi, Ewa Bo -
rys z gli wic kiej de le ga tu ry Ślą skie go
Ku ra to rium Oświa ty, dy rek to rzy
szkół po wia to wych oraz pla có wek
oświa to wych w Knu ro wie, a tak że
ucznio wie i na uczy cie le. Gra ży na
Dą brow ska, dy rek tor Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, skła -
da jąc na rę ce sta ro sty po dzię ko wa -
nia dla Po wia tu Gli wic kie go za wy -
ko na nie mo der ni za cji przy po mnia ła,
że ha la spor to wa wy bu do wa na zo -
sta ła w 1979 r. i prze pro wa dzo ne
pra ce do sto so wa ły ją do współ cze -
snych stan dar dów. Ku ra tor Ewa Bo -
rys po dzię ko wa ła wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do te go, by po wstał
tak pięk ny obiekt, umoż li wia ją cy

mło dzie ży ćwi cze nie, tre no wa nie
i upra wia nie spor tu. Sym bo licz ne go
prze cię cia wstę gi do ko na li sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek, ku ra tor Ewa Bo -
rys oraz dy rek tor Gra ży na Dą brow -
ska. 

Nie za bra kło ak cen tów spor to -
wych. Za wod ni cy szkol nej dru ży ny
pił ki noż nej, któ ra w tym ro ku po raz
dru gi zdo by ła ty tuł wi ce mi strza Ślą -
ska szkół po nad gim na zjal nych, ode -
bra li z rąk sta ro sty i ku ra tor pa miąt -
ko we sta tu et ki, a tak że pił ki do „no -
gi”. Na ko niec zaś w świe żo otwar -
tej ha li ro ze gra li mecz z re pre -
zen ta cją Ze spo łu Szkół im. I.
J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie. (RG)

Ha la spor to wa jak no wa

Zmo der ni zo wa na ha la w chwi lę przed prze cię ciem sym bo licz nej wstę gi.
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Ćwi cze nia od by wa ły się pod kie -
row nic twem sta ro sty gli wic kie -
go. W ich trak cie do sko na lo ne
by ły umie jęt no ści kie row ni czej
ka dry Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach i jed no stek or ga ni -
za cyj nych Po wia tu Gli wic kie go

w za kre sie wy ko ny wa nia za dań
obron nych w wyż szych sta nach
go to wo ści  obron nej  pań stwa.
Ćwi cze nie za koń czo no strze la  -
niem z bro ni pal nej na strzel ni cy
LOK w Ryb ni ku. 

(SK)

PIAST 2013
W dniach 14-16 li sto pa da zo sta ły prze pro wa dzo ne w po wie cie gli wic kim
ćwi cze nia obron ne pod kryp to ni mem „Piast 2013”.

Pod czas ćwi cze nia umie jęt no ści strze la nia z broni palnej.
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Do fi nan so wa nie przy zna ne na re ali za -
cję te goż pro jek tu – w wy so ko ści pra -
wie 1,4 mln PLN – po cho dzi ze środ -
ków Dzia ła nia 5.3. Czy ste po wie trze
i od na wial ne źró dła ener gii 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.

Głów ny cel pro jek tu, któ rym by ło
zmniej sze nie ilo ści za nie czysz czeń od -
pro wa dza nych do at mos fe ry oraz
zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge tycz -
nej, zo stał osią gnię ty dzię ki kom plek -
so wej ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie.
Pro jekt po le gał na prze pro wa dze niu

prac po le ga ją cych na wy ko na niu in sta -
la cji so lar nej, wę zła wy mien ni ko we go
cie płej wo dy użyt ko wej oraz in sta la cji
c. w. u., na mo der ni za cji ste ro wa nia
ogrze wa nia, wy mia nie sto lar ki okien -

nej i drzwio wej, izo la cji prze ciw wil go -
cio wej ścian piw nic, ocie ple niu ścian
ze wnętrz nych, mo der ni za cji in sta la cji
cen tral ne go ogrze wa nia, ocie ple niu
oraz re mon cie da chów, wy mia nie ob ró -
bek bla char skich, ry nien i rur spu sto -
wych oraz in sta la cji od gro mo wej,
a tak że na in nych po chod nych dzia ła -
niach re mon to wych. 

W wy ni ku re ali za cji pro jek tu pod -
da no ter mo mo der ni za cji bu dyn ki
o łącz nej ku ba tu rze 11 509 m3 oraz
wy bu do wa no jedną jed nost kę wy twa -
rza nia ener gii ciepl nej o mo cy 0,01
MW przy wy ko rzy sta niu ener gii pro -

mie nio wa nia sło necz -
ne go.

W bu dyn kach prze -
zna czo nych do ter mo -
mo der ni za cji kształ cą
się ucznio wie Tech ni -
kum Nr 1 dzia ła ją ce go
w ra mach Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go oraz ucznio -
wie Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych.

War to przyj rzeć się
bo ga tej i zróż ni co wa nej ofer cie „Pa de -
rew skie go”. Kon ty nu ując to, co w po -
wia to wym szkol nic twie so lid ne, do bre
i spraw dzo ne, po pu lar ny w Knu ro wie
i oko li cach „Pa de rek” pro po nu je

po czte ry kie run ki na ucza nia za rów no
w li ceum ogól no kształ cą cym, jak
i w tech ni kum. Za ję cia spor to we od by -
wa ją się już w no wej, no wo cze snej ha li
spor to wej, któ ra zo sta ła od da na do użyt -
ku 1 wrze śnia 2012 ro ku oraz w no wo -
cze snej si łow ni i lu strza nej sa li fit ness,
jak rów nież nie ba wem w wy re mon to -
wa nej sa li gim na stycz nej przy ul. Szpi -
tal nej. Szko ła szczy ci się nie tyl ko

świet ny mi wy ni ka mi eg za mi nów ze -
wnętrz nych, ale i ak tyw no ścią swo ich
uczniów, któ rzy znaj du ją tu wa run ki
do roz wo ju swo ich pa sji i za in te re so -

wań. Or ga ni zu ją kon -
cer ty, na gra li pły tę,
śpie wa ją w chó rze
Scho la Can to rum i wy -
stę pu ją w ze spo le che -
er le ade rek, upra wia ją
róż ne dys cy pli ny spor tu
– od gier ze spo ło wych
po nar ciar stwo i wspi -
nacz kę. Od no szą in dy wi du al ne suk ce sy
na uko we i ar ty stycz ne. Gosz czą na lek -
cjach an giel skie go ob co ję zycz nych lek -
to rów z eg zo tycz nych kra jów. Dzia ła ją
w wo lon ta ria cie, dzia ła ją cha ry ta tyw nie,
po ma ga ją słab szym i po trze bu ją cym,
uczest ni czą w eu ro pej skich pro gra mach
spo łecz nych i eko no micz nych. Co rocz -
nie or ga ni zo wa ne są eska pa dy za gra -
nicz ne oraz licz ne wy ciecz ki na uko we
i tu ry stycz ne. Do bra at mos fe ra, bez pie -
czeń stwo, świet nie wy kwa li fi ko wa na
ka dra pe da go gicz na, sta le i kon se kwent -
nie re mon to wa ne bu dyn ki i do po sa ża ne
sa le dy dak tycz ne – to nie kwe stio no wa -
ne atu ty „Pa de rew skie go”.

Knu row skie Tech ni kum nr 1 –
miesz czą ce się w ter mo mo der ni zo wa -

nych bu dyn kach – kształ ci w za wo dach
tech nik spe dy tor, tech nik ob słu gi tu ry -
stycz nej, tech nik in for ma tyk, tech nik
eko no mi sta. Szko ła ta zaj mu je wy so -
ką 19. po zy cję w wo je wódz twie ślą skim
i 152. na li ście ogól no pol skiej Ran kin gu
Szkół Po nad gim na zjal nych w ka te go rii
tech ni ków. Czte ry la ta spę dzo ne
w Tech ni kum nr 1 po zwa la ją nie tyl ko
przy go to wać się do ma tu ry otwie ra ją cej
dro gę na stu dia, ale tak że zdo być kwa li -
fi ka cje w kil ku (2-3) dzie dzi nach, po -
twier dza ne pań stwo wym eg za mi nem
za wo do wym. To zu peł nie no wy sys tem
kształ ce nia w za wo dzie, uła twia ją cy
pod no sze nie kwa li fi ka cji i zdo by wa nie
no wych upraw nień za wo do wych w sys -
te mie szkol nym i po zasz kol nym. 

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie” to tytuł kolejnego projektu
realizowanego przez Powiat Gliwicki.

Bu dy nek Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie.

So la ry na da chu szkol ne go obiek tu. Wę zeł wy mien ni ko wy cie płej wo dy
użyt ko wej oraz in sta la cji c. w. u. 

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
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

Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą skie go 
– re al na od po wiedź na re al ne po trze by 



4 www.powiatgliwicki.pl

Uro czy stym spo tka niem w Ki nie
Sce na Kul tu ra w Knu ro wie uczci li
gór ni cze świę to ucznio wie Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie.
W pla ców ce tej kształ cą się przy szli
gór ni cy – za rów no w kla sach tech ni -
kum, jak i szko ły za wo do wej. Co waż -
ne, jej ab sol wen ci ma ją za gwa ran to wa -
ną pra cę. To szko ła o dłu go let niej tra -
dy cji w kształ ce niu gór ni ków.

Spo tka nie, któ re zor ga ni zo wa ne zo -
sta ło 29 li sto pa da, roz po czął wy stęp
Or kie stry Dę tej Ko pal ni Knu rów. Ży -
cze nia adep tom gór nic twa zło ży li m.in.
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
pre zy dent Knu ro wa Adam Rams oraz
Zbi gniew Gał kow ski re pre zen tu ją cy
KWK Knu rów -Szczy gło wi ce. Spo tka -
nie by ło oka zją do przy po mnie nia, że
Knu rów to mia sto na wę glu wy ro słe –
pre zen ta cje na ten te mat przed sta wi li
ucznio wie oraz Bo gu sław Szy gu ła, ku -
stosz Izby Tra dy cji KWK Knu rów -
-Szczy gło wi ce. Pod kre ślo no w nich

mia sto twór -
czą ro lę daw -
nej ko pal ni
Knu rów, któ -
ra po wsta -
ła 110 lat te -
mu i przy -
czy ni ła się
do roz wo ju
Knu ro wa.

N a j  w a ż  -
n i e j  s z y m
punk tem pro -
gra mu spo -
tka nia był tra -
dy cyj ny skok
przez skó rę szkol nych pierw szo kla si -
stów. O tra dy cji tej opo wie dzia ła wcze -
śniej Gra ży na Dą brow ska, dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu -
ro wie. – Skó ra to od wiecz ny to wa rzysz
gór ni ka – mó wi ła. – Skó rą gór nik się na -
kry wał, gdy w ko pal ni by ło zim no, mógł
na niej sie dzieć w cza sie po sił ku i po ma -

ga ła mu ona w pra cy. Trze ba by ło kil ka
lat ter mi no wać, by za słu żyć na skó rę,
ale gdy gór nik po peł nił ja kiś czyn nie -
god ny te go za wo du, to mu ją od bie ra no.
Do dziś skok przez skó rę jest uro czy stą
for mą przy ję cia adep tów gór nic twa
w sze re gi gór ni czej bra ci.

(RG)

Pierw szo kla si ści ska ka li przez skó rę w asy ście swych star szych
ko le gów.
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…po czu je się każda z pań, zwie -
dza jąc wy sta wę „No wi ny Pa ryz kie.
Gar de ro ba XIX -wiecz nej ele gant -
ki” w gli wic kiej Wil li Ca ro. Bę dzie
moż na na wet przy mie rzyć suk nie
z epo ki i praw dzi wy gor set!
Or ga ni za to rzy wy sta wy przy wo łu ją
sło wa za czerp nię te z pi sma „Mo dy Pa -
ryz kie” (nr 1, ma rzec 1879 r.): „Praw -
dzi wie do bry gust po le ga nie na śle pym
na śla dow nic twie mo dy, nie na wy szu -
ka nych for mach, ale na tym wyż szym
sma ku po łą czo nym ze szla chet no ścią
i dys tynk cją ukła du tak, aby ubra nie za -
sto so wa ne do po sta ci mi łą two rzy ło dla
oka ca łość” – któ re ak tu al ne są po dziś
dzień. Ty le tyl ko, że ma my obec nie
znacz nie wię cej swo bo dy w ubio rze,
niż nie gdy siej sze pa ry skie stroj ni sie,
na któ rych wzo ro wał się wów czas ca ły
świat.

Na wy sta wie, któ ra otwar ta zo sta -
nie 13 grud nia, do wie dzieć się moż na
m.in., jak się od dy cha w za sznu ro wa -
nym gor se cie, co wspól ne go ma pie -
czeń ba ra nia z rę ka wa mi gi got, ja ki
wpływ na dam ską spód ni cę mia ły spo -
so by wy to pu sta li i dla cze go po 1860 r.
suk nie za czę to ob szy wać ogrom ny mi
ilo ścia mi ko ro nek. W Wil li Ca ro oży je
świat pli so wa nych szmi ze tek, poń czo -
szek zdo bio nych ha ftem, suk ni na tiur -
niu rze upo dab nia ją cych ko bie ty

do cen tau rów i pię ciu warstw bie li zny.
Znaj dą się na niej ory gi nal ne stro je
z epo ki, a wśród nich je dy ny za cho wa -
ny w Pol sce eg zem plarz suk ni z rę ka -
wa mi a la gi got, daw ne fo to gra fie, ry ci -
ny i ma ga zy ny mo dy. 

Szcze gól na atrak cja eks po zy cji to
trzy suk nie – suk nia ba lo wa na kry no li -
nie, suk nia na tiur niu rze i suk nia co -
dzien na prin ces se. Wy ko na ła je – we -
dług ory gi nal nych wy kro jów z epo ki –

ku ra tor wy sta wy Jo an na Pu cha lik.
Zwie dza ją cy bę dą mo gli uszy tych suk -
ni bez obaw do tknąć, sfo to gra fo wać je,
a na wet przy mie rzyć. Do dys po zy cji
od waż niej szych po zo sta je gor set, któ -
rym moż na się za sznu ro wać, by w peł -

ni do świad czyć mo dy nie zna ją cej
kom pro mi sów. 

Wy sta wa czyn na bę dzie do 28 lu te -
go 2014 r.

(RG)

Jak strojnisie z żurnala...

Win cen ty Eliasz i Ka rol Pi stul ka – to hul taj ska dwój ka
naj słyn niej szych zbój ni ków na ślą skiej zie mi. Wła śnie
uka za ła się książ ka, w któ rej prze czy tać moż na o ich
wy czy nach. 

Są bo ha te ra mi licz nych po dań, le gend i opo wie -
ści prze ka zy wa nych z po ko le nia na po ko le nie.
Po zy tyw ni bo ha te ro wie, by li bo wiem zbój ni ka mi
o dość czu łych ser cach, re agu ją cy na prze ja wy
ludz kiej krzyw dy. Dla te go też pro sty lud sła wił
ich naj bar dziej, na zy wa jąc ich nie raz „do bry mi
an ge lu sa mi ze sło ny mi przez Pón Bócz ka”. Rzecz
ja sna, mia nem tym by naj mniej nie ob da rza li Elia -
sza i Pi stul ki wiel cy pa no wie, szlach ta, bo ga ci

kup cy czy po li cjan ci. Nie sa mo wi te wy czy ny Win cen ta i Kar -
li ka przy nio sły im ogrom ną sła wę. Pra sa wprost wy ty ka ła
pru skiej żan dar me rii, że pa ra roz bój ni ków wo dzi ją za nos. 

O tym wszyst kim pi sze w swej książ ce Je rzy Bu czyń ski.
No si ona ty tuł „Hul taj ska dwój ka Eliasz i Pi stul -
ka”, któ ra uka za ła się na kła dem Agen cji Re kla -
mo wo -Wy daw ni czej VEC TRA z Czer wion ki -
-Lesz czyn. Książ ka jest do na by cia w więk szo ści
księ garń, a po nad to za pla no wa no kil ka spo tkań
z au to rem w sa lo nach Em pik. Od bę dą się one
m.in. 13-14 grud nia w M -1 w Za brzu. W pią -
tek 13 grud nia z au to rem spo tkać się tam bę dzie
moż na w godz. 13.00- 18.00, a w so bo tę 14 grud -
nia w godz. 14.00-20.00.

(RG)

Wzo rem Ja no si ka

W se sji zdję cio wej pre zen tu ją cej od two rzo ne przez Jo an nę Pu cha lik suk nie
wzię ły udział wspól nie z nią współ pra cow nicz ki z Dzia łu Hi sto rii Mu zeum
w Gli wi cach – An na Kul czyk i So nia Oga za. 
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Jest to co rocz na im pre za, któ ra pro mu je
czy tel nic two wśród dzie ci po przez pre -
zen ta cję ofer ty wy daw ni czej dla naj -
młod sze go czy tel ni ka, spo tka nia z au to -
ra mi ksią żek dla naj młod szych oraz
pre zen ta cję form pra cy sto so wa nych
przez bi blio te ka rzy w swo ich bi blio te -
kach. Bi blio te ka rze z sze ściu bi blio tek
szcze bla po wia to we go z na sze go wo je -
wódz twa (Bę dzin, Pszczy na, Ryb nik,
Wo dzi sław, Za wier cie, Gli wi ce) za pre -
zen to wa li na swo ich sto iskach róż no ra -
kie for my pro mo cji do rob ku pi sar skie -
go Ju lia na Tu wi ma, zgod nie z te go rocz -
nym ha słem „W sa mo po łu -
dnie Tu wi mo wo – po je dy nek
z mi strzem na sło wo”,
wszak 2013 zo stał ogło szo ny
Ro kiem Ju lia na Tu wi ma. 

Na sto isku na sze go po wia -
tu mia ły oka zję do pre zen ta cji
swo ich naj lep szych i naj ory -
gi nal niej szych im prez skie ro -
wa nych do dzie ci w tym ro ku
wraz z Po wia to wą Bi blio te ką
Pu blicz ną w Gli wi cach: Miej -
ska Bi blio te ka Pu blicz na
w Py sko wi cach, Dział Bi blio -
tek w Cen trum Kul tu ry „Za -

mek w Tosz ku”, Gmin na Bi blio te ka Pu -
blicz na w Gie rał to wi cach i Gmin na Bi -
blio te ka Pu blicz na w Ru dziń cu. Sto isko
wzbu dza ło du że za in te re so wa nie
uczest ni ków im pre zy. Ma te ria ły me to -
dycz ne i pro mu ją ce bi blio tecz ne im pre -
zy ro ze szły się w oka mgnie niu. 

– Ka to wic kie Pre zen ta cje Bi blio -
tecz ne to zna czą ca im pre za o ran dze
wo je wódz kiej. Cie szę się więc bar dzo,
że bi blio te ka rze z po wia tu gli wic kie go
wzię li w niej udział – mó wi Kry sty na
Wo łoch, dy rek tor Po wia to wej Bi blio te -
ki Pu blicz nej w Gli wi cach. (RG)

Bi blio te ki – TU WI MO WO
W te go rocz nych Ka to wic kich Pre zen ta cjach Bi blio tecz nych, któ re od by ły
się 15 li sto pa da w Bi blio te ce Ślą skiej, za de biu to wa ła Po wia to wa Bi blio te ka
Pu blicz na w Gli wi cach. 

Dzie ci z wiel kim za in te re so wa niem zwie dza ły
wystawowe sto iska. 
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Kon kurs skie ro wa ny był do miesz -
k a ń  c ó w  g m i n  w c h o  d z ą  c y c h
w skład Spi chle rza Gór ne go Ślą ska
(Pil cho wi ce, So śni co wi ce, To szek,
Wie lo wieś, Two róg, Krup ski Młyn,
Ko szę cin, Ko cha no wi ce, Pa won -
ków, Cia sna i Her by). Uczest ni cy
star to wa li w trzech ka te go rii wie -
ko wych: od uczniów IV kla sy
szko ły pod sta wo wej do do ro słych.
Wiel ki Fi nał był po prze dzo ny pół -
fi na ła mi, któ re od by ły się w So śni -
co wi cach, Bryn ku (gmi na Two róg)
i Her bach. 

Zma ga nia fi na li stów oce nia ło ju ry,
w skład któ re go wcho dził m.in. wi ce -
sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek
oraz Ste fa nia Ba du ra z gmi ny Wie lo -
wieś – zwy cięż czy ni kon kur su „Go do -
my po na szy mu” w 2012 r. Ju ro rzy
pod kre śli li, iż lek kość z ja ką uczest ni cy
fi na łu po słu gi wa li się gwa rą ślą ską,
a tak że umie jęt ne łą cze nie przed sta wia -
nej hi sto rii z opra wą ar ty stycz ną spra -

wi ły, że po ziom te go rocz nej edy cji
kon kur su był wy so ki. 

Wśród lau re atów Wiel kie go Fi na łu
z te re nu po wia tu gli wic kie go zna leź li
się: Pa weł Szu bert ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Rud nie (gm. Ru dzi niec), któ -
ry za jął I miej sce w ka te go rii klas IV -
-VI szko ły pod sta wo wej; Adam Gni da
z SP w Sie ra ko wi cach (gm. So śni co wi -
ce), któ ry za jął II miej sce w tej sa mej
ka te go rii oraz Do mi ni ka Na wrat
z Gim na zjum w So śni co wi cach, któ ra
za ję ła I miej sce w ka te go rii mło dzie ży
gim na zjal nej.

Nie spo dzian ką Wiel kie go Fi na łu
był wy stęp dwu ipół let nie go Ra fa ła
Szoł ty si ka z Pie kar Ślą skich, któ ry
udo wod nił, że gwa ra ślą ska jest wciąż
ży wa i zna ją ją na wet ma lu chy. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ła Lo kal na
Gru pa Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne go
Ślą ska”. Swym pa tro na tem oto czy ła go
wi ce mar sza łek Se na tu RP Ma ria Pań -
czyk-Pozdziej. (EW)

Temat: Moje Feryje
27 li sto pa da w Pa won ko wie (po wiat lu bli niec ki) od był się Wiel ki Fi -
nał VI edy cji Spi chle rzo we go Prze glą du Dia lek tów Gwa ry Ślą skiej „Go do -
my po Na szy mu”. Te ma tem prze wod nim tym ra zem by ły „Mo je Fe ry je”. 

Fi na li ści kon kur su kul ty wu ją ce go ślą ską gwa rę.
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Po na szy mu
17 li sto pa da w Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry w Wie low si od by ła się uro -
czy sta ga la VIII Fe sti wa lu Gwa ry
Ślą skiej. 
W ga li uczest ni czy ło 21 wy ko naw -
ców: so li stów i ze spo łów. W ka te go rii
przed szkol nej I miej sca za ję li Na ta lia
Da nysz z Przed szko la w Kiel czy,
Przed szko le w Wie low si i Przed szko le
w Świę to szo wi cach. W ka te go rii
klas I -III szkół pod sta wo wych I miej -
sca przy pa dły: Ze spo ło wi Wo kal no -
-In stru men tal ne mu z SP w Ko tu li nie,
Ju lii Polk z SP w Mie da rach oraz Ka -
ro li nie Ben del i Szy mo no wi Kru pie
z SP w Świ biu. W ka te go rii gim na -
zjum I miej sce zdo by ła gru pa wo kal -
no -in stru men tal na ze szko ły w Mie da -
rach, a wśród do ro słych naj lep szą
scen kę przed sta wi ło Ko ło Te atral ne
z Ze spo łu Szkół Che micz no -Me dycz -
nych i Ogól no kształ cą cych w Tar now -
skich Gó rach, zaś pio sen kę – Szy mon
Nit ka, Bo gu sław Mans feld oraz Ze -
spół Pie śni i Tań ca ze szko ły w Mie da -
rach. 

Im pre za ta, o co raz szer szym za się -
gu, pre zen tu je do ko na nia na co raz
wyż szym po zio mie. W tym ro ku
do prze słu chań przy stą pi ło 303 uczest -
ni ków w 57 pre zen ta cjach.

Fe sti wal od by wał się pod pa tro na -
tem wi ce mar sza łek Se na tu RP Ma rii
Pań czyk -Po zdziej i wój ta Gmi ny Wie -
lo wieś Gin te ra Skow ron ka.

(SoG)

„Każ dy dzwon ma ser ce, któ re bi je
i wy da je od po wied nie dźwię ki. Kie -
dy za wi sa w ko ściel nej wie ży i zo -
sta je po świę co ny, moż na po wie -
dzieć, że zy sku je tak że du szę – bo
oży wa w lu dziach, któ rzy słu cha ją
je go bi cia”. Tak o dzwo nach wy ko -
ny wa nych w Lu dwi sar ni Fel czyń -
skich w Ta ci szo wie (gm. Ru dzi niec)
opo wia da Bog da Fel czyń ska. Wraz
z mę żem Zbi gnie wem kon ty nu ują
po nad 200-let nią ro dzin ną tra dy cję
lu dwi sar ską, spra wia jąc, że dzwo -
ny z Ta ci szo wa sły chać dziś w róż -
nych za kąt kach świa ta. 

Hi sto ria lu dwi sar stwa w ro dzi nie Fel -
czyń skich się ga po cząt ków XIX wie -
ku. W 1808 ro ku Mi chał Fel czyń ski
otwo rzył lu dwi sar nię w Ka łu szu nie da -
le ko Lwo wa. Na stęp ne po ko le nia ro -
dzi ny kon ty nu owa ły tra dy cje lu dwi sar -
skie – z oj ca na sy na prze ka zy wa na by -
ła wie dza zwią za na z od le wa niem
dzwo nów. W la tach 70. XX wie ku Ta -
de usz Fel czyń ski za ło żył od lew nię
na Ślą sku, a ro dzin ną dzia łal ność w Ta -
ci szo wie w la tach 90. prze ję li je go syn
Zbi gniew z żo ną Bog dą. 

Pan Zbi gniew z wy kształ ce nia jest
in for ma ty kiem, jed nak już po stu diach
ode zwał się w nim ro dzin ny gen lu dwi -
sar twa. Ukoń czył kurs na cze lad ni ka,
póź niej mi strza sztu ki lu dwi sar skiej,
ale naj więk szą wie dzę i ca łe do świad -
cze nie po zy skał pra cu jąc w warsz ta cie
oj ca. Dziś oso bi ście zaj mu je się od lew -
nic twem. Z ko lei je go żo na Bog da,

z za wo du kon ser wa tor za byt ków, od -
po wie dzial na jest za or na men ty i wzor -
nic two. W su mie ra zem z wła ści cie la mi
w lu dwi sar ni pra cu je 6 osób, każ da
z nich od po wie dzial na jest za kon kret -
ny ele ment – etap po wsta wa nia dzwo -
nów. 

– Waż nym eta pem jest bu do wa for -
my od lew ni czej z gli ny. Skła da się ona
z rdze nia, dzwo nu fał szy we go i ze -

wnętrz nej for my, tzw. ka py – tłu ma czy
pa ni Bog da. Naj pierw przy go to wu je
się me ta lo wy sza blon. Je go wnę trze
wy ło żo ne jest gli ną i two rzy rdzeń,

czy li we wnętrz ną for mą dzwo nu.
Po wy su sze niu na rdzeń na kła da się ko -
lej ną war stwę gli ny – z niej for mo wa ny
jest tzw. dzwon fał szy wy. Na ten ele -
ment na kła da się roz to pio ny zwie rzę cy
łój. Dzię ki śli sko ści, ja ką on na da je,
moż na umiesz czać na for mie np. or na -
men ty czy li te ry. Na stęp nie na dzwon
fał szy wy na kła da się ko lej ne war stwy
gli ny, do mo men tu aż nie bę dzie wi dać

za ry sów li ter – two rzy się wów czas ka -
pa. Tak przy go to wa na for ma mu si wy -
schnąć. W mo men cie kie dy jest su cha,
pod grze wa się ją jesz cze w bar dzo wy -

so kiej tem pe ra tu rze,
tak by wosk i łój wy -
to pi ły się. Na stęp nie
roz dzie la się rdzeń,
dzwon fał szy wy –
któ ry jest nisz czo ny –
oraz ka pę i tak po -
wsta je for ma do od le -
wu. Umiesz cza się ją
w ja mie od lew ni czej,
za sy pu je gli ną i ubi ja
– do da je pa ni Bog da.
– Wów czas moż na
przy stą pić do roz pa -
le nia pie ca od lew ni -
cze go – roz pa la się
go dę bem, brzo zą lub
bu kiem, do da je koks
oraz to pi miedź i cy -
nę w od po wied nich
pro por cjach. Po ok.
6-8 go dzi nach roz to pio ny spiż roz le wa
się do kil ku form od lew ni czych. Tak
ro dzą się na sze dzwo ny. 

W Ta ci szo wie rocz nie po wsta je
ok. 100 dzwo nów – o wa dze od 25 kg
do 2,5 to ny. Za mó wie nia spły wa ją z ca -
łej Pol ski, ale i z róż nych stron świa ta.
W ostat nim cza sie po wstał dzwon, któ -
ry jest da rem Ar chi die ce zji Ka to wic -
kiej dla pa ra fii św. Jó ze fa w Do niec ku. 

– Wy ko na ny on zo stał ku pa mię ci
ro bot ni ków przy mu so wych z Gór ne go
Ślą ska, któ rzy w la tach 1945-1954 zo -
sta li wy wie zie ni do nie wol ni czej pra cy

i ma so wo umie ra li, a z któ rych du ża
część po cho dzi ła wła śnie z po wia tu gli -
wic kie go – mó wi Zbi gniew Fel czyń ski. 

Dzwo ny z Ta ci szo wa tra fia ły tak że
np. do Nie miec, Ro sji, Ka na dy, Pe ru,
To go czy Uru gwa ju. 

Każ dy od le wa ny dzwon jest nie po -
wta rzal ny – wzo ry, or na men ty rzeź bio -
ne są jed no ra zo wo, dla kon kret nej for -
my. Dzwo ny te – wy ko ny wa ne w tech -
ni ce prze ka zy wa nej przez sześć po ko -
leń lu dwi sa rzy w ro dzi nie Fel czyń skich
– są praw dzi wy mi dzie ła mi ar ty stycz -
ne go rze mio sła. SO NIA GU ZIK

„Dzwon Pa mię ci” dla Do niec ka, któ ry po wstał w Ta ci szo wie, a po świę co ny
zo stał pod czas te go rocz nej mszy bar bór ko wej w ko ście le pw. św. Cy ry la
i Me to de go w Knu ro wie, od pra wio nej z udzia łem biskupa die ce zji char kow -
sko -za po ro skiej na Ukra inie, Mariana Buczka. 

Wła ści cie le lu dwi sar ni w Ta ci szo wie, Zbi gniew i Bog da
Fel czyń scy.
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Prze cho dząc dłu gim ko ry ta rzem stu dia
Ra dia „Wnet” mi jam wi szą ce na ścia -
nie pięk ne ob ra zy. Przy jed nym z nich
wi dzę po chy lo ną po stać ar ty sty. Ob raz
przed sta wia Mat kę Bo ską z dzie ciąt -
kiem, wi dać też na nim kil ka in nych,
nie ukoń czo nych po sta ci. Za trzy mu ję
się i nie chcąc prze szka dzać ar ty ście,
sam do sie bie mó wię: „Pięk ny ob raz,
szko da, że nie zo ba czę go, kie dy bę dzie
ukoń czo ny”. Ma larz od wra ca gło wę,
od kła da pa le tę i pędz le na sto lik. Wte -
dy go po zna ję – to Zbi gniew Bo ho mo -
lec, ar ty sta ma larz, fe lie to ni sta, dzien -
ni karz au dy cji ,,So lą ma lo wa ne”, pi -
sarz, ry sow nik.

– Pan ze Ślą ska – uśmie cha się i za -
pra sza do sto li ka. – Pro szę niech pan
opo wia da, co tam u was no we go. 

Za czy nam więc swo ją opo wieść,
a twarz ar ty sty sta je się smut na, spo glą -
da na mnie za tro ska nym wzro kiem. –
To dziw ny, prze dziw ny zbieg oko licz -

no ści – od po wia da. – Ten ob raz
jest za de dy ko wa ny wszyst kim
gór ni kom na Ślą sku. Spie szę
się, chciał bym ukoń czyć go
przed wa szym świę tem. To dla
mnie bar dzo waż ne – do da je ar -
ty sta. – To nie praw da, że war -
sza wia cy nie lu bią Ślą za ków, to
nie praw da, że nie ro zu mie my
wa szej gwa ry, być mo że są sło -
wa trud ne do zro zu mie nia, ale
jest ich nie wie le. Nie wiem,
o co to czy się spór do ty czą cy
au to no mii i nie ro zu miem te go,
ze swej stro ny po wiem, żal był -
by utra cić ta ki re gion jak Śląsk.
Uwa żam, że je ste ście Po la ka mi, tyl ko
wa sza mo wa róż ni się nie co od li te rac -
kie go ję zy ka i to wszyst ko. Usil nie
od wie lu lat szu kam praw dy o Ślą sku.
Pa mię tam, kie dy nie daw no by łem
w By to miu, mia łem wra że nie, że mam
do czy nie nia z wy mar łym mia stem.

Mam na dzie ję, że to tyl ko ta kie mo je
oso bi ste od czu cie. Po zdra wiam By tom,
po zdra wiam Śląsk i wszyst kich Ślą za -
ków. Ob raz, któ ry ma lu ję, jak wspo -

mnia łem, de dy ku ję wa szym ry ce rzom
św. Bar ba ry – gór ni kom. Nie chaj św.
Bar ba ra ma ich w swo jej opie ce. Ca łym
ser cem je stem z wa mi – po wie dział
na po że gna nie. 

To waż ne, by wie dzieć, jak nas wi -
dzą miesz kań cy Ma zow sza, co o nas

my ślą war sza wia cy. By ły o tym licz ne
kon fe ren cje i dys ku sje w do mach. To
spo tka nie na ko ry ta rzu Ra dia „Wnet”
by ło dla mnie jed nak nie za po mnia ną

lek cją oba la ją cą wszel kie mi ty o nas
Po la kach i o nas Po la kach Ślą za kach,
Ślą za kach Niem cach – ni ko mu
do szczę ścia nie po trzeb ne są ta kie po -
dzia ły. Tu, na ślą skiej zie mi miej sca za -
wsze star cza ło dla wszyst kich.

TA DE USZ PU CHAŁ KA

Kawałek Śląska w Warszawie

Zbi gniew Bo ho mo lec przy pra cy nad ob ra zem de dy ko wa nym ślą skim gór ni kom. 

W KRĘGU SZTUKI I TRADYCJI NR 12 (81) GRUDZIEŃ 2013

Dzwo ny z ser cem

Czy ktoś ze chce w tym ogrom nym, tęt nią cym ży ciem mie ście, ja kim jest
War sza wa po roz ma wiać ze mną o pro ble mach re gio nu, któ ry po ło żo ny
jest 300 ki lo me trów od sto li cy? Ko go ob cho dzić mo gą spra wy Ślą ska
w wiel kim mie ście – mie ście, któ re zda wać by się mo gło, ni gdy nie za sy -
pia. Czy jest tu czas na to, by my śli swo je prze nieść choć na chwi lę da le -
ko na po łu dnie? Czy znaj dę tu ko goś, ko mu bli skie są pro ble my
mo je go re gio nu? Ku swe mu za sko cze niu znaj du ję otwar te na oścież
drzwi i ser ca miesz kań ców War sza wy. Sły szę „Mów po swo je mu,
chce my bar dzo usły szeć wa szą gwa rę, tak ma ło wie my o was, mo -
że te raz na de szła ta upra gnio na chwi la, kie dy to po zna my się i zbli -
ży my do sie bie”. Wie le roz mów, wie le spo tkań, łzy wzru sze nia i to co
naj trud niej sze – po że gna nie... Wró cę. Wiem, je stem o tym prze ko -
na ny, że to nie mój ostat ni po byt w tym mie ście. 
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– Wie le przy szłych mam
oba wia się prze bie gu po ro du.
Wy bie ra jąc knu row ski szpi -
tal wie dzą, że znaj du ją się
pod do brą opie ką. Po zo sta je
jed nak lęk przed roz wią za -
niem. Czy moż na uro dzić bez
bó lu?

– Obec nie naj lep szą me to dą
uśmie rza nia bó lu po ro do we go
jest znie czu le nie ze wną trzo po -
no we. Pa cjent ka w ostat nim
okre sie cią ży po win na po roz -
ma wiać o tym ze swo im gi ne -
ko lo giem oraz ane ste zjo lo -
giem, naj le piej na za ję ciach
w Knu row skiej Szko le Ro dze -
nia.

– Na czym po le ga znie czu le nie ze -
wną trzo po no we?

– Naj pro ściej mó wiąc na blo ko wa -
niu prze wo dze nia bodź ców bó lo wych
w ner wach prze no szą cych czu cie bó lu
z ma ci cy, ka na łu rod ne go i kro cza. Śro -
dek znie czu la ją cy miej sco wo po da je
się do prze strze ni ze wną trzo po no wej
lę dź wio wej czę ści krę go słu pa.

– Co czu je ro dzą ca?
– Ce lem znie czu le nia jest ob ni że nie

od czu wa nia bó lu po ro do we go do po -
zio mu ak cep to wal ne go przez pa cjent -
kę, przy za cho wa nym od czu wa niu
skur czów ma ci cy. Brak blo ka dy ru cho -
wej po wo du je, że ro dzą ca mo że się
swo bod nie po ru szać i współ pra co wać
z po łoż ną. To szcze gól nie waż ne
w dru gim okre sie po ro du, gdy do cho -
dzi do par cia. Wszyst kie mię śnie mu -
szą być wów czas ak tyw ne, aby po ród
prze bie gał spraw nie.

– Ja kie re ak cje w or ga ni zmie po -
wo du je po da nie znie czu le nia?

– Je go pod sta wo wą za le tą jest znie -
sie nie bó lu i stre su, czy li czyn ni ków
od po wie dzial nych za sze reg nie ko -
rzyst nych zmian, m.in. w ob rę bie ukła -
du krą że nia, gdzie do cho dzi do wa hań
ci śnie nia tęt ni cze go i tęt na. Znie czu le -
nie po pra wia krą że nie ob wo do we,
prze pływ przez ło ży sko itd. W ukła dzie
od de cho wym zno si na to miast nad mier -
ną hi per wen ty la cję mo gą cą spo wo do -
wać za bu rze nia prze pły wu krwi u mat -
ki, a co za tym idzie pro ble my w do -

star cza niu jej do dziec ka. Wy stę pu je
też sta bi li za cja in nych czyn no ści me ta -
bo licz nych w or ga ni zmie. Zmniej sza
się czę stość nud no ści i wy mio tów. Do -
cho dzi na wet do po wro tu za kłó co nych
przez ból re gu lar nych skur czów ma ci -
cy. Ten ko rzyst ny wpływ znie czu le nia
na mat kę od ru cho wo po zy tyw nie od -
dzia łu je też na dziec ko. 

– Czy znie czu le nie mo że mieć
ne ga tyw ne kon se kwen cje dla
pa cjent ki oraz jej po cie chy?

– Przy bra ku prze ciw -
wska zań me dycz nych znie -
czu le nie ze wną trzo po no we
jest tech ni ką bez piecz ną. Ja ko że
jest to me to da in wa zyj na, nie sie jed nak
ze so bą ry zy ko pew nych po wi kłań. Naj -
częst szym, ja kim mo że się wy da rzyć
jest ból gło wy, któ ry po tra fi utrzy my wać
się na wet przez pa rę ty go dni. Nie jest to
po wi kła nie nie bez piecz ne, ale bar dzo
uciąż li we, gdyż przy pa da na okres in -
ten syw nej opie ki nad no wo rod kiem.

– War to więc po le cić „po ród bez
bó lu”?

– Nie ule ga wąt pli wo ści, że pra wi -
dło wo prze bie ga ją cy po ród ze znie czu -
le niem jest ko rzyst ny dla pa cjent ki.
W Knu ro wie przy go to wu je my się, aby
świad cze nie to by ło do stęp ne dla każ -
dej za in te re so wa nej ko bie ty, u któ rej
nie stwier dzo no prze ciw wska zań. Trze -
ba pod kre ślić, że po ród ta ki wy ma ga
bar dzo do brej or ga ni za cji pra cy ze spo -
łu skła da ją ce go się z gi ne ko lo ga, ane -
ste zjo lo ga i po łoż nej. (MN)

Po ród bez bó lu
Roz mo wa z dr. BOG DA NEM NO WIŃ SKIM, or dy na to rem Dzia łu Ane ste zjo lo -
gii i Blo ku Ope ra cyj ne go Szpi ta la w Knu ro wie An to sia Wie czo rek – nie speł na

dwu let nia knu ro wian ka, któ ra uro -
dzi ła się z rzad kim ze spo łem wad
wro dzo nych, prze szła pierw szą
ope ra cję w Sta nach Zjed no czo -
nych. W ak cję po zy ski wa nia środ -
ków na za bieg ra tu ją cy dziew czyn -
kę przed am pu ta cją nó żek włą -
czy li się lu dzie z róż nych za kąt ków
Pol ski. Uda ło się ze brać po trzeb ną
kwo tę, a ma ła knu ro wian ka prze -
cho dzi obec nie re ha bi li ta cję. 
An to sia uro dzi ła się z he mi me lią strzał -
ko wą. W obu nóż kach dziew czyn ki
bra ku je ko ści strza łek, pisz cze le są wy -
gię te, w sto pach bra ku je pal ców, a pal -
ce le wej rącz ki są ze so bą zro śnię te.
Ope ra cja, któ rą prze szła 29 paź dzier ni -
ka w kli ni ce na Flo ry dzie, po le ga ła
na re kon struk cji sta wów sko ko wych
i wy pro sto wa niu pisz cze li. Przez 6
mie się cy po ope ra cji dziew czyn ka bę -
dzie mia ła za ło żo ne spe cjal ne apa ra ty,
z upły wem ty go dni cze ka ją tak że przy -
krę ca nie śrub, któ re słu żą wy dłu że niu
mię śni, ścię gien i ko ści. 

Za bieg, bar dzo kosz tow ny, do szedł
do skut ku dzię ki ogrom nej de ter mi na -
cji ro dzi ców An to si, po mo cy ich ro dzi -
ny, przy ja ciół i bar dzo wie lu lu dzi, któ -
rzy nie prze szli obo jęt nie wo bec hi sto -
rii dziec ka.

W zbie ra nie fun du szy na le cze nie
dziew czyn ki włą czył się ca ły Knu rów –
zor ga ni zo wa no nie zli czo ną licz bę ak cji,
kon cer tów, zbió rek, wszyst ko by po -
móc ura to wać nóż ki knu ro wian ki.
Wkrót ce w tę wal kę włą czy li się lu dzie
z ca łe go kra ju. W sfi nan so wa niu ope ra -
cji po mógł tak że Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia, któ ry wy ra ził zgo dę na po kry -
cie kosz tów le cze nia pierw sze go eta pu:
paź dzier nik 2013 – maj 2014 (do fi nan -
so wa nie obej mu je sa mo le cze nie, bez
kosz tów prze lo tów, za kwa te ro wa nia). 

Gdy I etap le cze nia za koń czy się
suk ce sem, zgro ma dzo ne pie nią dze
na sub kon cie dziew czyn ki w Fun da cji
Dzie ciom „Zdą żyć z Po mo cą”, ro dzi ce
za mie rza ją prze zna czyć na dwie ko lej -
ne nie re fun do wa ne ope ra cje (koszt
każ dej to ok. 320 tys. zł), kon tro le
w USA (ok. 1 na rok), re ha bi li ta cję, za -
kup bu tów or to pe dycz nych. 

Przed An to sią dłu ga re ha bi li ta cja,
trzy ma my kciu ki, by wszyst ko po szło
zgod nie z pla nem!

(SoG)

Dziew czyn ka dziel nie zno si re ha bi li ta cję. 
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Ucznio wie klas II szkół po nad gim -
na zjal nych, któ rych or ga nem pro -
wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki,
prze szli szko le nie z za kre su udzie la -
nia pierw szej po mo cy.

Szko le nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne w ra -
mach pro gra mu edu ka cyj no -pro fi lak -
tycz ne go z za kre su po mo cy przed me -
dycz nej, któ ry Po wiat Gli wic ki re ali zu -

je w la tach 2010-2015. Pro gram ten jest
skie ro wa ny do mło dzie ży szkół po nad -
gim na zjal nych na sze go po wia tu. Je go
ce lem jest m.in. kształ to wa nie ak tyw -
nych i od po wie dzial nych po staw mło -
dzie ży wo bec zdro wia wła sne go i in -
nych lu dzi oraz wy po sa że nie uczniów
w wie dzę i umie jęt no ści nie zbęd ne
do sku tecz nych dzia łań w sy tu acji za -
gro że nia ży cia lub zdro wia.

Warsz ta ty pro wa dzi li in struk to rzy
Me dycz ne go Cen trum Szko le nio we go
RE MEX van der Co ghen. Obej mo wa -
ły część teo re tycz ną i prak tycz ne ćwi -
cze nia, m.in. z uży ciem fan to mów.
Łącz nie wzię ło w nich udział ok. 400
uczniów uczęsz cza ją cych do Ze spo łu
Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach, Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa -
de rew skie go w Knu ro wie oraz Ze spo -
łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie. 

(SoG)

Wie dzą, jak ra to wać

Fun da cja Dzie ciom „Zdą żyć z Po -
mo cą” jest or ga ni za cją po żyt ku
pu blicz ne go, dzia ła ją cą od 1998 r.
Jej mi sją jest po moc cho rym i nie -
peł no spraw nym dzie ciom z ca łe go
kra ju. 
Fun da cja sku pia po nad 22 000 pod -
opiecz nych – są to dzie ci z po ra że niem
mó zgo wym, dys trofią mię śnio wą, au -
ty zmem, ze spo łem Do wna i cho ro ba mi
no wo two ro wy mi. Fun du sze, któ re uda -
je się po zy skać, prze ka zy wa ne są
na ich le cze nie, re ha bi li ta cję, za kup le -
karstw, sprzę tu me dycz ne go, po mo cy
edu ka cyj nych i in ne spe cjal ne po trze -
by. Fun da cja wy bu do wa ła tak że dwie
no wo cze sne pla ców ki bez płat nej re ha -

bi li ta cji wraz z ho ste la mi w War sza wie:
Ośro dek Ami cus i Ośro dek Bio mi cus.
Obec nie przy stą pio no do bu do wy trze -
ciej pla ców ki re ha bi li ta cyj nej. Wszyst -
ko po to, aby naj młod si pa cjen ci jak
naj szyb ciej mo gli uzy skać po trzeb ną
spe cja li stycz ną po moc. 

Fun da cję i jej ma łych pod opiecz -
nych moż na wspie rać w po sta ci da ro -
wizn na kon ta o nu me rach: 92 1060
0076 0000 3210 0019 6507 z prze zna -
cze niem na po moc i ochro nę zdro wia
dzie ci, a 41 1240 1037 1111 0010 1321
9362 z prze zna cze niem na kon kret ne
dziec ko. Moż na rów nież prze ka zy -
wać 1% po dat ku: KRS 0000037904 –

za rów no na
Fun da cję, jak
i jej kon kret -
ne go pod -
opiecz ne go. 

Fun da cja
dzia ła  pod
pa tro na tem
śp. prof. Zbi -
gnie wa Re li -
gii, a prze -
wod ni czą cą Ra dy Fun da cji jest Be ata
Tysz kie wicz. 

Wię cej in for ma cji na stro nie na
www.dzie ciom.pl. 

(SoG)

Zdą żyć z Po mo cą

Szko le nie w „Pa der ku” – in struk tor ka po ka zu je mło dzie ży, jak na le ży udzie lać
po mo cy po szko do wa ne mu.
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Znie czu le nie ze wną -
trzo po no we cie szy się
du żym za in te re so wa -
niem ze stro ny pa -
cjen tek, któ re czę sto
o nie py ta ją, zresz tą
po dob nie jak i o in ne
me to dy ła go dze nia
bó lu po ro do we go,
któ re są sto so wa ne
w na szym szpi ta lu.
Aby by ło w peł ni bez -
piecz ne, ko niecz na jest ści sła
współ pra ca ane ste zjo lo ga i gi ne -
ko lo ga, tak że już na eta pie po dej -
mo wa nia de cy zji czy w da nym
przy pad ku moż na je za sto so wać.
Ist nie je bo wiem sze reg prze ciw -
wska zań. Mo że to na przy kład być
złe uło że nie pło du lub od cho dze -
nie wód pło do wych. Dla te go nie -

zbęd ne jest prze pro -
wa dze nie ba da nia
po par te go szcze gó -
ło wym wy wia dem
z przy szłą ma mą. Na -
to miast  w trak cie
sa me go po ro du pa -
cjent ka mu s i  być
pod ści słym nad zo -
rem obu tych spe cja -
li stów. Nie na le ży sto -
so wać znie czu le nia

ze wną trzo po no we go w przy pad ku
wy stą pie nia ane ste zjo lo gicz ne go
prze ciw wska za nia do za ło że nia
cew ni ka, za bu rzeń krze pli wo ści
krwi oraz zmian cho ro bo wych
skó ry w oko li cy za kła da nia cew -
ni ka. Ist nie ją też prze ciw wska za -
nia po łoż ni cze, jak np. za gro że nie
krwo to kiem oko ło po ro do wym.

�DR N. MED. MA REK SIT KIE WICZ, OR DY NA TOR OD DZIA ŁU �
GI NE KO LO GICZ NO -PO ŁOŻ NI CZE GO

Be ata Tysz kie wicz za -
chę ca do po mo cy
cho rym dzie ciom.
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An to sia już po ope ra cji 
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Spra wom bie żą cej dzia łal no ści
oraz pro wa dzo nych in we sty cji po -
świę co na by ła wi zy ta sta ro sty gli -
wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej dla
Dzie ci i Mło dzie ży pro wa -
dzo nym przez Za kon Oj -
ców Ka mi lia nów w Pil cho -
wi cach. 

Jed nost ka ta re ali zu je za da nia
z za kre su po mo cy spo łecz nej
zle co ne przez Po wiat Gli wic -
ki. Miesz ka w niej 60 chłop -
ców i męż czyzn, któ rzy wy -
ma ga ją po mo cy ze wzglę du
na nie peł no spraw ność in te -
lek tu al ną. W Pil cho wi cach
ma ją za pew nio ną opie kę me -
dycz ną, psy cho lo gicz ną i re -
ha bi li ta cyj ną. Istot ną ro lę od -
gry wa tu rów nież pro fe sjo -
nal nie pro wa dzo na te ra pia
za ję cio wa, któ ra obej mu je

m.in. za ję cia pla stycz no -mu zycz ne, ce -
ra micz ne, uspraw nia ją co -twór cze, bi -
blio te ra pię, do go te ra pię i hi po te ra pię. 

(RG)

U KA MI LIA NÓW

Od le wej dy rek tor pil cho wic kie go DPS -u
br. Bro ni sław Ma lic ki i sta ro sta Mi chał Nie szpo -
rek pod czas wi zy ty.
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Dom Po mo cy Spo łecz nej CA RI TAS
Die ce zji Gli wic kiej w Wi śni czach
otrzy mał wy róż nie nie w czwar tej
edy cji kon kur su Na gro dy Wo je wo -
dy Ślą skie go „Ślą skie na 5”. Pla -
ców ka wy róż nio na zo sta ła za 2012
r., ob cho dzo ny ja ko Eu ro pej ski Rok
Ak tyw no ści Osób Star szych i So li -
dar no ści Mię dzy po ko le nio wej.

Uro czy ste pod su mo wa nie dzia łań, któ -
re zo sta ły do ce nio ne po przez przy zna -
nie wy róż nie nia, od by ło się 20 li sto pa -
da. Wzię li w nim udział miesz kań cy
DPS -u, a to wa rzy szy li im m.in. sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek i wójt
Gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek.
Dy rek tor pla ców ki Kry stian Bam by nek
wrę czył po dzię ko wa nia przed sta wi cie -
lom in sty tu cji, któ re z nią współ pra co -
wa ły w ra mach te go pro gra mu: Gim na -
zjum w Wie low si, Ze spo ło wi Szkol no -
-Przed szkol ne mu w Woj sce, ks. pra ła -
to wi Ja no wi Plich cie oraz ro dzi nie Du -

biel z Krup skie go Mły na. DPS Wi śni -
cze otrzy mał wy róż nie nie w ka te go rii
edu ka cja – za licz ne dzia ła nia ma ją ce

na ce lu ak tyw ne i twór cze spę dza nie
cza su przez swych miesz kań ców.

(RG) 

Wy róż nio ne Wi śni cze

Pod czas uro czy sto ści wy stą pi ła scho la pro wa dzo na w DPS -ie przez ks. pra ła -
ta Ja na Plich tę.
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Dom Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej prze ła mu je ste -

reo ty py. Moż na się tu prze ko nać, że oso by
nie peł no spraw ne – w tym przy pad ku 51
męż czyzn z nie peł no spraw no ścią umy sło -
wą – ma ją swój szczę śli wy świat. Swo je
pa sje, za in te re so wa nia, czas wy peł nio ny
cie ka wy mi za ję cia mi, wie le suk ce sów.

– Choć nie bra ku je też chwil trud -
nych – do da je dy rek tor „Za mecz ku”
Ewa Za mo ra. – Ca ły per so nel sta ra się
jed nak, by na si chłop cy (tak ich za wsze

na zy wa my) wie dli tu jak naj bar dziej
ra do sne ży cie, za po mnie li o swych pro -
ble mach i cho ro bach. Bar dzo dba my
o ich roz wój, od kry wa my ta len ty, za -
chę ca my do ak tyw no ści. Wie lu z nich
tu do pie ro do sta je skrzy deł – w ro dzin -
nych do mach, na wet je śli mie li za pew -
nio ną do brą opie kę, nie za wsze kto
miał z ni mi upra wiać sport, uczyć ich
ma lo wa nia czy fo to gra fo wa nia. 

Da je to świet ne re zul ta ty. W tym ro -
ku dru ży na „Za mecz ka” za ję ła I miej -

sce w Pol sce w Tur nie ju Fi na ło wym
Mię dzy na ro do wej Li gi Pił ki Noż nej

Osób Nie peł no spraw nych SE NI Cup,
roz gry wa nym w lip cu w To ru niu. Trud -
no zli czyć im pre zy, pod czas któ rych
pre zen to wa ne są przed sta wie nia i spek -
ta kle w wy ko na niu miesz kań ców te go
DPS -u. Co ro ku wy stę pu ją m.in.
na Mię dzy na ro do wym Prze glą dzie
Umie jęt no ści Ar ty stycz nych Do mów
Po mo cy Spo łecz nej PU MA w By to -
miu, gdzie by li już wie lo krot nie na gra -

dza ni. Za wsze też ze spo ły z „Za mecz -
ku” po dzi wiać moż na pod czas Knu -
row skich Dni In te gra cji „Bądź my ra -
zem” i na kon cer tach Da ry Serc. 

Wiel kim prze ży ciem dla miesz kań -
ców DPS -u był udział w unij nym pro -
jek cie „Zam ko we Spo tka nia – Edu ka cja
Kul tu ro wa osób z nie peł no spraw no ścią
in te lek tu al ną w gmi nie Pil cho wi ce”.
Od mar ca do sierp nia chłop cy wy jeż -
dża li na ple ne ry, ma lo wa li i fo to gra fo -
wa li, a ich pra ce zło ży ły się na cie ka wą

wy sta wę. Ich wraż li wość i spo strze ga -
nie świa ta zo sta ły wy so ko oce nio ne
przez An drze ja Kna pi ka – fo to gra fi ka,
któ ry pro wa dził z ni mi za ję cia. W ra -
mach pro jek tu za ku pio nych zo sta ło 10
apa ra tów fo to gra ficz nych. Chłop cy zła -
pa li praw dzi we go bak cy la fo to gra ficz -

ne go. Ro bią zdję cia, chęt nie w naj bliż -
szej oko li cy, ale też na wszyst kich im -
pre zach i wy ciecz kach. Wie le fo to gra fii
po wsta ło pod czas wy jaz dów wa ka cyj -
nych, któ re w tym ro ku mie li nad mo rze
do Ja strzę biej Gó ry i w Biesz cza dy,
do ma low ni czej Be rez ki.

– Naj bar dziej jed nak dba my o to, by
tu był ich praw dzi wy dom – pod kre śla
Ewa Za mo ra. – W „Za mecz ku” jest
cie pło, przy tul nie, za wsze jest czas by
po roz ma wiać i wy pić ka wę, co chłop cy
uwiel bia ją.

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

Dom jest otwar ty, każ dy mo że tu przyjść i zo ba czyć, jak się w nim miesz ka.
Na zdję ciu dy rek tor Ewa Za mo ra (pierw sza z le wej) opro wa dza go ści z gmi -
ny Pil cho wi ce. 

Fe sty ny da ją oka zję do in te gra cji z miesz kań ca mi in nych DPS -ów, są sied nich
miej sco wo ści, ro dzi na mi i przy ja ciół mi. Ni gdy nie bra ku je na nich mu zy ki
i do brej za ba wy. 

Kry stian z du mą po ka zu je kro ni kę
„Za mecz ka”, za pro wa dze nie
któ rej od po wia da. Uwiel bia też
po dró że i fo to gra fo wa nie. Z pa ra -
fią św. Cy ry la i Me to de go w Knu -
ro wie był już na wie lu piel grzy -
mkach, m.in. w Zie mi Świę tej,
Wa ty ka nie i Lwo wie. Ro bił na nich
zdję cia, któ re pre zen to wa ne by ły
na wy sta wach m.in. w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach.

Eu ge niusz to prze wod ni czą cy Ra -
dy Miesz kań ców w „Za mecz ku”.
Bar dzo ak tyw ny, wciąż coś or ga -
ni zu je i sta no wi praw dzi wy mo tor
na pę do wy dla in nych chło pa -
ków. Ma też du ży ta lent – gdy
śpie wa pio sen ki Cze sła wa Nie -
me na lub Krzysz to fa Kraw czy ka,
wszy scy za mie ra ją z wra że nia, bo
je go głos jest na praw dę po ru sza -
ją cy. Dys po nu je też świet nym po -
czu ciem ryt mu, co wi dać pod -
czas przed sta wień i w tań cu.
Uwiel bia sport, a zwłasz cza grę
w pił kę noż ną. Ma dziew czy nę
w DPS -ie w Knu ro wie – mó wi, że
to je go sym pa tia.

Ja nek ma na swym kon cie wie le osią -
gnięć spor to wych. Jest do sko na ły
w te ni sie sto ło wym, war ca bach i pił ce
noż nej. W swo im po ko ju ma ko lek cję
me da li i pu cha rów, zdo by tych na licz -
nych tur nie jach i mi strzo stwach. Chęt -
nie też śpie wa i wy stę pu je w przed sta -
wie niach te atral nych. Z lat dzie ciń -
stwa ma przy ja cie la, któ ry te raz – mi -
mo że miesz ka w An glii – od wie dza go
w „Za mecz ku”. Ja nek z ko lei sam jeź -
dzi w od wie dzi ny do swe go bra ta,
miesz ka ją ce go w DPS -ie w Cie szy nie.
Jest tam od nie daw na, a Ja nek mó wi,

że do pie ro te raz jest o nie go spo koj ny, bo wie, że jest mu tam do brze.

Ja cek skoń czył szko łę ogrod ni czą
i jest do sko na łym opie ku nem kwia -
tów – za rów no tych w do nicz kach, jak
i la tem na ta ra sie oraz na ra ba tach
wo kół „Za mecz ka”. W swym po ko ju
ma wie le kwia tów, ale dba też o te
na sto łów ce i w ga bi ne tach. Pięk nie
ma lu je i ry su je. Jest bar dzo do kład ny,
wszyst ko ro bi z nie by wa łą pre cy zją
i sta ran no ścią. Ma swój wła sny apa rat
fo to gra ficz ny, któ rym ro bi zdję cia, za -
wsze dba jąc o wła ści wy kadr fo to -
gra fii. 

Wie sław pre zen tu je swój ob raz, któ ry
na ma lo wał pod czas let nie go ple ne -
ru. Mó wi, że to by ło faj nie po je chać
nad je zio ro i ma lo wać na łą ce. Bar -
dzo lu bi po dró że i wszel kie wy jaz dy,
or ga ni zo wa ne czę sto w „Za mecz ku”.
Z na tu ry ci chy i spo koj ny, oży wa
na sce nie – uwiel bia tań czyć i wy stę -
po wać przed pu blicz no ścią. Nie
opu ści też żad nej za ba wy, przy mu -
zy ce czu je się wspa nia le.
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Pe łen cie pła ZA ME CZEK
Tu zna leź li szczę śli wą przy stań. Choć w ich ży ciu róż nie by wa ło, w „Za -
mecz ku” ma ją pe łen ro dzin ne go cie pła dom i przy ja ciół, z któ ry mi dzie lą
swe ra do ści i smut ki.



Po wiat Gli wic ki ma już spo re do -
świad cze nie w re ali za cji pro jek tów
edu ka cyj nych ad re so wa nych bez -
po śred nio do uczniów bądź na -
uczy cie li pra gną cych pod wyż szać
swo je kwa li fi ka cje. Od trzech mie -
się cy wdra ża ny jest no wy typ pro -
jek tu – ma ją cy na ce lu nie ty le po -
moc po szcze gól nym pe da go gom,
co kom plek so we wspie ra nie szkół
i przed szko li w dia gno zo wa niu
i roz wią zy wa niu zi den ty fi ko wa nych
po trzeb. 
W wy ni ku prze pro wa dzo ne go we
wrze śniu br. na bo ru pla có wek za in te re -
so wa nych uzy ska niem ta kiego wspar -
cia, pro jek tem „Mo der ni za cja sys te mu
do sko na le nia na uczy cie li w po wie cie
gli wic kim” – współ fi nan so wa nym ze
środ ków UE w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go – ob ję to na stę -
pu ją ce 24 szko ły i 2 przed szko la z te re -
nu po wia tu gli wic kie go: 
� Ze spół Szkol no -Przed szkol ny im.
Ja na Paw ła II w Pa niów kach – Szko ła
Pod sta wo wa;
� Szko ła Pod sta wo wa im. W. Bu dry -
ka w Chu do wie;
� Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie – Li ceum Ogól no -
kształ cą ce oraz Tech ni kum;
� Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie – Za sad ni cza Szko ła Za -
wo do wa, Tech ni kum oraz Li ceum
Ogól no kształ cą ce;
� Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 1
im. Po wstań ców Ślą skich w Knu ro -
wie; 
� Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 2

z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. K.
Miar ki w Knu ro wie; 
� Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 4
w Knu ro wie;
� Miej skie Przed szko le nr 12 im. J.
Kor cza ka w Knu ro wie;
� Miej skie Przed szko le nr 13 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi w Knu ro wie;
� Miej skie Gim na zjum nr 1 im. Ja na
Paw ła II w Knu ro wie;
� Ze spół Szkol no -Przed szkol ny
w Żer ni cy – Szko ła Pod sta wo wa;
� Ze spół Szkol no -Przed szkol ny im.
św. Sta ni sła wa Kost ki w Wil czy –
Szko ła Pod sta wo wa;
� Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach – Li ceum Ogól no -
kształ cą ce oraz Tech ni kum;
� Szko ła Pod sta wo wa nr 4 im. J. Dą -
brow skie go w Py sko wi cach; 
� Szko ła Pod sta wo wa nr 6 w Py sko -
wi cach; 
� Szko ła Pod sta wo wa w Rud nie;
� Szko ła Pod sta wo wa w Po ni szo wi cach;
� Szko ła Pod sta wo wa im. G. Mor -
cin ka w Tosz ku; 
� Gim na zjum im. I. Sen dler w Tosz ku; 
� Szko ła Pod sta wo wa im. Li te ra tów
Dzie cię cych w Świ biu;
� Ze spół Szkol no -Przed szkol ny im.
Ka wa le rów Or de ru Uśmie chu w Wie -
low si – Szko ła Pod sta wo wa; 
� Gim na zjum im. Ja na Paw ła II
w Wie low si.

Po zo sta łych 5 pla có wek, któ re na -
de sła ły swo je zgło sze nia, zo sta ło wpi -
sa nych na li stę re zer wo wą. 

Obec nie w szko łach i przed szko lach
prze pro wa dza na jest dia gno za po trzeb,
w opar ciu o któ rą gro no pe da go gicz ne
i dy rek tor – wspie ra ni przez opie ku ją -
ce go się pla ców ką szkol ne go or ga ni za -
to ra roz wo ju edu ka cji – wy bio rą jed ną
z opra co wa nych przez Ośro dek Roz -
wo ju Edu ka cji rocz nych ofert do sko na -
le nia. Przed sta wi cie le szkół i przed -
szko li ob ję tych pro jek tem bę dą mo gli
rów nież uczest ni czyć w pra cach jed nej
z czte rech sie ci współ pra cy i sa mo -
kształ ce nia, któ rych te ma ty zo sta ły do -
sto so wa ne do po trzeb dy rek to rów i na -
uczy cie li sy gna li zo wa nych na eta pie
opra co wy wa nia kon cep cji pro jek tu
oraz w po cząt kach je go re ali za cji.
Człon ko wie sie ci zaj mą się za gad nie -
nia mi pra cy z uczniem zdol nym na za -
ję ciach ko ła na uko we go, wspie ra nia
dziec ka z pro ble ma mi wy cho waw czy -
mi, pra cy z no wo cze sny mi tech no lo -
gia mi TIK i bez piecz ne go ko rzy sta nia
z In ter ne tu, zo sta nie rów nież utwo rzo -
na osob na sieć dla dy rek to rów po świę -
co na ich za da niom w za kre sie or ga ni -
za cji po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go -
gicz nej.

– Uczest ni cy pro jek tu to li de rzy po -
wia to wej oświa ty – mó wi Jo an na Pik -
tas, na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro -
mo cji w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach, ko or dy nu ją ce go wdra ża -
nie pro jek tu. – Dy rek to rzy i na uczy cie -
le pla có wek, z któ ry mi współ pra cu je -
my w je go ra mach, to oso by za in te re so -
wa ne wła snym roz wo jem i ma ją ce od -
wa gę po szu ki wać no wych roz wią zań,
wspie ra ją cych szko ły i przed szko la
w mie rze niu się z wy zwa nia mi, ja kie
nie sie współ cze sny świat.

EWA PIESZ KA – kie row nik pro jek tu

8 www.powiatgliwicki.pl

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie, któ rzy zdo -
by li wy róż nie nie w ogól no pol skim
kon kur sie „No wa tor ska Elek try ka”,
go ści li w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach.

O ich suk ce sie pi sa li śmy w po przed nim
wy da niu Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go. Przy po mnij my, że ucznio wie
kla sy 3 TE, pra cu ją cy pod kie run kiem
swe go na uczy cie la Krzysz to fa Szcze -
pań skie go, wy róż nie nie otrzy ma li
za pra cę pt. „Mo del sys te mu elek tro -
ener ge tycz ne go”. Speł nia ona świet nie
kon kur so we kry te ria: ma prak tycz ne
za sto so wa nie, jest no wa tor ska i uży -
tecz na. Ucznio wie w pro jek cie za sy -
mu lo wa li współ pra cę ele men tów sys te -
mu elek tro ener ge tycz ne go – ukła du na -
pę do we go zbu do wa ne go na prąd ni cy

syn chro nicz nej prą du prze mien ne go
sy mu lu ją cej urzą dze nie wy twa rza ją ce
ener gię w kon wen cjo nal nej elek trow ni
ciepl nej oraz fo to ogni wa sy mu lu ją ce go

jed no ze źró deł
ener gii od na wial -
nej. Pro jekt miał
na ce lu wy ko na -
nie po mo cy dy -
d a k  t y c z  n y c h
umoż li wia ją cych
z r e  a l i  z o  w a  n i e
p o d  s t a  w o  w y c h
do świad czeń z za -
kre su elek tro tech -
ni ki. Szko ła otrzy -
ma ła od or ga ni za -
to ra kon kur su –
Aka de mii Chint,
grant w wy so ko -

ści 3 tys. zł na prak tycz ną
re ali za cję swe go pro jek tu. 

Ucznio wie wraz ze
swym opie ku nem i dy rek -
tor ZSZ nr 2, Gra ży ną Dą brow ską,
przy ję ci zo sta li w sta ro stwie przez sta -
ro stę gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka,
wi ce sta ro stę Wal de ma ra Do mb ka, Sła -
wo mi ra Adam czy ka z Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go oraz Ma rię Owcza rzak -
-Siej ko, skarb ni ka po wia tu. Opo wie -
dzie li o przy go to wa niach do kon kur su,
o pro jek cie któ ry stwo rzy li oraz o wy -
róż nio nej pra cy i po mo cach dy dak tycz -
nych, o ja kie dzię ki te mu wzbo ga cił się
ZSZ nr 2 w Knu ro wie. Przed sta wi cie le
po wia tu gra tu lo wa li im pa sji, z ja ką
pod cho dzą do na uki elek try ki i jej
prak tycz ne go za sto so wa nia.

(RG) 

No wa tor scy elek try cy w sta ro stwie

Wy róż nio na eki pa z ZSZ nr 2 w Knu ro wie w sa li Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
wraz z go spo da rza mi spo tka nia. 
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Uczniowie podczas prezentacji projektu na konkursie w Łodzi.
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Ju ry w skła dzie: Win fryd Fi coń – prze -
wod ni czą cy, Ma rio la Se ra fin, Te re sa
Bo che nek i Alek san der Chło pek mia ło
nie ła twe za da nie, by wy brać zwy cięz -
ców. Uczest ni cy kon kur su mo gli do -
star czyć mak sy mal nie trzy wier sze, na -
pi sa ne w ję zy ku pol skim bądź w ślą -
skiej gwa rze. Kon kurs zdo mi no wa ła
mło dzież szkol na – bar dzo wraż li wa,
czę sto się ga ją ca po te ma ty kę fi lo zo -
ficz ną. 

W ka te go rii dzie ci i mło dzie -
ży I miej sce za ję ła Ka ro li na Imio -
łek, II – Ju dy ta Czen czek, III – Kac per
Imio łek, a wy róż nie nie otrzy mał Ma -
riusz Gry ko, na to miast w ka te go rii
osób do ro słych I miej sce zdo by ła Ja ni -
na Wy my sło, II – Kry sty na Ma de ja,
a III – Pa weł Ćwie long. W ka te go rii
po ezja śpie wa na pu blicz ność swe na -
gro dy przy zna ła du eto wi Elż bie ta Kisz -
ka – Han na Młot kow ska (I miej sce)
i Ju sty nie Mu sioł (II miej sce).

Han na Młot kow ska ze swo ją ko le -
żan ką Elż bie tą Kisz ką za gra ły utwór
na dwie gi ta ry i świet nie śpie wa ły. –
Lu bi my bal la dy, a po ezja śpie wa na to
coś, co lu bi my naj bar dziej – mó wi ły. –
Któ re goś dnia – wspo mi na ma ma Elż -
bie ty – usły sza łam pięk ną me lo dię do -
cho dzą cą jak by z piw ni cy na sze go do -
mu. Oka za ło się, że dziew czy ny urzą -
dzi ły so bie po ko ik i tam skry cie prze -
pro wa dza ły pró by. Nie za le ża ło im
na roz gło sie, gra ły tyl ko dla sie bie. Me -
lo dia, któ rą wte dy usły sza łam, by ła
utwo rem o Mat ce Bo żej. Dziew czy ny
ma ją już za so bą pierw sze wy stę py,
gra ły w au li Cen trum Edu ka cyj ne go
im. Bł. Ja na Paw ła II w Gli wi cach.
Pieśń o Mat ce Bo żej sta ła się jak by
klu czem, któ ry otwo rzył nam drzwi,
a tam po dru giej stro nie zo ba czy ły śmy
pięk no, dla któ re go war to się po świę -
cić, tym pięk nem jest po ezja, tak że ta
śpie wa na. (TP)

Z in spi ra cji ks. Dam ro ta
– Licz ba uczest ni ków te go rocz ne go kon kur su prze ro sła na sze naj śmiel sze
ocze ki wa nia – mó wi An na Sur del, pre zes Sto wa rzy sze nia Pil cho wi cza nie -
-Pil cho wi cza nom, któ re wraz z Urzę dem Gmi ny w Pil cho wi cach zor ga ni zo -
wa ło V Kon kurs Po ezji Ro dzi mej im. ks. K. A. Dam ro ta.

Ucznio wie szkół po nad gim na zjal -
nych w Knu ro wie i w Py sko wi cach
mie li oka zję spo tkać się z sa mo rzą -
dow ca mi – przed sta wi cie la mi Po -
wia tu Gli wic kie go i Knu ro wa.

Cykl spo tkań zor ga ni zo wa ny zo stał
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach. Wzię li w nim udział ucznio wie
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół Za wo do -

wych nr 2 w Knu ro wie oraz Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach. Spo tka nia po świę co ne by ły za da -
niom re ali zo wa nym przez po szcze gól -
ne szcze ble sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Z mło dzie żą spo tka li się pod czas lek cji
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du Po wia -
tu Gli wic kie go i Kry stian Plu ta z Urzę -
du Mia sta w Knu ro wie. (RG) 

Sa mo rzą dow cy w szko łach

W ra mach pro jek tu „In no wa cje
oświa to we w Gmi nie w Wie lo wieś”
współ fi nan so wa ne go ze środ ków
UE w ra mach Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go w ra mach Dzia ła -
nia 9.4 PO KL, po nad 70 osób
w gmi nie Wie lo wieś bę dzie uczest -
ni czy ło w kur sach pod no szą cych
kwa li fi ka cje za wo do we. 

Ce lem pro jek tu jest do sto so wa nie kwa li -
fi ka cji je go uczest ni ków do wy mo gów
współ cze snej, zin for ma ty zo wa nej edu -
ka cji, w któ rej wy ko rzy sty wa ne są no -
wo cze sne me to dy, apli ka cje i na rzę dzia
ICT. W ra mach pro jek tu prze wi dzia ne
są 544 go dzi ny lek cyj ne za jęć. Uczest ni -
czą w nim na uczy cie le, dy rek to rzy i pra -
cow ni cy ad mi ni stra cji Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go w Świ biu, Gim na zjum
w Wie low si i Ze spo łu Szkol no -Przed -
szkol ne go w Wie low si oraz pra cow ni cy

Ze spo łu Ob słu gi Pla có wek Oświa to -
wych w Wie low si. Pro jekt jest re ali zo -
wa ny od 1 sierp nia br. do 31 stycz -
nia 2014 r. Uczest ni cy pro jek tu po zna ją
m.in. za awan so wa ne funk cje edy to ra
tek stu i ar ku sza kal ku la cyj ne go, opro -
gra mo wa nie wspo ma ga ją ce pra cę szko -
ły, no wo cze sne spo so by wy ko rzy sty wa -
nia za so bów in ter ne tu w pra cy na uczy -
cie la, ob słu gę ta blic in te rak tyw nych, za -
sa dy dzia ła nia elek tro nicz ne go dzien ni -
ka czy za sa dy ochro ny do ku men tów
i da nych oso bo wych w szko le i urzę dzie
oraz in struk cję pra cy w sys te mach in for -
ma tycz nych. Na to miast szko ły uczest ni -
czą ce w pro jek cie zo sta ną do po sa żo ne
w ta bli ce in te rak tyw ne. 

Szcze gó ły do ty czą ce re ali zo wa ne go
pro jek tu moż na zna leźć na stro nie in ter -
ne to wej www.pokl.wie lo wies.pl. (SzB)

In no wa cje oświa to we

Te go rocz ni uczest ni cy kon kur su, z pra wej człon ko wie ju ry.
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W pierw szym z kon kur sów, pn. „Soł tys
– do rad ca rol ni ków”, naj le piej po ra dzi ła
so bie soł ty ska Łą czy Ur szu la Troll, któ -
ra w na gro dę ode bra ła od Mał go rza ty
Handz lik za pro sze nie do Bruk se -
li. II miej sce za jął Hu bert Skow ro nek –
soł tys Kie lecz ki, a III – Be ata Szoł ty sek,
soł ty ska Che chła. Z ko lei w dru gim
kon kur sie – „Bez piecz na pra ca w go -
spo dar stwie rol nym” naj lep szy oka zał
się Ra fał Ho hen berg z Pnio wa. Zwy -
cięz ca rów nież otrzy mał za pro sze nie
do Bruk se li. II miej sce w kon kur sie za -
jął Wal de mar Stran czyk z Ko tli szo -
wic, III – To masz Kel ler z Wil ko wi czek. 

Zwy cięz cy i uczest ni cy kon kur sów
otrzy ma li atrak cyj ne na gro dy rze czo -
we oraz ma te ria ły pro mo cyj ne, ufun -
do wa ne przez Mał go rza tę Handz lik,
Pla ców kę Te re no wą KRUS w Gli wi -
cach, Ślą ską Izbę Rol ni czą, Spół kę
z o. o. Ju la Po land, Agen cję Re struk -
tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa,
Agen cję Ryn ku Rol ne go, Za kład Mię -
sny Ta de usz Mar ci ni szyn z Pnio wa,
Po wiat Gli -
wic ki i Gmi nę
To szek. Pod -
czas spo tka nia
wrę czo ne zo -
sta ły od zna -
cze nia „Za słu -
żo ny dla rol -
nic twa”, przy -
zna ne przez
mi ni stra rol -
nic twa i roz -
wo ju wsi.
Otrzy ma ło je 18
osób, m.in. sta -
ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek i wójt gmi ny Ru -
dzi niec Krzysz tof Ob rzut. 

– Cie szę się, że im pre za sku pi ła tak
licz ne gro no uczest ni ków – mó wi po -
my sło daw czy ni i „du sza” tych kon kur -
sów Kry sty na Krę giel, kie row nik Pla -
ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi cach.

W cza sie im pre zy wy stą pi li mło dzi
ar ty ści z Sek cji Wo kal nej Cen trum Kul -
tu ry „Za mek w Tosz ku”, zaś swo je sto -
iska wy sta wi li Za kład Mię sny Mar ci ni -
szyn, BGŻ (któ ry rów nież ufun do wał
po czę stu nek) oraz sklep Ju la z Gli wic. 

Soł ty som i rol ni kom te go dnia to -
wa rzy szy li m.in. wi ce wo je wo da ślą ski
An drzej Pi lot, prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok,
Ire na Ła ba – dy rek tor Od dzia łu Re gio -
nal ne go KRUS w Czę sto cho wie, Ro -
man Wło darz – pre zes Ślą skiej Izby
Rol ni czej, Wi told Pa nas – wi ce dy rek -
tor Agen cji Ryn ku Rol ne go, An drzej
Frej no – kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach, wło da rze
gmin po wia tu gli wic kie go oraz Ro bert
No wo cień – dy rek tor od dzia łu gli wic -
kie go BGŻ. 

Or ga ni za to ra mi kon kur sów by li:
Pla ców ka Te re no wa KRUS w Gli wi -
cach, Ślą ska Izba Rol ni cza w Ka to wi -
cach przy współ pra cy bur mi strza Tosz -
ka oraz soł ty sów gmi ny To szek i Cen -

trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”. Pa -
tro nat ho no ro wy nad przed się wzię cia -
mi spra wo wa li: po seł do PE Mał go rza -
ta Handz lik, prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok
oraz sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek. (SoG) 

Wy gra li Bruk se lę
Ur szu la Troll – soł ty ska Łą czy (gm. Ru dzi niec) oraz Ra fał Ho hen berg – rol nik
z Pnio wa (gm. To szek) zo sta li lau re ata mi kon kur sów, któ re od by ły się 24 li -

sto pa da na Zam ku w Tosz ku. W na gro dę po ja dą na wy jazd stu dyj ny
do Bruk se li, ufun do wa ny przez po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał -

go rza tę Handz lik. 

Urszula Troll odbiera zaproszenie do Brukseli.
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Urząd Mar szał kow ski  Wo je wódz -
twa Ślą skie go wraz ze Ślą ską Izbą
Rol ni czą zor ga ni zo wał wy jazd stu -
dyj ny do Bel gii i Nie miec, któ re go
ce lem by ło za po zna nie uczest ni -
ków z za sa da mi, na ja kich funk cjo -
nu je Wspól na Po li ty ka Rol na w kra -
jach Unii Eu ro pej skiej oraz przed -
sta wie nie pla nów do ty czą cych
wdra ża nia II fi la ru WPR po 2013 ro -
ku. 

W wy jeź dzie, któ ry trwał od 12 do 16
li sto pa da, uczest ni czy li Ro man Wło -
darz – pre zes Ślą skiej Izby Rol ni czej,
An drzej Frej no – kie row nik Biu ra Po -
wia to we go Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa w Py sko wi -
cach (a za ra zem rad ny po wia to wy)
oraz Wła dy sław Bu tor – rol nik, czło -
nek Ślą skiej Izby Rol ni czej.

Pod czas zwie dza nia Par la men tu Eu -
ro pej skie go uczest ni cy wy jaz du mie li
oka zję spo tkać się   z eu ro de pu to wa ny -
mi  Mał go rza tą Handz lik i Ja ro sła wem
Ka li now skim, któ rzy przed sta wi li im
za ło że nia  bu dże tu UE na la ta 2014-
2020. Po seł Ka li now ski przed sta wił
prio ry te ty WPR dla Pol ski na naj bliż -
sze la ta oraz omó wił szan se na roz wój
i re struk tu ry za cję pol skie go sek to ra
rol ne go. Spo tka nie z po słem Ka li now -
skim by ło zna ko mi tą oka zją  do za da -
wa nia py tań do ty czą cych  kie run ków
dal sze go roz wo ju UE. 

Po spo tka niu w sie dzi bie Par la men -
tu Eu ro pej skie go gru pa od wie dzi ła go -
spo dar stwo sa dow ni cze, spe cja li zu ją ce
się w upra wie na po wierzch ni 80 ha ja -
bło ni i grusz. Wła ści ciel opro wa dził
go ści po go spo dar stwie, zwra ca jąc
szcze gól ną uwa gę na kwe stię ja ko ści
sprze da wa nych owo ców oraz rze tel no -
ści, ja ką po wi nien wy ka zy wać się ich
do staw ca. Stwier dził, że naj więk szym
za gro że niem dla sa dów tej wiel ko ści
jest chęć prze ję cia ich przez du że mię -
dzy na ro do we kon cer ny, a co za tym
idzie – za ni ka nie lo kal nych ma rek. 

Na stęp ne go dnia uczest ni cy wy jaz -
du od wie dzi li Haus Düsse w Niem -
czech, gdzie zwie dzi li ho dow lę krów
mlecz nych oraz trzo dy chlew nej.

W wi zy to wa nych
obo rach pro wa -
dzo ne są do -
ś w i a d  c z e  n i a
zwią za ne m.in. ze
s t o  s o  w a  n i e m
pasz, spo so bem
roz ro du i wa run -
ka mi cho wu.
W ko lej nej czę ści
po by tu  gru pa od -
wie dzi ła go spo -
dar stwo eko lo -
gicz ne, w któ rym
upra wia się wa -
rzy wa, zbo ża, ho -
du je kro wy
mlecz ne i ku ry nio ski. Wła ści ciel go -
spo dar stwa omó wił kwe stie opła cal no -
ści ta kiej pro duk cji. Przy niż szej wy -
daj no ści osią ga on wyż sze ce ny niż
pro du cen ci tzw. żyw no ści ma so wej,
a po nad to otrzy mu je więk sze do pła ty
unij ne. 

W ko lej nym dniu gru pa mia ła oka -
zję zo ba czyć pro wa dzo ną przez Haus
Düsse bio ga zow nię oraz po roz ma wiać
na te mat źró deł ener gii od na wial nej,
w tym sto so wa nia wkła dów fo to wol ta -
iki, ener gii wia tro wej, a tak że wy ko -
rzy sty wa nia do spa la nia sło my, mi -
skan tów i zrąb ków np. wierz by ener ge -
tycz nej. Pod czas wy kła du w Haus
Düsse (sie dzi ba Izby Rol ni czej dla lan -
du Nad re nia -West fa lia, w któ rej znaj -
du ją się wspo mnia ne wy żej do świad -
czal na ho dow la by dła mlecz ne go, trzo -
dy chlew nej, upra wa zbóż oraz bio ga -
zow nia) oma wia ne by ły kwe stie ener -
gii ze źró deł od na wial nych. Osią gnię ty
przez Niem cy w 2012 r. po ziom jej pro -
duk cji wy niósł 22,9 proc. w sto sun ku
do ca łej wy pro du ko wa nej ener gii i tym
sa mym prze kro czył za ło że nia wy ma ga -
ne przez UE, we dług któ rych do 2020
r. 20 proc. ener gii wy pro du ko wa nej
przez pań stwa człon kow skie po win no
po cho dzić ze źró deł od na wial nych. 

Ostat nim wi zy to wa nym przez
uczest ni ków wy jaz du stu dyj ne go miej -
scem by ło go spo dar stwo spe cja li zu ją ce

się w pro duk cji ener gii elek trycz nej
i ciepl nej z od na wial nych źró deł ener -
gii.  W go spo dar stwie tym znaj du je się
bio ga zow nia o mo cy 0,6 MW oraz ba -
te rie o mo cy 300 kW. Wła ści ciel omó -
wił zmia ny w prze pi sach nie miec kich,
we dle któ rych pań stwo gwa ran tu je ce -
nę sku pu ener gii elek trycz nej po cho -
dzą cej np. z ba te rii do fo to wol ta iki. 

Pod czas wy jaz du stu dyj ne go
uczest ni cy mo gli za ob ser wo wać, jak
waż ne jest sta no wio ne przez UE pra wo
oraz jak istot ną ro lę od gry wa po li ty ka
kra jów człon kow skich, ma ją ca na ce lu
za pew nie nie roz wo ju rol nic twa, nie -
zwy kle róż no rod ne go  w po szcze gól -
nych re gio nach Eu ro py. Spe cy fi ka Bel -
gii i Ho lan dii sprzy ja roz wo jo wi sa -
dow nic twa i ogrod nic twa, na to miast
w Niem czech prio ry te tem po li ty ki rol -
nej są od na wial ne źró dła ener gii oraz
go spo dar stwa eko lo gicz ne. Uczest ni cy
wy jaz du mie li moż li wość za po zna nia
się z koń co wym efek tem do płat unij -
nych, któ re są nie zwy kle waż nym in -
stru men tem wpły wa ją cym na roz wój
po szcze gól nych re gio nów UE. Przed -
sta wi cie le ARiMR mo gli zdo być prak -
tycz ną wie dzę na te mat naj no wo cze -
śniej szych spo so bów roz wo ju rol nic -
twa, któ ra mo że się przy czy nić
do spraw niej sze go wy ko rzy sta nia unij -
nych fun du szy przez Pol skę na la -
ta 2014-2020 r. (AF)

Unia Eu ro pej ska spra wi ła nam
ostat nio dwie nie spo dzian ki –
pierw sza jest prze zna czo na dla
mło dzie ży, a dru ga dla ba da czy,
na ukow ców i przed się bior ców. 

Z tej pierw szej mo gą być wy jąt ko wo
za do wo le ni stu den ci. Na no wą, od -
świe żo ną wer sję sztan da ro we go unij -
ne go pro gra mu wy mian stu denc kich
Era smus+ prze zna czo no pra wie 15
mi liar dów eu ro. To bar dzo do bra wia -
do mość, szcze gól nie dla te go, że
w Pol sce cie szy się on bar dzo du żą
po pu lar no ścią. Już po nad 130 tys. na -
szych stu den tów sko rzy sta ło z te go
pro gra mu umoż li wia ją ce go wy mia nę
za gra ni cą, do te go Pol ska na le ży
do kra jów naj le piej wy ko rzy stu ją -
cych środ ki przy zna ne w je go ra -
mach. 

Ale nie tyl ko stu den ci ma ją po wo dy
do za do wo le nia. Ko mi sja Eu ro pej ska
za in au gu ro wa ła wła śnie no wy pro gram
ra mo wy dla ba da czy, na ukow ców
i przed się bior ców – Ho ry zont 2020.
Choć do roz po czę cia no wej per spek ty -
wy fi nan so wej na la ta 2014-2020 po zo -
sta ło jesz cze kil ka na ście ty go dni, sam
pro gram już wy star to wał. Ho ry -
zont 2020 to po nad 70 mi liar dów eu ro
na ba da nia i wspie ra nie in no wa cyj ne go
po ten cja łu Eu ro py. Unia Eu ro pej ska
przo du je na świe cie w wie lu tech no lo -
giach, ale za rów no tra dy cyj ne po tę gi
go spo dar cze, jak i go spo dar ki wscho -
dzą ce sta no wią dla niej co raz więk szą
kon ku ren cję. Nie za po mi naj my, że sil -
na po zy cja li de ra w tak waż nych dzie -
dzi nach jak ba da nia, tech no lo gie i in -
no wa cje to rów nież wię cej miejsc pra -

cy, wzrost go spo dar czy oraz pod nie sie -
nie ja ko ści ży cia Eu ro pej czy ków po -
przez dzia ła nia na rzecz m. in. ochro ny
zdro wia i śro do wi ska, bez piecz niej -
szych pro duk tów czy roz wo ju trans por -
tu. Dla te go tak waż ne jest, aby wspie -
rać uzdol nio nych na ukow ców, za pew -
niać im do stęp do jak naj lep szej in fra -
struk tu ry ba daw czej oraz mo ty wo wać
fir my, a szcze gól nie ma łe i śred nie
przed się bior stwa, do in we sty cji w in -
no wa cyj ne ba da nia we wszyst kich klu -
czo wych dzie dzi nach na sze go ży cia. 

Ho ry zont 2020 opie ra się na trzech
fi la rach. Pierw szy z nich na zy wa się
„Do sko na łość w na uce” i de dy ko wa ny
jest na ukow com. Dru gi fi lar – „Wio dą -
ca po zy cja w prze my śle” – to gran ty
dla firm na pro jek ty z za kre su m.in. IT,
bio tech no lo gii, na no tech no lo gii czy
tech no lo gii ma te ria ło wych. Trze ci fi lar
do ty czy wy zwań spo łecz nych i bę dzie
fi nan so wał dzia ła nia zwią za ne m.in. ze
zdro wiem, zmia na mi de mo gra ficz ny -

mi, bez pie czeń stwem żyw no ści, trans -
por tem czy zrów no wa żo nym rol nic -
twem i le śnic twem. 

Ho ry zont 2020 to wiel ka szan sa dla
pol skich na ukow ców i firm. Zgod nie
z za pew nie nia mi Ko mi sji Eu ro pej skiej,
kon kur sy bę dą ogła sza ne w try bie cią -
głym (pierw szy ma zo stać ogło szo ny
już w grud niu!). Po my śla no rów nież
o spe cjal nych gwa ran cjach dla ma łych
i śred nich przed się biorstw, aby za cho -

wać rów no wa gę mię dzy du ży mi a ma -
ły mi pro jek ta mi, dla te go 20 proc. środ -
ków w dru gim i trze cim fi la rze tra fi tyl -
ko do MŚP. Choć zda ję so bie spra wę,
że wnio sko wa nie o te go ty pu do fi nan -
so wa nie nie jest ła twe i wią że się z wie -
lo ma for mal no ścia mi, już te raz za chę -
cam do po szu ki wa nia in for ma cji na te -
mat moż li wo ści, ja kie da je pro gram
Ho ry zont 2020, bo jest to rów nież wiel -
ka szan sa dla na sze go re gio nu.

Małgorzata Handzlik pisze z Parlamentu Europejskiego

Nowe szanse 

W Brukseli była okazja do spotkań z posłami do
Parlamentu Europejskiego i wymiany doświadczeń. Na
zdjęciu Andrzej Frejno (pierwszy z lewej) 
z eurodeputowanym Jarosławem Kalinowskim 
i Robertem Nowakiem,  wójtem gminy Przyrów.
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W tym ro ku po raz dru gi w Sar no wie
ko ło Tosz ka ro ze gra ny zo stał Pu -
char Przy jaź ni Ukra iny oraz Pu char
Pol ski Sta ro sty Gli wic kie go – im pre -
zy za li cza ne do Pu cha ru Świa ta
mo de li la ta ją cych.
Licz nym ob ser wa to rom za wo dów
na zbo czu w Sar no wie, któ re od by wa ły
się od 19 do 21 wrze śnia, przed sta wio -
ne zo sta ło spor to we mo de lar stwo lot ni -
cze na naj wyż szym po zio mie świa to -
wym. Udział w nich wzię ła ak tu al na
czo łów ka świa to wej li sty ran kin go wej
se nio rów i ju nio rów z Au strii, Czech,
Pol ski, Ru mu nii, Sło wa cji, Ukra iny
i Wiel kiej Bry ta nii. 

Im pre za by ła prze pro wa dzo na we -
dług re guł Ko dek su Spor to we go FAI
i spraw nie zor ga ni zo wa na przez człon -
ków Gli wic kie go Sto wa rzy sze nia Mo -
de la rzy Lot ni czych (GSML). Uzy ska ne
re zul ta ty spor to we po twier dzi ły wy so -
kie umie jęt no ści pol skich za wod ni ków.
Pierw sze trzy miej sca w kla sie OPEN
zdo by li Po la cy, dwóch z Gli wic i je den
z Ryb ni ka. W pierw szej dwu dzie st ce
zna la zło się aż 13 za wod ni ków pol -

skich, w tym aż 7 re pre zen tan tów
GSML. Tym sa mym gli wic cy za wod ni -
cy zdo by li punk ty do ran kin gu spor to -
we go ja ko wa run ku no mi na cji do Ka -
dry Na ro do wej i za szczy tu re pre zen to -
wa nia Pol ski w przy szło rocz nych Mi -
strzo stwach Eu ro py. Po twier dza to
uzy ska nie przez 5 za wod ni ków z Gli -
wic (2 se nio rów i 3 ju nio rów) no mi na -
cji do 6-oso bo wej re pre zen ta cji Pol ski.

Roz gry wa ne na na szym te re nie im -
pre zy świa to wej ran gi przy czy ni ły się
do zwięk sze nia za in te re so wa nia mo de -
lar stwem w sa mym Tosz ku. Po zwo li ło to
Ewal do wi Sta wi no dze, człon ko wi
GSML, re ak ty wo wać w tym mie ście
mo de lar nię dla dzie ci i mło dzie ży,
przy wspar ciu Urzę du Gmi ny To szek. To
uru cho mie nie dzia łal no ści szko le nio wej
wśród dzie ci i mło dzie ży w Tosz ku oraz
uzy ska nie no mi na cji gli wi czan do re pre -
zen ta cji kra ju jest naj cen niej szym osią -
gnię ciem za wo dów. (JW)

Mię dzy na ro do wym im pre zom Pu -
cha ru Świa ta mo de li la ta ją cych,
roz gry wa nym m.in. na te re nie po -
wia tu gli wic kie go, po świę co ne by -
ło spo tka nie w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach 20 li sto pa da.
Wzię li w nim udział przed sta wi cie le
sa mo rzą dów po wia tu gli wic kie go
i ra ci bor skie go, przed się bior ców
oraz spor tow ców. 

Mo de lar stwo lot ni cze jest dzie dzi ną
spor tu, w któ rej Po la cy mo gą po szczy cić
się wie lo ma suk ce sa mi. Waż ną ro lę od -
gry wa w tym Gli wic kie Sto wa rzy sze nie
Mo de la rzy Lot ni czych, w któ re go sze re -
gach dzia ła m.in. dru ży no wy mistrz
świa ta w kla sie mo de li ste ro wa nych me -
cha nicz nie oraz in dy wi du al ny wi ce -
mistrz świa ta w tej sa mej kla sie Sta ni -
sław Ku bit czy te go rocz ny In dy wi du al ny
Mistrz Świa ta Ju nio rów kat. F1E Kon rad
Żu row ski. Obok trium fów za wod ni ków,
są tak że suk ce sy or ga ni za cyj ne. Od 2008
r. na te re nie po wia tu gli wic kie go –
w gmi nie To szek roz gry wa ne są za wo dy
mo de li la ta ją cych. Jest to je den z trzech
pu cha rów świa ta, ja kie w ostat nim cza sie
od by wa ją się w na szym kra ju. 

Spo tka nie w sta ro stwie po świę co ne
by ło oce nie moż li wo ści wy ko rzy sta nia
po ten cja łu tych im prez w 2014 r. Mo de -
lar skie tur nie je w Pol sce okre śla ne by -
wa ją ja ko Trzy Zam ki. I Za mek to za wo -
dy w Ra ci bo rzu (roz gry wa ne od 2000 r.)
o Pu char Sta ro sty Ra ci bor skie go, II Za -
mek to za wo dy w Tosz ku o Pu char Bur -
mi strza Tosz ka (od 2008 r.), zaś III Za -
mek to Gli wi ce i Pu char Przy jaź ni Ukra -
iny oraz Pu char Pol ski Sta ro sty Gli wic -
kie go (od 2012 r.). Roz mo wy do ty czą ce
ich or ga ni za cji w przy szłym ro ku mia ły
na ce lu zwięk sze nie ich pro mo cji, roz po -

wszech nie nie in for ma cji o suk ce sach
w tej dys cy pli nie oraz uzy ska nie wspar -
cia fi nan so we go spon so rów.

– Mo de lar stwo to nie tyl ko sport i za -
ba wa. To dys cy pli na bar dzo tech nicz na,
któ ra wy ma ga wiel kiej wie dzy, szcze -
gól nie je śli za wod ni cy sa mi wy ko nu ją
swo je mo de le. Kształ tu je tak że wie le
po zy tyw nych po staw i za cho wań, ta kich
jak zdro wa ry wa li za cja,
wy trwa łość, wa lecz ność.
War to za tem w to za ję cie
in we sto wać i je pro mo -
wać – pod kre ślał Jan
Woj tak, or ga ni za tor Pu -
cha ru Przy jaź ni Ukra iny
na te re nie Pol ski.

Pod czas spo tka nia
w sta ro stwie przy zna no
tak że wy róż nie nia dla
osób, któ re do tej po ry
wspie ra ły or ga ni za cję
tych pre sti żo wych im -
prez. Pu cha ry Fa ir Play
Trzech Zam ków F1E
2013 otrzy ma li: sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek, czło nek Za rzą du Po wia tu
Ra ci bor skie go Jó zef Stu ka tor, bur mistrz
Tosz ka Grze gorz Kup czyk, pre zes Za -
rzą du ABG sp. z o. o. – Ślą ski Przed sta -
wi ciel Pol sko -Ukra iń skiej Izby Go spo -
dar czej w Ka to wi cach Woj ciech Grecz -
ko wicz, kie row nik Biu ra Od dzia łu Po łu -
dnio we go Ślą skie go Przed sta wi ciel stwa
Pol sko -Ukra iń skiej Izby Go spo dar czej
w Ka to wi cach Mał go rza ta Pa czo cha -
Czar nik, współ wła ści ciel Fir my BIO -
ME DIX Za brze El wi ra Ka li ta, wła ści ciel
Fir my ADAM POL Gli wi ce Adam Po ło -
now ski, Edward Ba cza – Biu ro Pro jek -
tów ME XEM Gli wi ce, Woj ciech Kwa -

śnik – Kom bi nat Rol ny Kietrz, Prze my -
sław Woj tak – HQ5 Biel sko-Bia ła, Ian
Sme rin gai – za wod nik ze Sło wa cji.
Z ko lei Tro feum Kom ple men tar ne „Ku -
bek Sta ro sty Gli wic kie go 2013” otrzy -
ma li: Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go, Anet ta Krze miń -
ska – na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul -
tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach, Piotr
Kie lar ze Sta ro stwa Po wia to we go w Ra -
ci bo rzu, pre zes Re gio nal nej Izby Prze -

my sło wo -Han dlo wej w Gli wi cach Wik -
tor Paw lik, pre zes Ślą skie go Sto wa rzy -
sze nia Me ne dże rów w Ka to wi cach To -
masz Ja chi mo wicz oraz wła ści ciel Fir my
NEO DYM w Gli wi cach, a tak że przed -
sta wi ciel fir my ESIL CO Sp. z o.o. w Ka -
to wi cach Ro man Sa dow ski. 

Po ziom or ga ni za cji im prez przez
Gli wic kie Sto wa rzy sze nie Mo de la rzy
Lot ni czych i suk ce sy za wod ni ków,
przed sta wio ne przez pre ze sa GSML
Sta ni sła wa Ku bi ta, zna la zły uzna nie
wśród za pro szo nych go ści. Cze ka my
za tem na ko lej ne za wo dy w 2014 r.

(SoG) 

10 www.powiatgliwicki.pl

Wro cław ska pie sza piel grzym ka
do Rzy mu ma li czyć 15 osób. Gru pa
wy ru szy do Rzy mu 22 lu te go 2014 r.,
na miej sce do trze 26 kwiet nia –
w dzień ka no ni za cji. Tra sę za pla no wa -
no z po dzia łem na 4 wie lo dnio we eta -
py: Wro cław – Wie deń, Wie deń – We -
ne cja, We ne cja – Asyż, Asyż – Rzym.
Pra wie dwu mie sięcz na dro ga jest cza -
sem du cho we go i mo dli tew ne go przy -
go to wa nia do tak waż ne go wy da rze nia,
ja kim jest wy świę ce nie na oł ta rze Ja na

Paw ła II. Aby do brze przy go to wać się
do tej uro czy sto ści, nie tyl ko od stro ny
du cho wej, ale i fi zycz nej, piel grzy mi
już tre nu ją na mniej szych od cin kach.
W li sto pa dzie uda li się na Gó rę Św.
An ny. 15 li sto pa da za trzy ma li się
na noc leg w po wie cie gli wic kim –
w Li go cie To szec kiej. Opo wie dzie li
o prze bie gu swo ich piel grzy mek
i o tym, co ich do nich mo ty wu je. 

– Aby pójść na pie szą piel grzym kę
o dłu go ści ok. 1 500-1 600 km i to

na do da tek w zi mie, trze ba mieć waż ne
po wo dy i so lid ne mo ty wa cje. Ale prze -
cież już w daw nych wie kach piel grzy -
mo wa li pąt ni cy do trzech naj waż niej -
szych miejsc świę tych: do Gro bu Pań -
skie go w Je ro zo li mie, do Gro bów św.
Apo sto łów Pio tra i Paw ła w Rzy mie,
do Gro bu św. Apo sto ła Ja ku ba w San -
tia go de Com po ste la w Hisz pa nii – mó -
wi Pa weł Pe ter, or ga ni za tor piel grzym -
ki na Gó rę Św. An ny. 

– Jan Pa weł II też był piel grzy mem
i to ja kim Piel grzy mem! – do da je.

Piel grzy mi twier dzą zgod nie, że
trud swo jej wę drów ki chcą ofia ro wać
w po dzię ce Ja no wi Paw ło wi II. (SoG)

Pielgrzymi na szlaku 

Wy pra wa na ka no ni za cję jest dru gą piel grzym ką do Rzy mu, w któ rej uczest -
ni czył m.in. Pa weł Pe ter (z prawej). Na zdję ciu w dro dze na uro czy stość be -
aty fi ka cyj ną pa pie ża Ja na Paw ła II w 2011 r. 
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W cią gu 56 dni za mie rza ją po ko nać bli sko 1 500 km – gru pa wier nych
z Wro cła wia wy bie ra się w pie szą piel grzym kę do Rzy mu. Cel – udział
w uro czy sto ściach ka no ni za cyj nych Ja na Paw ła II. Pierw szy tre ning
przed dłu gą wę drów ką ma ją już za so bą – tra sę z Pie kar Ślą skich na Gó rę
Świę tej An ny. Po dro dze piel grzy mi za wi ta li do po wia tu gli wic kie go. 

W Miej skim Gim na zjum nr 3 w Knu -
ro wie ro ze gra ne zo sta ły Mię dzy -
gim na zjal ne Mi strzo stwa Sza cho we
uczniów gim na zjów z po wia tu i re -
jo nu gli wic kie go.

W im pre zie, któ ra od by ła się 14 li -
sto pa da, wzię ło udział 31 uczniów z 7
szkół gim na zjal nych. Za wo dy prze pro -
wa dzo no w for mie dwóch in dy wi du al -
nych tur nie jów na dy stan sie 6 rund (je -
den dla chło pa ków, dru gi dla dziew -

cząt). W kla sy fi ka cji dru ży no wej naj -
lep szy mi szko ła mi oka za ły się: Gim na -
zjum nr 14 w Gli wi cach z wy ni kiem 19
punk tów, Gim na zjum nr 3 w Knu ro wie
(16 punk tów) i Gim na zjum w Ru dziń -
cu (14 punk tów).

W tur nie ju dziew cząt I miej sce za ję -
ła An na To ma ka z Gim na zjum nr 14
w Gli wi cach, II – Pa try cja Ko cur
z Gim na zjum w Ru dziń cu, a III – An -

ge li ka Szpak z Gim na zjum nr 3 w Knu -
ro wie. W tur nie ju chło pa ków naj lep szy
wy nik osią gnął Do mi nik Sto larz
z Gim na zjum nr 14 w Gli wi -
cach, II miej sce zdo był Ar ka diusz Ka -
sper czyk z Gim na zjum nr 1 w Py sko -
wi cach, a III – Eryk No wak z Gim na -
zjum nr 1 w Knu ro wie. 

Za wo dy prze pro wa dzi ło Sto wa rzy -
sze nie Mo ja Gmi na Nasz Po wiat, a na -
gro dy zo sta ły sfi nan so wa ne przez
Urząd Mia sta Knu rów. (RG)

Mi strzo wie sza chów
PTTK Od dział Zie mi Gli wic kiej za -
pra sza na wy ciecz ki tu ry stycz no -
-kra jo znaw cze:
� 28 grud nia: Ostat ni week end ro ku
na Kraw cu li,
� 31 grud nia – 1 stycz nia: Syl we ster
w Ho te lu „Młyn” w Krup skim Mły nie,
� 25 – 28 kwiet nia 2014 r.: Ka no ni za -
cja bł. pa pie ży – Ja na Paw ła II i Ja -
na XXIII,

� 9 – 17 lip ca 2014 r.: Li twa – Ło twa
– Es to nia – Fin lan dia – Nor we gia, 
� 5 – 13 wrze śnia 2014 r.: Ma gia Bał -
ka nów 2014 Ser bia – Ma ce do nia.

Bliż sze in for ma cje w biu rze Od -
dzia łu PTTK Gli wi ce, Ry nek 11, I pię -
tro, tel. 32 231-05-76, e -ma il: gli wi -
cepttk@pocz ta.onet.pl, stro na in ter ne -
to wa: http://gli wi ce.pttk.pl.

(RG)

Wy ciecz ki PTTK

Pierw sza ju nior ka Ukra iny, So fi ja Chor na. Za nią sto ją – te go rocz ny zwy cięz ca
Pu cha ru Świa ta F1E, Ru mun Ma rian Po pe scu i Mistrz Świa ta, Sta ni sław Ku bit
z Gli wic. Na za wo dy przy by ła świa to wa czo łów ka.
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Puchary Świata… w Toszku!

Go ściem spe cjal nym spo tka nia był Kon rad Żu row -
ski – świe żo upie czo ny mistrz świa ta, któ ry za pre -
zen to wał mo del, ja kim star tu je w za wo dach. 
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NR 12 (81) GRUDZIEŃ 2013 NIE TYLKO SPORT I WYPOCZYNEK



(PRZED)OSTATNIA STRONA NR 12 (81) GRUDZIEŃ 2013

Po czą tek grud nia był dla ry ba ków ka -
szub skich cza sem ob cho dze nia świąt
dwóch waż nych pa tro nów: św. Bar ba ry
oraz św. Mi ko ła ja. Świę ci ci uwa ża ni
są na Po mo rzu za opie ku nów wszyst -
kich pra cu ją cych na mo rzu. Ry ba cy
wie rzą, że św. Bar ba ra ra tu je od śmier -
ci. 4 grud nia daw niej nie wy pły wa li
w mo rze, by uczest ni czyć w spe cjal nie
za mó wio nym na bo żeń stwie. 

Oko ło dnia św. Bar ba ry, zwy cza jo -
wo prze pro wa dza no we wsiach ka szub -
skich świ nio bi cia, by przy go to wać
świe że mię so i wę dli ny na Bo że Na ro -
dze nie i No wy Rok. Aby oszczę dzić
przy krych wi do ków dzie ciom, na ten
czas by ły one wy sy ła ne do krew nych
lub zna jo mych. Część lep sze go mię sa
oraz sło ni ny wę dzi ło się, z resz ty wy ra -
bia no kieł ba sę. W trak cie świ nio bi cia
ro bio no też sma ko wi tą ka szan kę, zwa -
ną tu itrz ni cą. 

Czas ad wen tu był daw niej w osa -
dach nad mor skich okre sem po stu.
W tym cza sie ci chły tak że wszyst kie

in stru men ty mu zycz ne, a wie czo ra mi
ro dzi ny zbie ra ły się, by od mó wić ró ża -
niec. Ry ba cy wią żąc w tym cza sie sie -
ci, roz po czy na li tę pra cę od gło śnej
mo dli twy. Rol ni cy z oko lic Puc ka
zwra ca li daw niej uwa gę na to, by w ad -
wen cie nie pra co wać na ro li, gdyż zie -
mia scho rze je. Ob cho dzi li na to miast
swo je go spo dar stwa i kro pi li je świę co -
ną wo dą. Wier ni w tym cza sie uczest ni -
czy li w po ran nych ro ra tach i śpie wa li
pie śni ad wen to we. 

Dłu gie gru dnio we wie czo ry by ły
cza sem świą tecz nych przy go to wań.
Do ro śli po rząd ko wa li dom i obej ście,
a dzie ci pil niej niż zwy kle uczy ły się
przy po wie ści i pa cie rzy, bo po do mach
pod ko niec ad wen tu cho dził gwiżdż
i pod słu chi wał, czy są grzecz ne i pra co -
wi te. Po znać go by ło moż na po cha rak -
te ry stycz nym prze cią głym gwiz da niu,
któ re wzbu dza ło po strach, po nie waż
lek ko myśl nych i le ni wych po tra fił on
obić ró zgą. Ad went na Ka szu bach to
rów nież czas ob cho dze nia do mów

przez ko lęd ni ków z szop ką, a na Pół -
wy spie Hel skim – przez gru pę prze bra -
nych mło dzień ców, zwa nych przëstro -
jo ni. 

Okres Świąt Bo że go Na ro dze nia na -
zy wa ny po ka szub sku Gòdë al bo
Gwiôzdka, roz po czy na się Wi gi lią 24
grud nia, a koń czy 6 stycz nia świę tem
Trzech Kró li.

Daw niej Wi gi lia by ła dniem po stu
i do pie ro wie czo rem, po wspól nej mo -
dli twie, moż na by ło przy stą pić do je -
dze nia, któ re by ło nie gdyś znacz nie
skrom niej sze niż dziś. Nikt nie my ślał
o po da niu na stół 12 po traw. Pod czas
wie cze rzy kró lo wa ły krëlczi z lôkă, tj.
ziem nia ki w mun dur kach ma cza ne
w wo dzie z so lą, klu ski z brzôdem
(owo ca mi, głów nie śliw ka mi), ka pu sta
z grzy ba mi, śle dzie oraz wę dzo ny lub
go to wa ny wę gorz. Nie by ło też zwy -
cza ju dzie le nia się opłat kiem, któ ry
upo wszech nił się do pie ro w okre sie
mię dzy wo jen nym. Od po cząt ku XX w.
wy stę po wa ła już pod czas świąt w nad -

mor skich do mach zdo bio na cho in ka,
pod któ rą skła da no w wi gi lij ny wie czór
po dar ki. Wcze śniej jej ro lę speł niał sta -
wia ny w ką cie izby sno pek zbo ża.
Po wie cze rzy, ob da ro wa niu się po dar -
ka mi i od śpie wa niu ko lęd, o pół no cy
od mó wia no wspól nie mo dli twę.
Po niej go spo darz za no sił sia no ho do -
wa nym zwie rzę tom i uda wa no się
na spo czy nek. W wi gi lij ny wie czór
moż na by ło się spo dzie wać wi zy ty
prze bie rań ców na zy wa nych gwiaz do -
ra mi lub pa nesz ka mi. 

W prze szło ści nie wszę dzie na Ka -
szu bach od by wa ły się noc ne pa ster ki,
na bo żeń stwo to np. w Ja star ni mia ło
miej sce o go dzi nie 6 ra no. Po po wro cie
z ko ścio ła, bo żo na ro dze nio we uro czy -
sto ści kon ty nu owa ne by ły w ro dzin -
nym gro nie, a wie czo rem po now nie
wszy scy uda wa li się do świą ty ni
na uro czy ste nie szpo ry. Od wie dzi ny
od kła da no na dru gie świę to – dzień św.
Szcze pa na. 

MI RO SŁAW KU KLIK
Mu zeum Zie mi Puc kiej 

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

Ka szub skie świę to wa nie
Po wiat Puc ki to nasz part ner ski po wiat. Jak świę tu je się na Pół noc nych Ka szu bach, gdzie jest po ło żo ny? Ko niecz -
nie prze czy taj cie! 

Gierał towice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś
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Cicho noc świynto noc
Toż już klupie Wielko Moc
Wiymy ło tym – starzy młodzi
Dzisioj dzisioj Bog sie rodzi. Bronisław Wątroba

Śląska fraszka 

Betlyjkowe rymy

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym 

ze środków Powiatu Gliwickiego. 

Rybacka kartka świąteczna.
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– Nie barsz czyk z uszka mi, nie zu pa
z grzy ba mi, jy no siy mie niot ka z kru pa -
mi – tak za chwa la ła przy rzą dzo ną
przez sie bie po tra wę Wal tran da Brze zi -
na z Li so wic.

Pa ni Wal tran da za ję ła III miej sce
w ka te go rii da nia wi gi lij ne w kon kur sie
Da nie Ro ku Spi chle rza, zor ga ni zo wa -
nym w 2010 r. na Ran czo w Pro bosz -
czo wi cach. Po le ca my ten prze pis. Oto
skład ni ki po trzeb ne do ugo to wa nia sie -
mie niot ki:
� 0,5 ki lo kno pio
� 1 śklon ka krup
� 1 śklon ka mly ka
� ce bu la
� goszcz gry si ku
� bob ko we li ście
� zie le an giel skie
� sól, cu kier
� ma sło
Rych to wa nie

Kno pie ło pu kac,
wciep nąć do gor ka, za -
loć wo dą i wa rzić tak du go as zior ka

po pyn ka ją. Po tym wo da ło dloć i tuc -
kym tuc. Jak zior ka się wszyst ke ło -
zwa li, to do tej ma zi wloć wa rzo nyj
wo dy i prze ce dzić. Do łod ce dzo ne go
wy wa ru wciep nąć po kro jo no w krąz ki
ce bu la, zie le an giel ske, liść bob ko wy,
tro cha so li, ma sła, cu kru. Jak to wszyst -
ko za cnie wrać, to za cze pać to moł ką
i za sy pać gry si kym. Zu pa się jy z uwa -
rzo ny mi kru pa mi.

– Je to zu pa, wto ro jy sie i ro bi ros
we ro ku. – opo wia da ła pod czas kon -
kur su pa ni Wal tran da. – Zu pa ta jy my
za wse na Wi li jo. Du żo ba bow jyj nie
wa rzi, bo przi niej je du żo ro bo ty. Wa -
rzi się jom łod sa me go ra na. Ale rich tik
war to. Do wniej lu dzie nie ku po wa li ta -

ble tow, jy no z te go co Pon
Bo cek doł to się ly cy li i to
ta ma gic no zu pa – sie mie -
niot ka – je do bro na tra -
wie nie, bo we Świę ta to
by le jak z tym brzu chym
je. Prze pis w na syj fa mi li
po do wa ny je z po ko ly nio
na po ko le nie.

(RG)

Siy mie niot ka

War to wy brać się na za mek w Tosz ku,
gdzie 15 grud nia od bę dą się dwa kon kur -
sy: na naj lep szą po tra wę świą tecz ną oraz
na naj pięk niej ude ko ro wa ne pier nicz ki.

Bę dzie moż na skosz to wać pysz nych
po traw i za py tać o prze pi sy na nie, a tak -
że pod pa trzyć, jak pięk nie przy ozda bia
się pier nicz ki. Po czą tek im pre zy
o godz. 16.00. Ku li nar nym zma ga niom

bę dzie to wa rzy szył kon cert ko lęd w wy -
ko na niu Ze spo łu Ste reo i so li stów Mło -
dzie żo we go Do mu Kul tu ry w Gli wi cach.

Na im pre zę za pra sza ją Ko ło Te re no -
we w Tosz ku Sto wa rzy sze nia Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat i Cen trum Kul tu ry
„Za mek w Tosz ku”. Kon kurs od by wa
się pod pa tro na tem ho no ro wym sta ro sty
gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka. (RG)

Świą tecz ne sma ki

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.). 

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 JU BI LE -
USZ. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia tu Gli wic kie go otrzy mu -
ją: Sa bi na Kisz ka, An na Śred nia wa oraz Wan da Woj ta now -
ska. Gra tu lu je my! W ce lu usta le nia spo so bu od bio ru na gro dy
pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nr tel. 32 332 66 65. 

Po wy żej za miesz cza my ko lej ną krzy żów kę. Roz wią za nie
(ha sło krzy żów ki) pro si my prze sy łać do 31 grud nia br. na ad -
res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy -
cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG) 

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Kon kurs na ja ką po tra wę od bę dzie się 15 grud nia na Zam -
ku w Tosz ku?
2. Drzew ko bo żo na ro dze nio we. 
3. Pierw sza, wy cze ki wa na w Wi gi lię. 
4. W za przę gu św. Mi ko ła ja.
5. Sto li ca eu ro pej skie go pań stwa, wy jazd do niej jest na gro -
dą głów ną dla lau re atów kon kur sów dla rol ni ków i soł ty sów,
któ re od by ły się 24 li sto pa da. 
6. W ja kiej miej sco wo ści po wia tu gli wic kie go znaj du je się
Lu dwi sar nia Fel czyń skich? 
7. „… Serc”, kon cert cha ry ta tyw ny or ga ni zo wa ny już
po raz 11. przez Sto wa rzy sze nie Mo ja Gmi na Nasz Po wiat. 

WY GRA ŁA Z NA MI
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła ne
na li sto pa do wą edy cję kon kur su WY -
GRAJ Z NA MI, któ ry or ga ni zu je my

wspól nie z Pla ców ką Te re no wą KRUS
w Gli wi cach. Spo śród au to rów pra wi -
dło wych od po wie dzi wy lo so wa li śmy
Be atę Kropsz. Pa nią Be atę pro si my
o kon takt te le fo nicz ny pod nr. 32

332 66 65 w ce lu usta le nia ter mi nu od -
bio ru na gro dy. Na stęp na edy cja kon -
kur su – w stycz nio wym wy da niu
WPG.

(RG)
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Listopad
STY CZEŃ

1. Śr. Miesz ka, Mie czy sła wa – No wy Rok
2. Czw. Izy do ra, Grze go rza
3. Pt. Da nie la, Da nu ty 
4. Sob. Anie li, Eu ge niu sza, Grze go rza
5. Ndz. Han ny, Edwar da
6. Pon. Kac pra, Mel chio ra, Bal ta za ra 

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

– Dzień Bab ci
22. Śr. Do mi ni ka, Win cen te go 

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

LU TY

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

MA RZEC

1. Sob. Al bi na, An to nie go
2. Ndz. He le ny, Halsz ki, Hen ry ka
3. Pon. Ma ry ny, Ku ne gun dy  
4. Wt. Eu ge niu sza, Ka zi mie rza, Łu cji
5. Śr. Ad ria na, Fry de ry ka
6. Czw. Ró ży, Wik to ra
7. Pt. To ma sza, Fe li cy ty, Paw ła
8. Sob. Be aty, Win cen te go, Ja na 

– Dzień Ko biet
9. Ndz. Fran cisz ki, Do mi ni ki
10. Pon. Cy pria na, Alek san dra
11. Wt. Be ne dyk ta, Kon stan te go
12. Śr. Aloj ze go, Ju sty ny, Grze go rza 
13. Czw. Bo że ny, Kry sty ny
14. Pt. Le ona, Ma tyl dy, Ja ku ba
15. Sob. Lu dwi ki, Kle men sa
16. Ndz. Iza be li, Okta wii
17. Pon. Pa try ka, Zbi gnie wa, Ja na 
18. Wt. Cy ry la, Edwar da
19. Śr. Jó ze fa, Bog da na, Mar ka
20. Czw. Klau dii, Eu fe mii, Alek san dry
21. Pt. Lu do mi ra, Be ne dyk ta
22. Sob. Ka ta rzy ny, Bo gu sła wa, Ja go dy
23. Ndz. Pe la gii, Fe lik sa, Kon ra da
24. Pon. Mar ka, Ga brie la, Ka ta rzy ny
25. Wt. Ma rio li, Wień czy sła wa
26. Śr. Ema nu ela, Ty mo te usza, Teo dora
27. Czw. Li dii, Er ne sta
28. Pt. Anie li, Jo an ny
29. Sob. Wik to ry ny, Hel mu ta, Ze no na
30. Ndz. Anie li, Le onar da
31. Pon. Be nia mi na, Bal bi ny 

KWIE CIEŃ

1. Wt. Gra ży ny, Ire ny – Pri ma apri lis
2. Śr. Wła dy sła wa, Fran cisz ka
3. Czw. Ry szar da, Ire ny
4. Pt. Be ne dyk ta, Izy do ra 
5. Sob. Ka ta rzy ny, Win cen te go 
6. Ndz. Izol dy, Ire ne usza
7. Pon. Ru fi na, Do na ta
8. Wt. Dio ni ze go, Ju lii 
9. Śr. Ma rii, Dy mi tra 
10. Czw. Mi cha ła, Ma ka re go
11. Pt. Fi li pa, Le ona
12. Sob. Da mia na, Ju liu sza 
13. Ndz. Prze my sła wa, Idy 
14. Pon. Be re ni ki, Wa le ria na
15. Wt. Lu dwi ny, Wa cła wy
16. Śr. Ce cy lia na, Ber na de ty
17. Czw. Ro ber ta, Ru dol fa
18. Pt. Ali cji, Bo gu sła wy
19. Sob. Adol fa, Ty mo na
20. Ndz. Cze sła wa, Agniesz ki 

– Wiel ka noc 
21. Pon. Bar to sza, Fe lik sa 

– Po nie dzia łek Wiel ka noc ny
22. Wt. Kai, Łu ka sza
23. Śr. Je rze go, Woj cie cha, Idzie go
24. Czw. Alek se go, Ho ra ce go 
25. Pt. Mar ka, Ja ro sła wa 
26. Sob. Ma rze ny, Ma rii, Klau diu sza
27. Ndz. Lu dwi ka, Pio tra
28. Pon. Paw ła, Wa le rii
29. Wt. Ri ty, Do na ty
30. Śr. Ma ria na, Ka ta rzy ny

MAJ

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

CZER WIEC

1. Ndz. Ja ku ba, Ju sty na 
– Dzień Dziec ka

2. Pon. Era zma, Ma rian ny
3. Wt. Lesz ka, Ta ma ry 
4. Śr. Fran cisz ka, Ka ro la
5. Czw. Bo ni fa ce go, Wal te ra
6. Pt. Nor ber ta, Lau ren te go
7. Sob. Ro ber ta, Wie sła wa 
8. Ndz. Mak sy ma, Me dar da
9. Pon. An ny, Fe li cja na
10. Wt. Bo gu mi ła, Mał go rza ty
11. Śr. Bar na by, Ra do mi ła 
12. Czw. Ja ni ny, Ja na
13. Pt. Lu cja na, An to nie go
14. Sob. Ba zy le go, Eli zy
15. Ndz. Wi ta, Jo lan ty
16. Pon. Ali ny, Be no na
17. Wt. Al ber ta, Igna ce go
18. Śr. Mar ka, Elż bie ty
19. Czw. Ger wa ze go, Pro ta ze go 

– Bo że Cia ło 
20. Pt. Di ny, Bo gny
21. Sob. Ali cji, Aloj ze go
22. Ndz. Pau li ny, To ma sza
23. Pon. Wan dy, Ze no na – Dzień Oj ca 
24. Wt. Ja na, Da nu ty
25. Śr. Łu cji, Wil hel ma
26. Czw. Ja na, Paw ła
27. Pt. Ma ry li, Wła dy sła wa
28. Sob. Le ona, Ire ne usza
29. Ndz. Pio tra, Paw ła
30. Pon. Emi lii, Lu cy ny

LI PIEC

1. Wt. Ha li ny, Ma ria na
2. Śr. Ja go dy, Urba na
3. Czw. Jac ka, Ana to la
4. Pt. Mal wi ny, Odo na
5. Sob. Ma rii, An to nie go
6. Ndz. Do mi ni ki, Go tar da
7. Pon. Be ne dyk ta, Cy ry la
8. Wt. Ad ria ny, Eu ge niu sza
9. Śr. Lu kre cji, We ro ni ki
10. Czw. Ola fa, Wi ta li sa
11. Pt. Ol gi, Ka li ny
12. Sob. Ja na, Bru no na
13. Ndz. Er ne sta, Mał go rza ty
14. Pon. Bo na wen tu ry, Ste lii
15. Wt. Da wi da, Hen ry ka
16. Śr. Eu sta che go, Ma rii
17. Czw. Ane ty, Bog da na
18. Pt. Emi la, Er wi na
19. Sob. Win cen te go, Wo dzi sła wa
20. Ndz. Cze sła wa, Fry de ry ka
21. Pon. Da nie la, Da li dy
22. Wt. Ma rii, Mag da le ny
23. Śr. Bo gny, Apo li na re go
24. Czw. Kin gi, Kry sty ny
25. Pt. Wa len ty ny, Krzysz to fa
26. Sob. An ny, Mi ro sła wy
27. Ndz. Ce le sty na, Li lii
28. Pon. Aidy, In no cen te go
29. Wt. Ola fa, Mar ty
30. Śr. Ju li ty, Pio tra
31. Czw. Igna ce go, Lu bo mi ra

SIER PIEŃ

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

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

WRZE SIEŃ

1. Pon. Bro ni sła wy, Idzie go
2. Wt. Ju lia na, Ste fa na
3. Śr. Iza be li, Szy mo na
4. Czw. Idy, Li lian ny
5. Pt. Do ro ty, Waw rzyń ca
6. Sob. Be aty, Eu ge niu sza
7. Ndz. Re gi ny, Mel chio ra
8. Pon. Ma rii, Ad ria ny
9. Wt. Pio tra, Ser giu sza
10. Śr. Łu ka sza, Mi ko ła ja
11. Czw. Jac ka, Da gny
12. Pt. Ra dzi mi ra, Gwi do na
13. Sob. Eu ge nii, Au re liu sza
14. Ndz. Rok sa na, Ber nar da
15. Pon. Al bi na, Ni ko de ma
16. Wt. Edy ty, Kor ne la
17. Śr. Fran cisz ka, Hil de gar dy
18. Czw. Ir my, Jó ze fa
19. Pt. Ja nu are go, Kon stan cji
20. Sob. Fi li pi ny, Eu sta che go
21. Ndz. Jo na sza, Ma te usza
22. Pon. To ma sza, Mau ry ce go
23. Wt. Bo gu sła wa, Te kli
24. Śr. Ge rar da, Teo do ra
25. Czw. Au re lii, Wła dy sła wa
26. Pt. Ju sty ny, Cy pria na
27. Sob. Da mia na, Ama de usza
28. Ndz. Lu by, Wa cła wa
29. Pon. Mi cha ła, Mi cha li ny
30. Wt. We ry, Ho no riu sza

PAŹ DZIER NIK

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

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

LI STO PAD

1. Sob. Ju lia na, Łu ka sza 
– Wszyst kich Świę tych

2. Ndz. Boh da ny, To bia sza 
– Dzień Za dusz ny

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

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

GRU DZIEŃ

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

– Bo że Na ro dze nie
26. Pt. Ja na, Ża ne ty 
27. Sob. Teo fi li, Go dzi sła wa
28. Ndz. Ja na, Mak sy ma
29. Pon. Da wi da, To ma sza
30. Wt. Ir mi ny, Eu ge niu sza
31. Śr. Me la nii, Syl we stra – Syl we ster

2014 Z DOBRYMI WIADOMOŚCIAMI
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