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20 grud nia ub. r. Ra da Po wia tu Gli wic kie go uchwa li ła bu dżet po -
wia tu na 2008 rok. Jest to dzie sią ty bu dżet w hi sto rii po wia tu. W okre -
sie tym fi nan se po wia tu wzro sły pra wie dwu krot nie. 

Na 2008 rok za pla no wa no do cho dy bu dże tu w wy so ko -
ści 44.325.100 zł, na to miast wy dat ki w kwo cie 45.396.100 zł. Do cho dy
po wia tu po cho dzą głów nie z udzia łu po wia tu w po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych, któ ry jest do cho dem bu dże tu pań stwa, z sub wen cji
ogól nej otrzy my wa nej z bu dże tu pań stwa oraz do ta cji ce lo wych. 

Wy dat ki po wia tu prze zna czo ne są w 29 proc. na za da nia oświa to we tj.
na pro wa dze nie w po wie cie po nad gim na zjal nych szkół, po rad ni pe da go -
gicz no -psy cho lo gicz nych oraz ognisk pra cy po zasz kol nej; w 28 proc.
na za da nia w za kre sie po mo cy spo łecz nej, tj. pro wa dze nie do mów po mo -
cy spo łecz nej, ro dzin za stęp czych, opła ca nie po by tu dzie ci po cho dzą cych
z po wia tu umiesz czo nych w pla ców kach opie kuń czo -wy cho waw czych,
pro wa dze nie warsz ta tów te ra pii za ję cio wej dla osób nie peł no spraw -
nych; 20 proc. to wy dat ki na wy ko ny wa nie za dań ad mi ni stra cji pu blicz -
nej; 15 proc. wy dat ków prze zna czo ne jest na za rzą dza nie dro ga mi po wia -
to wy mi, a 8 proc. – na po zo sta łe za da nia re ali zo wa ne przez po wiat.

Na 2008 rok w ra mach wy dat ków bu dże to wych za pla no wa no do wy ko -
na nia in we sty cje oraz za da nia re mon to we w łącz nej kwo cie ok. 6 mln. zł.
Waż niej sze z nich to ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych Nr 2 w Knu ro wie, ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Szpi ta la Po wia to we -
go w Py sko wi cach, za kup sprzę tu i apa ra tu ry me dycz nej dla szpi ta la
w Knu ro wie, do sto so wa nie po miesz czeń w Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej do wy ma ga nych stan dar dów, do sto -
so wa nie po miesz czeń Sta ro stwa w ce lu po pra wy wa run ków i uspraw nie nia
ob słu gi miesz kań ców po wia tu oraz za go spo da ro wa nie te re nu wo kół bu -
dyn ków Sta ro stwa tj. par kin gu i cią gów ko mu ni ka cyj nych, bu do wa wspól -
nie z gmi na mi chod ni ków przy dro gach po wia to wych oraz wy ko na nie re -
mon tów na wierzch ni dro go wych. 

Tak więc bu dżet po wia tu prze zna czo no nie tyl ko na wy dat ki bie żą ce
zwią za ne z re ali za cją za dań po wia tu, ale rów nież w ra mach moż li wo ści fi -
nan so wych, na po pra wę ba zy ma te rial nej w szko łach, pla ców kach, szpi ta -
lach, sta nu dróg po wia to wych oraz wa run ków ob słu gi ad mi ni stra cyj nej
miesz kań ców po wia tu. 

Ma ria 
Owcza rzak -Siej ko

– skarb nik Po wia tu 
Gli wic kie go jest kon -

struk to rem 
je go bu dże tu.

�� Zło ty Laur Umie jęt no ści i Kom -
pe ten cji dla Mi cha ła Ek ker ta 

– str. 3

�� TEMAT MIESIĄCA:
Po szli śmy do Stajenki 

– str. 4

�� W WOLNEJ CHWILI:
Po zo sta ły tyl ko kir ku ty… 

– str. 7

ILE MA MY, NA CO WY DA MY?
BUDŻET POWIATU GLIWICKIEGO W 2008 ROKU 
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Wydatki przewyższają dochody
o 1 071 000 zł. Powstały 
deficyt tej wysokości pokryty
zostanie z pożyczki 
zaciągniętej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach 
(137 594 zł) oraz wolnymi
środkami z rozliczeń pożyczek 
(933 406 zł). ZA
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Dochody własne budżetu według podziału procentowego. 

Tak dzielone będą w tym roku  wydatki budżetu powiatu.  
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Mi ja sty czeń, a wraz z nim czas na stę pu ją cy
po Bo żym Na ro dze niu i No wym Ro ku. To był
pięk ny okres, zwią za ny w ty mi naj wspa nial szy -
mi świę ta mi. Wszy scy skła da li so bie ży cze nia,
ob da rza li się wza jem ną życz li wo ścią i uśmie -
chem. Rów nież w na szym po wie cie zor ga ni zo -
wa ne zo sta ły wspól ne spo tka nia opłat ko we wie -
lu śro do wisk i grup za wo do wych. Z wiel ką przy -

jem no ścią w nich uczest ni czy łem, gdy tyl ko po -
zwa lał mi na to czas. Nie zwy kle uro czy sta by ła
ko la cja wi gi lij na w gro nie stra ża ków, sku pio -
nych w jed nost kach Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej, a zor ga ni zo wa na w tym ro ku w Bła że jo wi -
cach. Wzru sza ją cy prze bieg mia ło spo tka nie
opłat ko we osób zwią za nych w ru chem Ano ni -
mo wych Al ko ho li ków w Knu ro wie, a tak że Wi -
gi lia w Dzien nym Do mu Po mo cy Spo łecz nej
w tym mie ście. Tak że w na szym sta ro stwie zło -
ży li śmy so bie ży cze nia i po ła ma li śmy się z pra -
cow ni ka mi opłat kiem. To tyl ko nie któ re ze spo -
tkań, któ re na dłu go po zo sta ną w pa mię ci, bo nie
spo sób wy mie nić tu wszyst kich. Nie za po mnia ny
był tak że czas świę to wa nia w gro nie ro dzin nym.
Uznać go moż na za je dy ny i nie po wta rzal ny
w ro ku. Dla mnie, jak i dla wie lu in nych, nie ro -

ze rwal nie zwią za ny był z kul ty wo wa niem wy -
nie sio nych z do mu tra dy cji. Nie pa mię tam, kie -
dy ostat ni raz opu ści łem Pa ster kę – od lat mu szę
być na niej z bli ski mi, śpie wać ko lę dy i cie szyć
się z na ro dzin Dzie ciąt ka. 

Z ra do ścią wi ta li śmy też ko lęd ni ków i uczest -
ni czy li śmy w Ja seł kach oraz we wspól nym ko lę -
do wa niu. We so ło i z na dzie ją wcho dzi li śmy
w No wy Rok, ba wiąc się na za ba wach syl we -
stro wych i pry wat kach, a te raz na ba lach kar na -
wa ło wych. W tym ro ku kar na wał jest wy jąt ko wo
krót ki, ciesz my się więc, pó ki jesz cze trwa. Ży -
czę wszyst kim, by No wy Rok 2008 przy niósł
wszyst kim to, co naj lep sze, był po myśl ny, zdro -
wy i pe łen suk ce sów. 

Sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka

SSzzaannoowwnnii  CCzzyytteellnniiccyy!!SSzzaannoowwnnii  CCzzyytteellnniiccyy!!

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

20 grud nia od by ła się ostat nia
se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
w 2007 ro ku. Przy ję ta na niej zo sta -
ła naj waż niej sza w każ dym ro ku
uchwa ła – okre śla ją ca bu dżet za pla -
no wa ny na przy szłe dwa na ście mie -
się cy. Za pa dło też kil ka in nych
uchwał, istot nych dla funk cjo no wa -
nia Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
w 2008 ro ku.

O bu dże cie nie bę dę się w tym
miej scu roz pi sy wał, bo wiem wię cej
prze czy tać o nim moż na – jak za -
pew ne Pań stwo za uwa ży li ście
– na pierw szej stro nie te go wy da nia
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go”. Dla mnie naj istot niej sze jest, że
bu dżet na 2008 rok przy ję ty zo stał

przez rad nych jed no myśl nie, bez
żad ne go gło su prze ciw ko ani też
wstrzy mu ją ce go się. Cie szy, że rad -
ni – mi mo róż nic zdań w in nych
kwe stiach – w tej wła śnie spra wie
gło so wa li tak zgod nie za za pro po -
no wa ną przez Za rząd Po wia tu Gli -
wic kie go wer sją przy szło rocz nych
do cho dów i wy dat ków. 

Wie my więc, jak wy glą dać bę -
dą fi nan se po wia tu w 2008 ro ku.
Wie my tak że, jak wy glą dać bę dzie
pra ca Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
w br. – rad ni uchwa li li tak że bo -
wiem plan jej pra cy na ten okres.
Zgod nie z nim ko lej ne se sje od by -
wać się bę dą: 31 stycz nia, 28 lu te -
go, 27 mar ca, 24 kwiet nia, 29 ma -
ja, 19 czerw ca, 3 lip ca, 28 sierp -
nia, 25 wrze śnia, 30 paź dzier ni -
ka, 27 li sto pa da – do do pre cy zo -
wa nia po zo stał je dy nie ter min se sji
gru dnio wej, gdyż jak co ro ku bę -
dzie my mu sie li usta lić go tak, by
był do god ny ze wzglę du na przy -
pa da ją ce w tym mie sią cu świę ta
i pra ce nad bu dże tem. Rów no cze -
śnie przy ję te też zo sta ły przez rad -
nych pla ny pra cy ko mi sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, okre śla ją ce te -
ma ty kę ich po sie dzeń w po szcze -
gól nych mie sią cach. We szli śmy
więc w No wy Rok ze ści śle okre -
ślo ny mi pla na mi, któ re te raz nic,
tyl ko je re ali zo wać. 

www.powiatgliwicki.pl

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII Wspól ny opła tek 
Wy jąt ko wo uro czy sty prze bieg mia ło koń czą ce ubie gły rok spo tka nie

opłat ko we rad nych Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Od by ło się 20 grud nia
w Ra tu szu w Gli wi cach, gdzie po wia to wi rad ni za pro sze ni zo sta li przez
Ra dę Miej ską w Gli wi cach. Raj cy miej scy i po wia to wi wspól nie więc
zło ży li so bie ży cze nia, dzie ląc się opłat kiem. To wa rzy szy li im w tym du -
chow ni – ks. pra łat Kon rad Ko ło dziej, pro boszcz gli wic kiej Ka te dry
oraz ks. dr Ro bert Chu do ba, dy rek tor Cen trum im. Ja na Paw ła II w Gli -
wi cach. Wcześniej zaś odwiedzili Szopkę pod Ratuszem. 

– Ży czę wszyst kim tu ze bra nym, by jak naj le piej słu ży li bu do wa niu
do bra du cho we go i ma te rial ne go miesz kań ców Zie mi Gli wic kiej – mó -
wił ks. pra łat zwra ca jąc się do rad nych. Du żo uwa gi po świę cił służ bie
spo łecz nej, ja ką peł nią sa mo rzą dow cy oraz od po wie dzial no ści, któ ra jest
z nią zwią za na.

Ży cze nia zło ży li rad nym tak że prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go Ta de usz Ma mok oraz prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Gli -
wi cach, Ma rek Pszo nak. Po tem zaś, po po świę ce niu opłat ka, dzie li się
nim wszy scy ze bra ni te go wie czo ru w Ra tu szu, m.in. sta ro sta gli wic ki
Adam Szczyp ka oraz człon ko wie Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, pre zy -
dent Gli wic Zyg munt Fran kie wicz oraz wi ce pre zy den ci mia sta, a tak że
rad ni, wło da rze miast i gmin Zie mi Gli wic kiej i licz nie przy by li go ście.

(RG)

Ks. pra łat Kon rad Ko ło dziej oraz przew. Ra dy Miej skiej w Gli wi cach,
Ma rek Pszo nak.
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19 stycz nia w Gór no ślą skim Cen trum Kul -
tu ry w Ka to wi cach od by ła się uro czy stość
wrę cze nia „Lau rów Umie jęt no ści i Kom pe -
ten cji 2007”. Wśród lau re atów tej na gro dy
był m.in. Mi chał Ek kert, me na dżer kie ru ją cy
knu row skim ZOZ -em. Ode brał ją w do sko na -
łym gro nie – „Lau ry” przy zna no w tym ro ku
m.in. prof. Lesz ko wi Bal ce ro wi czo wi, Ja nu -
szo wi Ste in hof fo wi, Kry sty nie Bo che nek, rek -
to rom Uni wer sy te tu Ślą skie go i Ślą skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go – prof. Ja nu szo wi
Ja necz ko wi i prof. Ewie Ma łec kiej -Ten de rze,
a tak że pre zy dent Za brza, Mał go rza cie Mań -
ce -Szu lik.

Mi chał Ek kert otrzy mał „Zło ty Laur Umie -
jęt no ści i Kom pe ten cji” w ka te go rii „Pro Pu -
bli co Bo no”. Ka pi tu ła tej pre sti żo wej na gro dy
Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach
tak uza sad ni ła przy zna nie jej wła śnie dyr. Ek -
ker to wi: „Za wy jąt ko we za an ga żo wa nie
w pro wa dze nie szpi ta li, za spraw ne i sku tecz -
ne za rzą dza nie pla ców ka mi me dycz ny mi,

a w szcze gól no ści za osią ga nie bar dzo do -
brych wy ni ków fi nan so wych; za efek tyw ne
po zy ski wa nie środ ków z róż nych źró deł ze -
wnętrz nych na roz bu do wę i do po sa że nie szpi -
ta li oraz na szko le nia dla pra cow ni ków;
za wdra ża nie w kie ro wa nych pla ców kach sys -
te mu za rzą dza nia ja ko ścią oraz do sko na le nie
za rzą dza nia w du chu TQM.” Jest to ko lej na
na gro da przy zna na M. Ek ker to wi za je go zdol -
no ści me na dżer skie – w po przed nich la tach
otrzy mał już Srebr ną Od zna kę Izby Prze my -
sło wo -Han dlo wej w Tar now skich Gó rach oraz
Srebr ny Me dal „Za słu żo ny dla Wo je wódz twa
Ślą skie go”. 

– Przy zna nie mi „Zło te go Lau ru” trak tu ję ja -
ko pod su mo wa nie pra cy mo ich pra cow ni ków
– po wie dział M. Ek kert tuż po ode bra niu na gro -
dy. – Dzię ku ję im za to, że uwie rzy li w sku tecz -
ność me go spo so bu za rzą dza nia i da li mu się po -
rwać, po dej mu jąc się te go wy zwa nia, a tak że
za to, iż wspie ra ją mnie w co dzien nej pra cy
i dzia łal no ści. 

Mi chał Ek kert po za knu row skim ZOZ -em
kie ru je rów nież szpi ta la mi w Tar now skich Gó -
rach i Pie ka rach Ślą skich. (RG)

ZŁO TY LAUR DLA MI CHA ŁA EK KER TA

Na gro dę wrę czył Mi cha ło wi Ek ker to wi Ta de -
usz Do no cik, pre zes Re gio nal nej Izby Go spo -
dar czej w Ka to wi cach. 

Ewa ku acja „Ostoi”
Dra ma tycz ne chwi le prze ży li tuż przed świę ta mi miesz kan ki

oraz per so nel Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi -
cach. 21 grud nia ok. godz. 19.00 ode bra no tam te le fon, że w bu -
dyn ku umiesz czo na jest bom ba, któ ra za raz wy buch nie.

Na tych miast po wia do mio ne zo sta ły służ by ra tow ni cze i za rzą dzo no
ewa ku ację. By ła ona wy jąt ko wo trud na do prze pro wa dze nia, bo wiem
w „Ostoi” prze by wa ją nie peł no spraw ne dziew czę ta i ko bie ty, z któ rych
część nie po ru sza się o wła snych si łach. Miesz kan ki by ły wy pro wa dza -
ne i wy no szo ne przez pra cow ni ków DPS -u, a tak że stra ża ków, po li -
cjan tów i żoł nie rzy z Od dzia łu Spe cjal ne go Żan dar me rii Woj sko wej
w Gli wi cach. W „Ostoi” miesz ka 151 ko biet i dziew cząt, wy ma ga ją -
cych opie ki przez ca łą do bę. 11 z nich nie moż na by ło ewa ku ować ze
wzglę du na bar dzo cięż ki stan zdro wia – za zgo dą le ka rza i służb ra tow -
ni czych po zo sta ły więc na miej scu, z za strze że niem, że w ra zie bez po -
śred nie go za gro że nia po dej mie się wo bec nich spe cjal ne środ ki. Na po -
moc przy by li rów nież miesz kań cy So śni co wic, któ rzy do bro wol nie
włą czy li się w ak cję. Ewa ku owa ne oso by umiesz czo no w Gim na zjum
w So śni co wi cach, a w tym cza sie spe cja li stycz ny od dział po li cji prze -
szu kał „Osto ję”, wy ko rzy stu jąc do te go m.in. psa tro pią ce go. Ła dun ku
wy bu cho we go jed nak nie zna le zio no – alarm oka zał się fał szy wy. 

– To był ma ka brycz ny dow cip – mó wi dy rek tor DPS „Osto ja”, Ja -
ro sław Menc fel. – Na szczę ście mo gli śmy w tej sy tu acji li czyć na po -
moc i wspar cie wie lu in sty tu cji i osób pry wat nych, a tak że władz So śni -
co wic – bur mi strza Cze sła wa Ja kub ka i je go za stęp cy, Jo achi ma Sko ru -
py. Na miej scu by ła tak że dy rek tor Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie, Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi cius. Bar dzo ser decz nie im wszyst kim
za to dzię ku ję.

W ty dzień po ewa ku acji po li cja usta li ła, kto był spraw ca fał szy we go alar -
mu. Oka zał się nim 22-let ni miesz ka niec po wia tu gli wic kie go, ko le ga dwóch
miesz ka nek „Ostoi” ze szko ły spe cjal nej w Gli wi cach. Gro zi mu spra wa są -
do wa oraz po kry cie kosz tów prze pro wa dze nia ak cji ewa ku acyj nej. (RG)

Sta ro stwo po no we mu
Od 1 stycz nia obo wią zu je no wy Re gu la min Or ga ni za cyj ny Sta ro stwa Po -

wia to we go w Gli wi cach, przy ję ty na pod sta wie uchwa ły Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go z 25 paź dzier ni ka ub. r. Wpro wa dza sze reg zmian, istot nych dla
pra cy te go urzę du oraz klien tów ko rzy sta ją cych z je go usług. 

– Prze pro wa dze nie re or ga ni za cji by ło ko niecz ne z kil ku po wo dów – wy ja śnia
Mag da le na Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go. – Ma ona na ce lu te ma tycz -
ne upo rząd ko wa nie spraw pro wa dzo nych przez da ne wy dzia ły, a tym sa mym
uspraw nie nie ob słu gi klien ta. Zmia ny wpro wa dza ne są tak że pod ką tem wy ma -
gań cer ty fi ka tu ISO, o któ re go przy zna nie ubie ga się obec nie Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach.

Zmie nio ne zo sta ły na zwy więk szo ści wy dzia łów. Jest ich 10 i no szą na stę pu -
ją ce na zwy: Wy dział Edu ka cji, Zdro wia i Spraw Spo łecz nych (WEZ), Wy dział
Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa (WAB), Wy dział Geo de zji i Go spo dar ki Nie ru cho -
mo ścia mi (WGN), Wy dział Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa (WOŚ),
Wy dział Za rzą dza nia Kry zy so we go (WZK), Wy dział In we sty cji i Za mó wień Pu -
blicz nych (WIZ), Wy dział Ko mu ni ka cji i Trans por tu (WKT), Wy dział Fi nan so -
wy (WF), Wy dział Or ga ni za cyj ny, Kadr i Szko leń (WOK) oraz Wy dział Roz wo -
ju i Pro mo cji (WRP). Część spraw za ła twia się obec nie w in nych wy dzia łach niż
po przed nio – na przy kład kar ty par kin go we, z ja kich ko rzy sta ją nie peł no spraw -
ni, wy da wa ne są te raz w Wy dzia le Edu ka cji, Zdro wia i Spraw Spo łecz nych, a nie
jak wcze śniej, w Wy dzia le Ko mu ni ka cji. Tak że ca łość te ma ty ki zwią za nej z or -
ga ni za cja mi po za rzą do wy mi tra fi ła do te go wy dzia łu, któ ry od Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji prze jął działalność i koordynację Po wia to we go Cen trum Or ga ni za -
cji Po za rzą do wych. 

Nie spo sób tu wy mie nić wszyst kich wpro wa dzo nych zmian, bo są one licz ne
i nie jed no krot nie bar dzo szcze gó ło we. Moż na się z ni mi za po znać na na szej stro nie
in ter ne to wej: www.po wiat gli wic ki.pl. W za kład ce Sta ro stwo Po wia to we umiesz -
czo ny jest m.in. je go no wy re gu la min i sche mat or ga ni za cyj ny. Tam też znaj du je się
Wir tu al ne Biu ro Ob słu gi, w któ rym wy szcze gól nio no za kres spraw za ła twia nych
przez da ne wy dzia ły, a tak że za miesz czo no do po bra nia przez klien tów wzo ry wnio -
sków i za łącz ni ków z in for ma cją o opła tach, obo wią zu ją cych w urzę dzie. (RG)
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Od 17 grud nia do Świę ta Trzech Kró li mo -
gli śmy cie szyć się pięk ną, drew nia ną Szop ką
sto ją cą na Ryn ku w Gli wi cach. Po wsta ła dzię -
ki wspól nej ini cja ty wie Te atru No wej Sztu ki,
Urzę du Miej skie go w Gli wi cach oraz Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach. Wie le się wo -
kół niej dzia ło i sta ła się miej scem ra do snych
spo tkań miesz kań ców Zie mi Gli wic kiej
w okre sie Świąt Bo że go Na ro dze nia.

W za my śle or ga ni za to rów mia ła sku pić wo kół
sie bie spo łecz ność Gli wic i po wia tu. Stąd na zwa
pro jek tu – „Pójdź my wszy scy… Pójdź i Ty…”,
w sym bo li ce swej od wo łu ją ce go się do jed nej
z naj bar dziej zna nych ko lęd. I tak też się sta ło.
Na pierw szy apel, któ ry po pły nął ze sta ro stwa,
od ra zu od po wie dzia ła fir ma Ra dan, go to wa ją
ufun do wać i za dbać o jej wy bu do wa nie. Szop kę
po sta wi li spro wa dze ni przez nią gó ra le z Ży wiec -

czy zny, pach nia ła la sem i sia nem, bo wiem w wy -
glą dzie na wią zy wa ła do tra dy cyj nych pol skich
sta je nek. Ota cza ły ją cho in ki z ru dzi niec kich la -
sów. Fi gu ry wy ko na ła
lu do wa ar tyst ka z Ra -
cho wic, a o ich ubra -
nie za dba ły gmi ny po -
wia tu gli wic kie go.
Dzie ciąt ko, po świę co -
ne przez sio stry za kon -
ne spod Czę sto cho wy,
tra fi ło do żłób ka, wy -
ko na ne go z drew na,
któ re po cho dzi ło z oł -
ta rza pa pie skie go zbu -
do wa ne go na wi zy tę
Ja na Paw ła w Gli wi -
cach. 

Pod Szop ką śpie wa ły licz ne chó ry i wy stę po -
wa ły ze spo ły z Gli wic i gmin na sze go po wia tu.
Har ce rze roz da wa li Be tle jem skie Świa teł ko Po -
ko ju. Pod Szop ką ży cze nia miesz kań com Zie mi
Gli wic kiej zło ży li pre zy dent Gli wic Zyg munt
Fran kie wicz i sta ro sta Adam Szczyp ka, a tak że
ks. pra łat Kon rad Ko ło dziej. Natomiast w
gliwickiej Katedrze odprawiona została przez ks.
bp. Jana Wieczorka msza św. za pomyślność
gliwiczan i mieszkańców powiatu.

– Cie szę się, że wo kół na szej Szop ki uda ło
się sku pić ty le osób i in sty tu cji do brej wo li – mó -
wi Mag da le na Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go, a rów no cze śnie rad na Ra dy Miej skiej
w Gli wi cach. – Już dziś pozwalam sobie
zaprosić wszystkich na gliwicki Rynek za rok,
gdy po raz drugi spotkamy się pod tą wspólną –
miejską i powiatową – Stajenką. Prezes firmy
Radan obiecał ją przechować i ponownie
postawić przed Bożym Narodzeniem 2008.

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek 

PO SZLI ŚMY DO STAJENKI…

Sta jen ka pach nia ła sian kiem i po do ba ła się szcze gól nie dzie ciom, któ re
licz ne ją od wie dza ły.

Je den z licz nych wy stę pów chó rów przed Szop ką.

� Ta de usz We so łow ski z fir my Ra dan Sp. z o.o. z Gli wic, któ ra wy bu do -
wa ła szop kę w ca ło ści ją fi nan su jąc
�Da riusz Je zier ski z Te atru No wej Sztu ki – po my sło daw ca i ko or dy na tor przed -
się wzię cia oraz gru py, ze spo ły i chó ry, któ re za pew ni ły opra wę ar ty stycz ną
� gmi ny: Gie rał to wi ce, Pil cho wi ce, Knu rów, Py sko wi ce i Wie lo wieś
� Ku ria Die ce zjal na w Gli wi cach – ks. bi skup Jan Wie czo rek, a tak że księ -
ża Ber nard Koj i Krzysz tof Ko niecz ny. Ks. pra łat Kon rad Ko ło dziej – pro -
boszcz Ka te dry p. w. Św. Pio tra i Paw ła, ks. Ber nard Frank – pro bosz cza
Pa ra fii p. w. Wszyst kich Świę tych oraz ks. Ro bert Chu do ba –
dy rek tor Cen trum Ja na Paw ła II.
� Pa weł Ma rzec – ini cja tor ubie gło rocz nej Szop ki, pre zes Sto wa rzy sze nia
Kul ty wo wa nia Tra dy cji Bo żo na ro dze nio wych w Gli wi cach
� Nad le śnic two Ru dzi niec oraz nad le śni czy Ta de usz Ma mok 
� Cen trum Kul tu ry Za mek w Tosz ku i dy rek tor Jo an na Kar we ta
� To wa rzy stwo im. Bra ta Al ber ta – pre zes Jan Sznaj der oraz Fran ci szek
Byś, Wal de mar Jan cik i Piotr Lu bas
� Ko men da Miej ska Po li cji w Gli wi cach z ko men dan tem Teo fi lem Mar -
cin kow skim
� Straż Miej ska w Gli wi cach z ko men dan tem An drze jem No wa kiem

� Od dział Spe cjal ny Żan dar me rii Woj sko wej z Gli wi cach z ko men dan tem
Da riu szem Sie kie rą
� Miej ski Za rząd Usług Ko mu nal nych w Gli wi cach – Krystian Tomala 
i Jerzy Świstak
� Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów – Henryk Małysz
� Za rząd Dróg Miej skich w Gli wi cach
� Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi cach
� Urząd Miej ski w Gli wi cach – Ma rek Ja rzę bow ski, Mo ni ka Grze czyń ska,
Syl wia Ba na szew ska i Ka ta rzy na Jajsz czok
� Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach – Mag da le na Bud ny, Mag da le na Fi -
szer – Rę bisz, Sła wo mir Grusz ka
� Ko men da Huf ca ZHP Zie mi Gli wic kiej – ko men dant To masz Raw ski, za -
stęp ca Syl wia Dziar ma ga oraz har ce rze: Ka mi la Wa si lew ska, Ewa Stra dow ska,
Axe la Frank, An na Wik tor, Pa try cja Ada ma rek, Piotr Mrów ka, Da wid Mi la,
Do mi ni ka Spie rew ka, Mi cha li na Ger lic, Ka mil Wa si lew ski, Ali cja Go rza nów
� We ro ni ka Mor ci nek – ar tyst ka lu do wa z Ra cho wic, twór czy ni fi gur ze
sło my i sia na, któ re sta ły w Szop ce
� Ada Urgacz – z „Ga ze ty Gli wic kiej” 
� ks. Se ba stian Ma rec ki oraz red. Pa weł Ju rek z Ra dia Plus

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim, któ rzy włą czy li się w bu do wę Szop ki oraz re ali za cję pro jek tu 
„Pójdź my wszy scy… Pójdź i Ty” na gli wic kim Ryn ku. W szcze gól no ści by li to:
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W ha li spor to wej w Gim na -
zjum w Żer ni cy prze pro wa dzo -
ne zo sta ły 15 i 16 grud -
nia VIII Mi strzo stwa Po wia tu
Gli wic kie go w Te ni sie Sto ło -
wym. Sta ro wa ła w nich re kor -
do wa licz ba uczest ni ków – 31
za wod ni czek i 91 za wod ni ków
z 13 dru żyn.

I miej sce w ka te go rii mło dzi -
czek za ję ła Ad rian na Kot z LKS

Vic to ria Pil cho wi ce, w ka te go rii
mło dzi ków – Do mi nik Szmaj
z LKS Orzeł Sta ni ca, w ka te go rii
ka de tek – Mał go rza ta Ma ziec
z ULKS Ruch Pniów, ka de tów
– Krzysz tof No wak z LKS Mło -
dość Rud no, ju nio rek – Ewa
Karch ni wy z LKS Vic to ria Pil -
cho wi ce, ju nio rów – Ka mil Ko -
wal ski z TKKF Szczy gło wi ce
Knu rów, se nio rek – Ma ria Gra lok

z ULKS Pław nio wi -
ce, a se nio rów – Piotr
Ze mła z ULKS Taj -
fun Li go ta Ła będz ka.
Dru ży no wo naj lep szy
był LKS Na przód
Żer ni ca, tuż za nim
upla so wał się LKS
Vic to ria Pil cho wi ce,
a III miej sce za jął
ULKS Pław nio wi ce.
W punk ta cji gmin
zwy cię ży ły Pil cho wi -
ce, II miej sce przy pa -
dło Ru dziń co wi,
a III – Tosz ko wi. Za -
wo dy pro wa dzi li sę -
dzio wie Mie czy sław
i Le szek Pię to wie.
Ich or ga ni za to rem
by ło Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi -
cach, a współ or ga ni -
za to rem – Gim na -
zjum w Żer ni cy.

(RG)

Za śpie wa li 
w Szczy gło wi cach 

Wy stęp uczniów ZSS w Knu ro wie.
Tra dy cyj nie w okre sie Bo że go Na ro dze nia dy rek cja, gro no pe da -

go gicz ne oraz ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie
przy go to wa li Wspól ne Ko lę do wa nie. Im pre za, któ rą zor ga ni zo wa no
już po raz ósmy, od by ła się 11 stycz nia w Do mu Kul tu ry w Szczy gło -
wi cach. Swe umie jęt no ści wo kal ne i ar ty stycz ne za pre zen to wa ły
dzie ci i mło dzież z Knu ro wa, Gie rał to wic, Py sko wic, Gli wic i Lesz -
czyn. 

– Cie szę się, że już po raz ósmy uda ło nam się zor ga ni zo wać ko lę do wa -
nie – mó wi Gra ży na Gó ral czyk, dy rek tor ZSS w Knu ro wie. – Dzię ki
trzem pa niom: Sa bi nie Bro ni kow skiej, Ju sty nie Roz pę dow skiej oraz Mo ni -
ce Wo liń skiej -Rze pie im pre za z ro ku na rok na bie ra co raz więk sze go roz -
ma chu. Uczest ni cy nie tyl ko śpie wa ją ko lę dy, ale rów nież wraz z opie ku na -
mi przy go to wu ją ko lo ro we stro je, w któ rych wy stę pu ją. 

Wy stę pom przy glą da li się za pro sze ni go ście, wśród któ rych zna leź li się
m. in. sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka, któ ry ob jął ho no ro wy pa tro nat
nad ko lę do wa niem, pre zy dent Knu ro wa Adam Rams, wi zy ta tor Ku ra to -
rium Oświa ty w Ka to wi cach z De le ga tu ry w Gli wi cach Ma ciej Osuch,
rad ny Ra dy Mia sta Knu rów Izy dor Go lec oraz pre zes Sto wa rzy sze nia Ro -
dzin i Przy ja ciół Osób z Nie peł no spraw no ścią In te lek tu al ną Ur szu la
Kraw czyk.

– Wspól ne ko lę do wa nie to wspa nia ła im pre za – pod su mo wał sta ro sta
gli wic ki Adam Szczyp ka. – Gra tu lu ję wszyst kim, któ rzy ją przy go to wa li,
jak rów nież wszyst kim, któ rzy wy stą pi li. Ko lę do wa nie w na szej tra dy cji ma
bar dzo bo ga tą hi sto rię, dla te go waż ne jest, aby śmy ją kul ty wo wa li wśród
dzie ci i mło dzie ży. 

W pro gra mie VIII Wspól ne go Ko lę do wa nia za pre zen to wa li się: An -
na Ho lik i gru pa uczest ni ków Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej w Knu ro wie,
Mar ta Ko stec ka z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, ucznio wie Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, dzie ci z Miej skie go Przed szko la
nr 13 w Knu ro wie, ucznio wie Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 7 w Knu -
ro wie, ucznio wie Gim na zjum nr 2 w Knu ro wie, ucznio wie Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach, Mo ni ka Ce dzi dło i An drzej Ku rze ja z Ze spo -
łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 6 w Gli wi cach. (SG)

Tur niej po raz pią ty
14 grud nia w ha li spor to wej Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2

w Knu ro wie ro ze gra ny zo stał V Tur niej Pił ki Noż nej Szkół Po nad -
gim na zjal nych Po wia tu Gli wic kie go. 

W tur nie ju bra ły udział 12-oso bo we dru ży ny trzech szkół pro wa dzo -
nych przez po wiat – Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie oraz Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. Obo wią zy wał sys tem gry „każ dy
z każ dym”, dwa ra zy po 15 mi nut, we dle prze pi sów pił ki ha lo wej. 

I miej sce za ję ła dru ży na ZSZ nr 2 w Knu ro wie, II – ZS im. I. J. Pa -
de rew skie go w Knu ro wie, a III – ZS im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach. Naj lep szym strzel cem zo stał Da mian Tkocz z „Pa de rew skie go”,
a naj lep szym bram ka rzem – Ra fał Grześ z ZSZ nr 2. Na gro dy (sprzęt
spor to wy), pu cha ry i dy plo my wrę czył zwy cięz com tur nie ju Wal de mar
Do mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Or ga ni za to rem za wo -
dów by ło Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, a współ or ga ni za to rem
– ZSZ nr 2 w Knu ro wie. (RG)
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Mi strzow ski ping -pong

Dy plo my, me da le i pu cha ry zwy cięz com wrę -
czy li sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka i czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Wal de mar Do -
mbek – na zdję ciu z Klau dią Grze lak z LKS
Vic to ria Pil cho wi ce. 
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8 stycz nia w Dą brów ce od był się fi nał V Wo -
je wódz kie go Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek. Ta
cy klicz na im pre za skie ro wa na jest do dzie ci
i mło dzie ży z przed szko li, szkół pod sta wo wych,
gim na zjów oraz szkół spe cjal nych. W po szcze -
gól nych ka te go riach ry wa li zu ją ze so bą so li ści,
ze spo ły wo kal ne oraz chó ry. 

– W te go rocz nym Fe sti wa lu uczest ni czy ło
po nad 400 dzie ci i mło dzie ży z ca łe go wo je -
wódz twa ślą skie go – mó wi Iwo na Ewer tow ska -
-Me ner, or ga ni za tor ka im pre zy. – Pierw szym
eta pem, któ ry od był się 8 grud nia, by ły prze słu -
cha nia wszyst kich uczest ni ków przez ko mi sję
zło żo ną z wy kła dow ców aka de mii mu zycz nych
z Ka to wic oraz Kra ko wa a tak że za wo do wych
mu zy ków. W tym ro ku po raz pierw szy oce nia no
ko lę dy w ję zy ku ob cym. Po ziom wy ko naw ców
był bar dzo wy so ki, przez co ko mi sja mia ła trud -
ne za da nie, że by wy brać naj lep szych. 

Sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka, gra tu lu jąc
uczest ni kom oraz or ga ni za to rom stwier dził, że ta
wy jąt ko wa im pre za nie tyl ko wspa nia le pro mu je
tra dy cyj ne ko lę do wa nie, ale rów nież Zie mię Gli -
wic ką. Pod su mo wu jąc Fe sti wal ksiądz bi skup

Ge rard Kusz, sta -
ro sta gli wic ki oraz
wójt gmi ny Wie lo -
wieś Gin ter Skow -
ro nek wrę czy li na -
gro dy i wy róż nie -
nia, a na stęp nie lau -
re aci za śpie wa li ko -
lę dy i pa sto rał ki
w ko ście le w Dą -
brów ce. Na gro dy
dla zdo byw -
ców I miej sca,
w po sta ci od twa rza -
czy DVD ufun do -
wał Ma riusz Po lo czek, rad ny Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. 

Pierw sze miej sca w po szcze gól nych ka te go -
riach zdo by li: Chór z Ze spo łu Szkol no -Przed -
szkol ne go w Woj sce, Pau li na Ja cek, Szko ła
Pod sta wo wa nr 9 w Knu ro wie – ze spół „Cza ry
ma ry”, Do mi ni ka Pro kop, Ze spół Mu zy ki Daw -
nej „Ti bia rum Scho la res” z SP w Pnio wie, Ze spół
wo kal ny z SP nr 18 w Gli wi cach, So nia Ko peć,

Chór Ka me ral ny „Can to” z Gim na zjum w Wie -
low si oraz Ze spół wo kal ny z Ra dzion ko wa.

Pa tro nat nad Fe sti wa lem ob ję li bi skup po -
moc ni czy Die ce zji Gli wic kiej Ge rard Kusz, ślą -
ski ku ra tor oświa ty Ma rian Dor sio, sta ro sta gli -
wic ki Adam Szczyp ka oraz wójt gmi ny Wie lo -
wieś Gin ter Skow ro nek. (SG) 

Stra żac ki opła tek

Ks. bi skup Ge rard Kusz i ka pe lan stra ża ków ks. Piotr Fa liń ski, w tle po czet
sztan da ro wy ZP ZOSP RP w Gli wi cach. 

Tra dy cyj ne spo tka nie opłat ko we, or ga ni zo wa ne co ro ku przez Za rząd Po wia -
to we go Związ ku OSP RP w Gli wi cach, od by ło się tym ra zem 13 grud nia w świe -
tli cy OSP Bła że jo wi ce. Przy by li na nie przed sta wi cie le jed no stek OSP z te re nu
po wia tu, a tak że licz nie za pro sze ni go ście, m.in. sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp -
ka, sta ro sta strze lec ki Jó zef Swa czy na, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go Ta de usz Ma mok, a tak że wój to wie i bur mi strzo wie gmin Po wia tu Gli wic -
kie go. Ks. bi skup po zło że niu stra ża kom ży czeń po świę cił opła tek, któ rym wszy -
scy się na stęp nie dzie li li, ży cząc so bie wszyst kie go co naj lep sze z oka zji nad cho -
dzą cych Świąt i No we go Ro ku. Spo tka nie uświet nił wy stęp dzie ci ze Szko ły Pod -
sta wo wej w Wie low si, któ re przed sta wi ły ślą ską wer sję „Czer wo ne go Kap tur ka”
oraz Ja seł ka za pre zen to wa ne przez ze spół z tam tej sze go GOK -u. Współ or ga ni za -
to rem spo tka nia był wójt gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek. (RG)

Pie nią dze do wzię cia
Jak co roku Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza otwar ty kon kurs

ofert na wy ko na nie przez or ga ni za cje po za rzą do we i in ne upraw nio -
ne pod mio ty pro wa dzą ce dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne go za dań pu -
blicz nych w 2008 ro ku. W br. na do fi nan so wa nie dzia łal no ści sto wa -
rzy szeń za pla no wa no w bu dże cie po wia tu 82 ty sią ce zło tych. Na ja -
kie ce le moż na uzy skać do ta cje?

– Pro gram Współ pra cy Po wia tu Gli wic kie go z Or ga ni za cja mi Po -
za rzą do wy mi w 2008 ro ku obej mu je 6 ob sza rów do fi nan so wa nia
– wy ja śnia Do mi ni ka Ja ro szyń ska -Pi skorz, pra cow nik Wy dzia łu
Edu ka cji, Zdro wia i Spraw Spo łecz nych, ko or dy na tor Po wia to we go
Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych. – Są to przed się bior czość, in -
te gra cja eu ro pej ska oraz roz wój spo łecz no ści lo kal nej, kul tu ra
i ochro na dzie dzic twa na ro do we go, kul tu ra fi zycz na i spor tu, pro mo -
cja zdro wia, ochro na śro do wi ska oraz bez pie czeń stwo pu blicz ne
i ochro na prze ciw po ża ro wa. 

Aby otrzy mać wspar cie fi nan so we, na le ży wy peł nić wnio sek
o do fi nan so wa nie i zło żyć go w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach do 15 lu te go br. Waż ne jest rów nież zgod ne z pro jek tem zre -
ali zo wa nie oraz roz li cze nie pro jek tu. Wszyst kie te szcze gó ły za -
wie ra Pro gram Współ pra cy Po wia tu Gli wic kie go z Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi w 2008 ro ku. Pro gram moż na zna leźć na stro nie
in ter ne to wej www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce PCOP. Do dat ko -
wo w Po wia to wym Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych moż na
uzy skać po moc w wy peł nia niu wnio sków, a tak że kon sul ta cje
w spra wie re ali za cji i roz li cze nia za da nia. PCOP mie ści się w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, po -
kój nu mer 360, nu mer te le fo nu 0-32 332-66-40, ad res e -ma il:
pcop@sta ro stwo.gli wi ce.pl. 

(SG)
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Wo je wódz kie ko lę do wa nie w Dą brów ce

Ze spół wo kal no – in stru men tal ny SP nr 9
w Knu ro wie „Cza ry Ma ry”.
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☺☺ 2 lu te go w Szko le Pod sta wo wej w Po -
ni szo wi cach od bę dzie się Za ba wa Kar -

na wa ło wa. W jej trak cie bę dą zbie ra ne pie nią -
dze na zor ga ni zo wa nie ob cho dów 50-le cia
szko ły. Bi le ty w ce nie 60 zł od pa ry są do na -
by cia w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po ni -
szo wi cach lub w se kre ta ria cie szko ły. Wię cej
in for ma cji pod nu me rem tel. 0-32 230-31-05.

☺☺ 6 lu te go w sie dzi bie Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Po ni szo wi cach zor ga ni zo wa -

ne zo sta ną Warsz ta ty Re cy ta tor skie dla
uczniów szkół pod sta wo wych gmi ny Ru dzi -

niec. Wię cej in for ma cji na stro nie in ter ne to wej
www.gok.ru dzi niec.com.

☺☺ 14 lu te go w Klu bie Kul tu ry Lo kal nej
Sztu ka te ria w Knu ro wie od bę dzie się

Wa len tyn ko wy Wie czór Mu zycz ny. Wię cej
in for ma cji na stro nie in ter ne to wej
www.klubsz tu ka te ria.pl.

☺☺ 17 lu te go w sa li Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach za pre -

zen to wa ne zo sta nie wi do wi sko te atral ne pt.
Wa len tyn ki 2008 w wy ko na niu Te atru Mło -
dzie żo we go CAR PE DIEM i Sek cji Wo kal nej

MO KiS. Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji
na stro nie www.mo kis.py sko wi ce.org.

☺☺ 17 lu te go w ki nie Ca si no w Knu ro wie
od bę dzie się kon cert Ze spo łu „Walk

Away and Friends” (Eric Ma rien thal, De an
Brown). Bi le ty w ce nie 20 zł są do na by cia
w ka sie ki na. Po czą tek kon cer tu o go dzi -
nie 19.00.

☺☺ 23 lu te go o godz. 14.00 – rów nież w ki -
nie Ca si no – VI Fe sti wal Mu zy ki Roc -

ko wej. Wstęp wol ny.
(Opr.: SG)

CO SIĘ WYDARZY? 

O wie lo kul tu ro wo ści i wie lo re li gij no ści
miesz kań ców po wia tu gli wic kie go na prze strze -
ni dzie jów świad czą za cho wa ne do dziś ży dow -
skie cmen ta rze. Do nie daw na za nie dba ne, dziś
od zy sku ją świet ność, a dzie je się to dzię ki gru pie
dzie ci i mło dzie ży pod prze wod nic twem na uczy -
cie la hi sto rii Grze go rza Ka miń skie go. To ich
pra ca i za an ga żo wa nie spra wi ło, że uda ło się
wy sprzą tać dwa cmen ta rze ży dow skie – w Wie -
low si i Tosz ku. 

CMEN TARZ ŻY DOW SKI 
I SY NA GO GA W WIE LOW SI

Ma te rial ny mi śla da mi po daw nych ży dow -
skich miesz kań cach Wie low si są za cho wa ne
do dziś dwa obiek ty: bu dy nek daw nej sy na go gi
i kir kut. Lud ność ży dow ska w tej miej sco wo ści
po ja wi ła się w II po ło wie XVII stu le cia. Gmi na
ży dow ska zo sta ła za ło żo na przez pol skie go Ży -
da Jo na ta na Blo cha i by ła ma cie rzy stą gmi ną
dla po wsta łych gmin ży dow skich w Py sko wi -
cach i Tosz ku. Do dziś  w Wie low si przy uli cy
Gmin nej, obok sta cji ben zy no wej znaj du je się

bu dy nek, w któ rym w la tach 1771 – 1938 mie -
ści ła się sy na go ga – mi mo po gro mu lud no ści ży -
dow skiej w 1938 ro ku w cza sie „No cy krysz ta ło -
wej”, nie zo stał znisz czo ny przez hi tle row ców.
Od 1938 ro ku bu dy nek prze stał peł nić funk cję
do mu mo dli twy. Po II woj nie świa to wej sy na go -
ga zo sta ła za mie nio na na ma ga zyn zbo żo wy. Jest
to naj star sza za cho wa na sy na go ga na te re nie
Gór ne go Ślą ska. 

Ko lej nym ma te rial nym śla dem po daw nych
ży dow skich miesz kań cach Wie low si jest cmen -
tarz, znaj du ją cy się oko ło 600 m od dro gi w kie -

run ku miej sco wo ści Woj ska. Zo stał
za ło żo ny praw do po dob nie pod ko -
niec XVII wie ku. Na cmen ta rzu za -
cho wa ło się oko ło 250 ma cew. Daw -
niej przy wej ściu na te ren ne kro po lii
mie ścił się dom przed po grze bo wy,
a ca ły cmen tarz oto czo ny był ka -
mien nym mu rem, któ ry zo stał ro ze -
bra ny po 1945 ro ku. Naj star sza ma -
ce wa po cho dzi z 1722 ro ku i jest to
na gro bek pierw sze go ży dow skie go
miesz kań ca Wie low si, wspo mnia ne -
go Jo na ta na Blo cha. Wie lo wiej ski
kir kut to miej sce spo czyn ku nie tyl ko
Ży dów z Wie low si, ale tak że z Bła że -
jo wic, Woj skiej, a na wet z od le głych
Tar now skich Gór i Gli wic. Na za -
cho wa nych ma ce wach wid nie je

prze pięk na sym bo li ka. Mi mo znisz czeń, cmen -
tarz ten na le ży do naj cie kaw szych za byt ków kul -
tu ry ju da istycz nej na Ślą sku.

CMEN TARZ ŻY DOW SKI
W PY SKO WI CACH

Po wstał ok. 1830 r. i jest jed nym z nie licz -
nych śla dów po spo łecz no ści ży dow skiej za -
miesz ku ją cej nie gdyś Py sko wi ce. Wcze śniej ist -
nia ła w tym mie ście drew nia na sy na go ga, któ ra

spło nę ła w 1822 r. Ostat nie go po chów ku do ko -
na no tu w 1920 ro ku, a naj star szy grób po cho dzi
z 1841 r. Ogó łem za cho wa ło się po nad 100 ma -
cew, w więk szo ści usta wio nych dość przy pad ko -
wo – je dy nie oko ło 20 z nich stoi na swo ich pier -
wot nych miej scach. Cmen tarz znaj du je się
przy ul. Za ol sza ny 12.

CMEN TARZ ŻY DOW SKI W TOSZ KU

Po cho dzi z po ło wy XIX wie ku i mie ści się
przy ul. Wie lo wiej skiej. Za cho wa ło się tu je dy -
nie 8 ma cew. Gmi na ży dow ska wy bu do wa ła
w Tosz ku w 1836 r. sy na go gę, któ ra mie ści ła się
przy dzi siej szej ul. Pia stow skiej. Dziś nie ma
po niej śla du – zo sta ła znisz czo na przez hi tle -
row ców w cza sie „No cy krysz ta ło wej”. W cza sie
po gro mu to szec cy Ży dzi zo sta li wy wie zie ni
do obo zów i wy mor do wa ni. Do dziś ca ły to szec -
ki kir kut oto czo ny jest ka mien nym mu rem.
Na cmen ta rzu po cho wa ni są Ży dzi z Tosz ka
i oko licz nych miej sco wo ści. Na za cho wa nych
na grob kach wid nie je sym bo li ka przed sta wia ją ca
rę ce bło go sła wią ce i zła ma ne drze wo. 

– Ży dzi mo gli się osie dlać na te re nie obec nej
Zie mi Gli wic kiej do pie ro na pod sta wie usta wo -
daw stwa pru skie go. Przy by li tu naj praw do po -
dob niej z Czech i za czę li two rzyć swo je do mo -
stwa na wsiach i w ma łych mia stecz kach. By li to
z re gu ły wy kształ ce ni, sto sun ko wo ma ło or to -
dok syj ni, ale bar dzo pręż ni lu dzie. Mie li wła sne
szkol nic two wy zna nio we, a trud ni li się m.in.
han dlem, li chwiar stwem czy pro wa dze niem
karczm. Mie li też du ży wpływ na roz wój prze -
my słu ca łe go Gór ne go Ślą ska – mó wi Da mian
Re cław, hi sto ryk z Mu zeum Miej skie go w Gli -
wi cach.

MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ
PS Przy pi sa niu ar ty ku łu ko rzy sta łam z in for -

ma cji Grze go rza Ka miń skie go za war tych m.in.
na stro nie in ter ne to wej www.kir ku ty.xip.pl.

Żydzi odegrali niemałą rolę w tworzeniu historii Ziemi Gliwickiej

POZOSTAŁY TYLKO KIRKUTY…

Cmen tarz ży dow ski w Wie low si jest pięk ny za rów no zi mą,
jak i la tem. 
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No wy Ośro dek Zdro wia 
w Pa niów kach 

W uro czy stym prze cię ciu wstę gi udział wziął m.in. wi ce sta ro sta Sła wo mir
Adam czyk.

17 grud nia uro czy ście otwar ty zo stał Ośro dek Zdro wia w Pa niów kach. Ośro -
dek mie ści się bu dyn ku tzw. Sta rej Szko ły, któ ra w ra mach in we sty cji zo sta ła za -
adap to wa na na pla ców kę służ by zdro wia. War tość wy ko na nych ro bót wraz z nad -
zo rem wy nio sła 963 675 zł. Do użyt ku prze ka za no po miesz cze nia ga bi ne tu le ka -
rza ogól ne go i le ka rza pe dia try po łą czo ne z ga bi ne tem za bie go wym, re je stra cję
z po cze kal nią, po miesz cze nia so cjal no -sa ni tar ne dla per so ne lu i pa cjen tów oraz
ga bi net sto ma to lo gicz ny. Wy bu do wa ny też zo stał pod jazd dla osób nie peł no -
spraw nych, a tak że za go spo da ro wa ny plac przed Ośrod kiem Zdro wia. Re mont
sfi nan so wa ła gmi na Gie rał to wi ce, na to miast knu row ski ZOZ, któ re mu pod le ga ta
pla ców ka służ by zdro wia, za dbał o jej wy po sa że nie. Do in we sty cji do ło żył się
spon sor, fir ma MAR BUD z Ru dy Ślą skiej, któ ra ufun do wa ła apa rat EKG. (RG)

Wzru sza ją cy kon cert 
15 grud nia w Do mu Kul tu ry w Szczy gło wi cach od był się V Świą tecz ny

Kon cert Cha ry ta tyw ny „Da ry Serc”. Cał ko wi ty do chód z im pre zy – 6 tys. zł
– prze ka za ny zo stał przed Świę ta mi pen sjo na riu szom pię ciu do mów po mo cy
spo łecz nej, dzia ła ją cych na te re nie po wia tu gli wic kie go. Pod czas kon cer tu wy -
stą pi ły ze spo ły z DPS „Osto ja” w So śni co wi cach, ośrod ków Ca ri ta su w Knu ro -
wie i w Wi śni czu, DPS Oj ców Ka mi lia nów w Pil cho wi cach oraz DPS „Za me -
czek” w Kuź ni Nie bo row skiej, a tak że Ze spół Cen trum dzia ła ją cy przy DK
w Szczy gło wi cach. Im pre zę zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju
Gmin Po wia tu Gli wic kie go „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”. (RG)
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Je den z wy stę pów pod czas kon cer tu „Da ry Serc”. 
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Naj lep sze da nia 
świą tecz ne

Wie lu pysz nych po traw po pró bo wać moż na by ło pod czas kon kur -
su na naj lep szą po tra wę świą tecz ną, zor ga ni zo wa ne go 16 grud nia
na Zam ku w Tosz ku. Sto ły za sta wio no pięk nie po da ny mi da nia mi.
Nie ła twe za da nie mia ło ju ry kon kur su, by wy brać naj lep sze
z nich. I miej sce za ję ła Kor ne lia Rzep ka z Tosz ka, któ ra przy go to wa -
ła wspa nia łą mocz kę, II – Anie la Za błoc ka rów nież z Tosz ka
za barszcz z uszka mi, a III – Agniesz ka Su li ga -Szyn kow ska z Pil -
cho wic tak że za mocz kę. Zwy cięż czy nie otrzy ma ły sprzęt go spo dar -
stwa do mo we go. Pod czas kon kur su nie za bra kło na stro jo wej, świą -
tecz nej mu zy ki w wy ko na niu ze spo łu Ti bia rum Scho la res oraz scho -
lii ze Szko ły Pod sta wo wej w Tosz ku. Na ko niec każ dy mógł po pró bo -
wać przy go to wa nych po traw i za py tać, jak się je przy rzą dza. Naj -
młod szym uczest ni kiem kon kur su był 12-let ni To masz Chlu ba
z Tosz ka. Or ga ni za to ra mi im pre zy by li Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz -
wo ju Gmin Po wia tu Gli wic kie go „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”, Fo rum
Ko biet Zie mi Gli wic kiej oraz Cen trum Kul tu ry,, Za mek w Tosz ku”. 

(RG)

Biu ro Po rad Oby wa tel skich
Roz po czę ło dzia łal ność Biu ro Po rad Oby wa tel skich w Gie rał to wi -

cach. Świad czy sze ro ki za kres bez płat ne go po rad nic twa, m.in.
w spra wach miesz ka nio wych, ro dzin nych, świad czeń so cjal nych oraz
za trud nie nia i bez ro bo cia. Biu ro mie ści się w Przy szo wi cach przy
ul. Ka ro la Miar ki 1. Oso by, któ re chcą sko rzy stać z po rad, mo gą
dzwo nić pod nr tel. 0 601 915 900 lub prze sy łać za py ta nia na ad res e -
-ma il: do rad ca@gni.pl. (RG)

Rady dla konsumentów
Już od przyszłego numeru „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”

porad naszym Czytelnikom udzielał będzie Powiatowy Rzecznik
Konsumentów.

Anie la Za -
błoc ka ra dzi,
jak przy rzą -

dzić wspa -
nia ły świą -

tecz ny
barszcz

z uszka mi, 
za który

zdobyła II
miejsce. 


