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Bar dzo in ten syw ny prze bieg mia ła
wi zy ta, zło żo na w stycz niu w na szym
po wie cie przez przed sta wi cie li Po -
wia tu Fre iberg. Niem cy od wie dzi li
dwa szpi ta le i dwa do mach po mo cy
spo łecz nej, wszę dzie spę dza jąc po kil -
ka go dzin. 

Wi zy ta by ła prak tycz nie jed no dnio -
wa – go ście przy je cha li 20 stycz nia
wie czo rem i wy je cha li 22 stycz nia ra no,
więc po nie dzia łek 21 stycz nia, gdy wi -
zy to wa li na sze pla ców ki służ by zdro -
wia i po mo cy spo łecz nej, wy peł nio ny
mie li co do mi nu ty. W skład de le ga cji
wcho dzi li: Jo erg Ho el l mu el ler, któ ry
od po wia da za współ pra cę part ner ską
w Po wie cie Fre iberg, Karl Kron dorf
– dy rek tor tam tej sze go do mu po mo cy
spo łecz nej oraz Gun ter John – dy rek -
tor szpi ta la po wia to we go we Fre iber gu.
Pod czas po przed nich wza jem nych wi -

zyt part ner skich za po wie dzia na zo sta ła
współ pra ca w tej dzie dzi nie oraz pa dły
ze stro ny Niem ców za pew nie nia o chę -
ci wspar cia na szych pla có wek. 

Pro gram wi zy ty roz po czął się w Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So -
śni co wi cach. Stam tąd go ście uda li się
do Knu ro wa, by zwie dzić Szpi tal Miej -
ski. Obie pla ców ki otrzy ma ły od nich
da ry – „Osto ja” czte ry wiel kie pu dła
ręcz ni ków, na to miast knu row ski szpi tal
kil ka na ście kar to nów le ków i środ ków
hi gie nicz nych. Go ście bar dzo szcze gó -
ło wo py ta li o spo sób za rzą dza nia ty mi
pla ców ka mi, licz bę pa cjen tów, miesz -
kań ców i per so ne lu, in te re so wa ły ich
tak że sys te mo we roz wią za nia sto so wa -
ne w pol skiej służ bie zdro wia oraz po -
mo cy spo łecz nej. Słu ży li też peł ny mi
in for ma cja mi na te mat te go, jak te sa me
kwe stie wy glą da ją w Niem czech. Po -

dob ny prze bieg mia ły wi zy ty w Szpi ta -
lu Po wia to wym w Py sko wi cach oraz
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej Ca ri tas
w Wi śni czach. 

Zda niem wi ce sta ro sty Sła wo mi ra
Adam czy ka, któ ry to wa rzy szył Niem -
com te go dnia, to by ła bar dzo cen na wi -
zy ta. – W Niem czech szpi ta le i do my
po mo cy spo łecz nej są w nie po rów ny -
wal nie lep szej sy tu acji niż u nas – mó -
wi. – Po pierw sze dys po nu ją o wie le
więk szy mi środ ka mi fi nan so wy mi,
po dru gie prze szły re struk tu ry za cję.
Go ście z Fre iber ga po dzie li li się do -
świad cze nia mi w tej mie rze. Pla no wa ne
są też ko lej ne wi zy ty, ma ją ce na ce lu
po zna nie funk cjo no wa nia ich sys te mu
służ by zdro wia i po mo cy spo łecz nej,
tak by moż na je by ło wy ko rzy stać
na na szym grun cie.

(RG)

CEN NE DA RY 
I DO ŚWIAD CZE NIA 

Goście z Niemiec przed  Domem Pomocy Społecznej „Ostoja”. Od prawej Gunter John, Karl Krondorf, Joerg Hoellmueller,
dyrektor „Ostoi” Jarosław Mencfel, tłumaczka oraz  Sławomir Adamczyk. 

WW TTYYMM  
NNUU  MMEE  RRZZEE::
���� Przed sta wi -
cie le po wia tu
g l i  w i c  k i e  g o
u mi ni stra rol -
nic twa Mar ka
S a  w i c  k i e  g o
oraz wi ce mi ni -
stra go spo dar ki
Eu ge niu sza Po -
stol skie go 

- str. 4

���� Pil cho wi ce
ma ją sa lę spor -
to wą jak ma -
rze nie – jest
wiel ka, ko lo -
ro wa i bar dzo
funk cjo nal na

– str. 3

���� Roz po czy -
na my cykl po -
rad dla kon -
s u  m e n  t ó w :
jak ustrzec
się przed kup -
nem bu bla lub
źle wy ko na ną
usłu gą 

– str. 6

���� Przodkowie
o b e c n y c h
mieszkańców
Ziemi  G l iwi -
ck ie j  bywal i
o k r u t n i ,
p o p e ł n i o n e
zbr odnie mu-
siel i  jednak
odkupić 

– str. 7
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Oj, za mie sza ło się ostat nio, za mie sza ło… I to
w tak de li kat nej ma te rii, jak fi nan se. A wszyst ko
za spra wą wiel kich obiet nic, któ re – jak przy szło
co do cze go – oka za ły się nie ta kie, jak za po wie -
dzi. Ale po ko lei.

Nie raz sły szy my, że pie nią dze unij ne (i nie
tyl ko, bo też z in nych, tzw. ze wnętrz nych źró deł)
le żą nie wy ko rzy sta ne, a nikt ich nie chce brać.

Po tę pia się m.in. sa mo rzą dow ców, krzy cząc gło -
śno, iż nie po tra fią czy nie chcą ich po zy skać.
Tym cza sem Po wiat Gli wic ki ma w tej kwe stii
nie co in ne do świad cze nia – ostat nio dwa ra zy
spa rzy li śmy się, po nie się ga jąc. 

Pierw sze z nie mi łych do świad czeń mie li śmy
przy re ali za cji pro jek tu „PIAP -y dla miesz kań -
ców zie mi gli wic kiej”. Już w po ło wie ub. ro ku
do wie dzie li śmy się, że mo że my otrzy mać do fi -
nan so wa nie na two rze nie tzw. pu blicz nych
punk tów do stę pu do in ter ne tu, za po mo cą któ -
rych miesz kań cy bę dą bez płat nie ko rzy stać
z kom pu te rów i in ter ne tu. Uru cho mi li śmy więc
ca ły sys tem przed się wzięć, za pew nia ją cy od po -
wied nie przy go to wa nie re ali za cji pro jek tu,
w któ ry włą czo ne zo sta ły wszyst kie gmi ny po -
wia tu. I na gle do wia du je my się, że nic z te go,
bo… pro gram nas nie obej mie. Trze ba by ło

przed się wziąć ca łą ma sę za bie gów, by tę de cy zję
od krę cić i spo wo do wać, że pro jekt jed nak bę dzie
re ali zo wa ny w po wie cie gli wic kim. I po co to
za mie sza nie? Próż no py tać…

Dru ga de ner wu ją ca hi sto ria do ty czy pro gra -
mu „Bo isko w każ dej gmi nie”. Otóż naj pierw
pa dły z War sza wy gło śne obiet ni ce na ten te mat,
a po tem oka za ło się, że bo iska po wsta ną, ale nie
w każ dej, ale w wy bra nej gmi nie, przy naj mniej
w tym ro ku. I to wła dze po wia tu ma ją wska zać,
w któ rej z ośmiu na szych gmin bu do wa bo iska
zo sta nie do fi nan so wa na. By ło obu rze nie, ża le
i pre ten sje. Mo im zda niem ta kie po sta wie nie
spra wy tyl ko skłó ca sa mo rzą dy. Mam na dzie ję,
że wię cej już tak nie mi łe hi sto rie się nie po wtó -
rzą i w przy szło ści star czy pie nię dzy dla wszyst -
kich chęt nych gmin.

Sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka

SSzzaannoowwnnii  CCzzyytteellnniiccyy!!SSzzaannoowwnnii  CCzzyytteellnniiccyy!!

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

Ma my za so bą ko lej ną, szes na stą
już w tej ka den cji se sję Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, któ ra od by ła
się 31 stycz nia. W jej po rząd ku ob -
rad zna la zło się 17 punk tów. Wśród
nich by ło kil ka waż nych dla po wia -
tu uchwał. 

Za raz na po cząt ku po sie dze nia
Ra dy na wnio sek sta ro sty z po rząd -
ku ob rad rad ni zdję li jed no gło śnie
pro jekt jed nej z uchwał, do ty czą cej
ogra ni cze nia dzia łal no ści knu row -
skie go ZOZ -u.  Kwe stie zwią za ne
z tą uchwa łą jed nak jesz cze na tej
se sji po wró ci ły, a to za spra wą wy -
stą pie nia przed sta wi ciel ki miesz -
kań ców Kry wał du, któ ra ape lo wa ła
do rad nych o nie li kwi do wa nie tam -

tej szej przy chod ni zdro wia. Nie mal
rów nie zgod nie jak zmia nę po rząd -
ku ob rad rad ni przy ję li wszyst kie
po zo sta łe uchwa ły: spra woz da nie
z dzia łal no ści Ko mi sji Bez pie czeń -
stwa i Po rząd ku za 2007 r. – wspól -
nej dla Gli wic i Po wia tu Gli wic kie -
go; określającą  wy so kość do dat -
ków, przy zna wa nych na uczy cie lom,
wy cho waw com i in nym pra cow ni -
kom pe da go gicz nym; wy ra ża ją cą
wo lę re or ga ni za cji ZOZ -u w Knu ro -
wie; usta la ją cą za sa dy przy zna wa -
nia i wy so ko ści diet dla rad nych;
do ko nu ją cą zmian bu dże to wych,
wy ni ka ją cych z bie żą cej dzia łal no -
ści Po wia tu. Po za tym pod czas tej
se sji du żo by ło in ter pe la cji i za py tań
rad nych, zwią za nych z wie lo ma
dzie dzi na mi ży cia po wia tu.

Na se sji nie za bra kło też mi łych
i sym pa tycz nych ak cen tów. Je den
z nich na stą pił, gdy sta ro sta Adam
Szczyp ka oraz ja, ja ko prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu, zło ży li śmy
gra tu la cje Mi cha ło wi Ek ker to wi,
dy rek to ro wi ZOZ -u w Knu ro wie,
z oka zji przy zna nia mu pre sti żo wej
na gro dy – „Zło te go Lau ru Kom pe -
ten cji i Umie jęt no ści”, nada ne go
przez Re gio nal ną Izbę Go spo dar czą
w Ka to wi cach. Se sję za koń czył
kon cert w wy ko na niu  Chó ru Mę -
skie go CA LVI CAN TO RES z Knu -
ro wa. 

www.powiatgliwicki.pl

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII O trud nych spra wach 
służ by zdro wia

Peł ne nie ła twych pro ble mów do roz wią za nia by ło po sie dze nie Ko mi -
sji Zdro wia Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ re od by ło się 24 stycz nia. Po -
za rad ny mi wzię li w nim udział rów nież m.in. sta ro sta Adam Szczyp ka,
wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk oraz dy rek tor knu row skie go ZOZ -u,
Mi chał Ek kert. Ob ra dy pro wa dzi ła prze wod ni czą ca ko mi sji, Elż bie ta
Ko ło dziej.

Ja ko pierw szą dys ku to wa no spra wę ko niecz no ści za ku pu dla Szpi ta la
Po wia to we go w Py sko wi cach apa ra tu ratującego ży cie. Po przed ni nie -
spo dzie wa nie się ze psuł, a no wy kosz tu je 130 tys. zł, na co pla ców ka nie
ma pie nię dzy. Pro ble mem ich po zy ska nia zaj mu je się rów nież Za rząd
Po wia tu Gli wic kie go – za pew nił wi ce sta ro sta, co nie jest jed nak ła twe.
Ko mi sja zaj mo wa ła się tak że dwo ma pro jek ta mi uchwał, przy go to wa ny -
mi na stycz nio wą se sję Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, a do ty czą cy mi spraw
służ by zdro wia. Oby dwie mó wi ły o ko niecz no ści do ko na nia zmian or ga -
ni za cyj nych w knu row skim ZOZ -ie: jed na o ogra ni cze niu je go dzia łal no -
ści, a dru ga o wy ra że niu wo li je go re or ga ni za cji. To trud ne za gad nie nia,
któ re z pew no ścią jesz cze nie raz bę dą wy ma ga ły szcze gól nej uwa gi rad -
nych. Przy chod nie zdro wia w Knu ro wie po trze bu ją bo wiem pil nie re -
mon tów, by spro stać wy mo gom okre ślo nym w prze pi sach i nie zbęd ne są
do te go ogrom ne środ ki, prze kra cza ją ce moż li wo ści fi nan so we bu dże tu
po wia tu. (RG)
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No wa sa la spor to wa przy Szko le Pod sta wo wej oraz Gim na zjum w Pil -
cho wi cach uro czy ście otwar ta zo sta ła 4 lu te go. Prze cię cia wstę gi do ko na li
wi ce mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las, wi ce wo je wo da ślą ski Adam
Ma tu sie wicz, czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go Ma riusz Klesz -
czew ski oraz wójt gmi ny Pil cho wi ce Wil helm Kry wal ski (na zdję ciu).
Wcze śniej wójt prze ka zał sym bo licz ny klucz do sa li dy rek tor ce Gim na -
zjum w Pil cho wi cach, Elż bie cie Paw li czek, a na stęp nie no wy obiekt po -
świę cił ks. Da riusz Go łek. Gmi nie wspa nia łej sa li po gra tu lo wał w swym
wy stą pie niu m.in. sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka, pod kre śla jąc, jak du -
żym wy sił kiem in we sty cyj nych by ło dla bu dże tu Pil cho wic za pew nie nie
środ ków na ten cel. 

Sa la jest no wo cze sna i kom for to wa. Jej po wierzch nia użyt ko wa wy no -
si po nad 1,5 tys. m kw., z cze go sa ma sa la gim na stycz na li czy bli sko 800 m
kw. Po nad to w skład no we go obiek tu wcho dzą m.in. wi dow nia na 150
miejsc, kil ka szat ni, wę zeł sa ni tar ny z ła zien ka mi, si łow nia, ga bi net le kar -
ski, po miesz cze nie dla or ga ni za cji spor to wych, wen ty la tor nia i ma ga zyn.
Za dba no tak że o wy go dę i funk cjo nal ność – sa la gim na stycz na ma kur ty -
nę, któ ra po zwa la ją po dzie lić na dwa mniej sze po miesz cze nia do ćwi czeń,
a obiekt wy po sa żo ny zo stał w pod jazd dla nie peł no spraw nych. 

Bu do wa sa li roz po czę ła się w ma ju ub. ro ku, jej wy ko naw cą by ła spół -
ka ATM z Czer wion ki. In we sty cja kosz to wa ła 3 247 294 zł, z cze -
go 2 468 294 zł po cho dzi ło z bu dże tu Gmi ny Pil cho wi ce, a 779 tys. zł
z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz nej. 

Obiekt słu żył bę dzie uczniom szko ły pod sta wo wej i gim na zjum, a tak -
że spor tow com z LKS Vic to ria Pil cho wi ce. Ko rzy stać z nie go mo gą rów -
nież za pew ną od płat no ścią miesz kań cy Pil cho wic, pra gną cy tu po grać
m.in. w pił kę ręcz ną czy te ni sa. (RG)

SA LA 
JAK MA RZE NIE

Skła do wi sko prze ba da ne
Zbli ża ją się do koń ca trwa ją ce trzy la ta pra ce ba daw cze, pro wa dzo ne

w ra mach unij ne go pro jek tu „Za rzą dza nie wo da mi pod ziem ny mi na za nie -
czysz czo nych te re nach po prze my sło wych”. Był on re ali zo wa ny tyl ko
w czte rech miej scach w Eu ro pie – w cze skiej Ostra wie, w Sttut gar dzie
w Niem czech oraz w Pol sce w Olsz ty nie i w Tra chach w gmi nie So śni co wi -
ce. Na na szym te re nie na ukow cy z In sty tu tu Eko lo gii Te re nów Uprze my sło -
wio nych oraz Głów ne go In sty tu tu Gór nic twa w Ka to wi cach pod da li
wszech stron nym ba da niom skła do wi sko od pa dów prze my sło wych i ko mu -
nal nych w do li nie rze ki Bie raw ki, a tak że je go od dzia ły wa nie na śro do wi -
sko. Wy ni ki tych ba dań przed sta wi li 14 lu te go na spo tka niu w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach. Za pro si li tak że wszyst kich za in te re so wa nych tą
te ma ty ką na Mię dzy na ro do wą Kon fe ren cję Koń co wą Pro jek tu MA GIC
„Ochro na wód pod ziem nych na te re nach za nie czysz czo nych przez prze -
mysł”, któ ra od bę dzie się 12-13 mar ca w Bi blio te ce Ślą skiej w Ka to wi cach.
Bliż sze in for ma cje na stro nie in ter ne to wej www.ma gic -cad ses.com oraz
pod nr tel. 032 254 60 31, wew. 231. (RG)

Spo tka nie na szczy cie
Ko lej ne G8 Po wia tu Gli wic kie go ob ra do wa ło 25 stycz nia w Ru dziń cu.

W skład te go cy klicz nie zbie ra ją ce go się gre mium wcho dzą sta ro sta gli wic ki
Adam Szczyp ka oraz wło da rze ośmiu miast i gmin Po wia tu Gli wic kie go.
W cza sie spo tka nia od by ła się pre zen ta cja gmi ny Ru dzi niec, któ rą przed sta -
wił wójt Krzysz tof Ob rzut. By ła też oka zja do uro czy ste go wrę cze nia przez
sta ro stę wój to wi Wie low si, Gin te ro wi Skow ron ko wi, Brą zo we go Me da lu
za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju. Na stęp nie od by ła się dys ku sja na te mat
spraw istot nych dla Po wia tu Gli wic kie go oraz je go miast i gmin. Po ru szo no
ta kie pro ble my jak pla no wa ne in we sty cje, re mon ty dróg oraz wy po sa że nie
szpi ta la w Py sko wi cach w ko niecz ny sprzęt me dycz ny. (RG) 

www.powiatgliwicki.pl

Stra te gia dla po wia tu 
12 lu te go w Cen trum Ra tow nic twa w Gli wi cach od by ły się warsz ta ty

po świę co ne ak tu ali za cji Stra te gii Roz wo ju Po wia tu Gli wic kie go na la -
ta 2005-2020. Wśród ze bra nych osób zna leź li się m.in. przed sta wi cie le
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, władz sa mo rzą do wych miast i gmin po wia tu,
Mia sta Gli wi ce, in sty tu cji pu blicz nych, a tak że or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka wi ta jąc ze bra nych stwier dził, że
róż no rod ność osób ze bra nych w CRG do brze wró ży no wej stra te gii. 

– Cie szę się, że wszyst kie śro do wi ska bio rą udział w pra cach nad ak -
tu ali za cją stra te gii dla po wia tu. Obec nie obo wią zu ją ca zo sta ła uchwa lo na
w 2005 ro ku. Po trzech la tach jej funk cjo no wa nia wy cią ga my pierw sze
wnio ski. Wi dzi my co na le ży do niej do dać, a co usu nąć. Do dat ko wo po ja -
wi ły się no we moż li wo ści, wy ni ka ją ce m.in. z po zy ski wa nia pie nię dzy
z Unii Eu ro pej skiej, jak rów nież na stą pi ły zmia ny w pra wie obej mu ją ce
za rów no usta wy, jak i roz po rzą dze nia – stwier dził Adam Szczyp ka. 

– To do brze, że wła dze po wia tu do strze ga ją zmie nia ją ce się oko licz no -
ści – po wie dział Jo achim Sko ru pa, za stęp ca bur mi strza Mia sta i Gmi ny
So śni co wi ce. – Mam na dzie ję, że dzię ki współ pra cy przed sta wi cie li
wszyst kich gmin oraz lo kal nych śro do wisk zo sta nie stwo rzo ny do ku ment,
któ ry na kre śli głów ne kie run ki roz wo ju po wia tu. 

Warsz ta ty by ły pro wa dzo ne przez dra Krzysz to fa Wra nę z Aka de mii
Eko no micz nej w Ka to wi cach oraz dra Wal de ma ra Szen de rę z Uni wer sy -
te tu Ślą skie go w Ka to wi cach. W ich trak cie ze bra ni od po wia da li na róż ne
py ta nia, m.in. co łą czy gmi ny po wia tu? Co sta no wi łącz nik po mię dzy spo -
łecz no ścia mi lo kal ny mi? Ja ki mi wy róż nia ją cy mi po ten cja ła mi roz wo jo -
wy mi dys po nu je po wiat? Wszyst kie od po wie dzi zo sta ły ze bra ne i po słu żą
do dal szej pra cy nad stra te gią. Ko lej ne spo tka nie od bę dzie się 11 mar ca
o go dzi nie 10.00. Chęt ni do pra cy nad ak tu ali za cją stra te gii pro sze ni są
o kon takt te le fo nicz ny pod nu me rem tel. 032 332-66-52. (SG)
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Wi zy ta u mi ni strów
Przed sta wi cie le po wia tu gli wic kie go spo tka li się 14 lu te go z mi ni strem

rol nic twa Mar kiem Sa wic kim, a na stęp nie z wi ce mi ni strem go spo dar ki
Eu ge niu szem Po stol skim. Spo tka nia mia ły ro bo czy cha rak ter – po ru szo no
na nich naj waż niej sze spra wy do ty czą ce pro ble mów rol ni ków oraz prze -
my słu na na szym te re nie.

W spo tka niach, któ re od by ły się w Mi ni ster stwie Rol nic twa oraz w Mi -
ni ster stwie Go spo dar ki, wzię li udział sta ro sta Adam Szczyp ka, czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Wal de mar Do mbek, pre zes Za rzą du Po -
wia to we go PSL w Gli wi cach Ró ża Że la zo oraz 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. Przed sta wi cie le na sze go po wia tu pod czas roz mo wy z min. Sa wic kim
sku pi li się na pro ble mach, ja kie ma ją obec nie rol ni cy z otrzy my wa niem
do fi nan so wa nia z UE, prze ka zy wa niem go spo darstw rol nych oraz uzy ski -
wa niem kre dy tów. Na spo tka niu z min. Po stol skim mó wio no na to miast
o sy tu acji go spo dar czej w po wie cie, szcze gól nie o pro ble mach gór nic twa.
Z oby dwo ma mi ni stra mi roz ma wia no o szan sach od zy ski wa nia ener gii ze
źró deł od na wial nych. 

– Te wi zy ty by ły bar dzo po trzeb ne – mó wi sta ro sta Adam Szczyp ka.
– Po zwo li ły na przed sta wie nie w War sza wie pro ble mów istot nych dla
miesz kań ców na sze go po wia tu. Mi ni stro wie z uwa gą słu cha li na szych gło -
sów i za pew ni li, że we zmą je pod uwa gę pod czas pra cy nad no wy mi roz -
wią za nia mi do ty czą cy mi oma wia nych kwe stii. (RG) 

Naj lep si ra tow ni cy
9 lu te go na pły wal ni kry tej MO SiR w Knu ro wie Szczy gło wi cach ry wa -

li zo wa li ze so bą naj lep si w kra ju ra tow ni cy wod ni. Na od by wa ją ce się tu
te go dnia Grand Prix Pol ski ‘08 w Ra tow nic twie Wod nym zje cha ło 26 dru -
żyn z ca łe go kra ju. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko biet zwy cię ży ła Jo an na Go łę biew ska
przed Ka ta rzy ną Gą sio row ską (obie z Ma zo wiec kie go WOPR) i Wio let -
tą Cy gan (WOPR Ryb nik). Wśród męż czyzn naj lep szy oka zał się Mar cin
Py rzyń ski (WOPR Lu blin), wy prze dza jąc Da nie la Bug do la (WOPR Ra -
ci bórz) oraz Bar tło mie ja Bo be ra (OM WOPR Knu rów), któ ry ode brał je -
den z dwóch pu cha rów ufun do wa nych przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach. Za wod ni cy z Knu ro wa by li też naj lep si w szta fe cie.

Pa tro nat ho no ro wy nad Grand Prix Pol ski ‘08 w Ra tow nic twie Wod nym
w Knu ro wie ob ję li mi ni ster spor tu i tu ry sty ki Mi ro sław Drze wiec ki, se -
kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej Kry sty na Szu mi las,
pre zes WOPR Je rzy Te lak, pre zy dent Mia sta Knu rów Adam Rams oraz
sta ro sta Po wia tu Gli wic kie go Adam Szczyp ka. Or ga ni za to rem do sko na le
przy go to wa nej i prze pro wa dzo nej im pre zy by ła Ko mi sja Spor tu WOPR,
a współ or ga ni za to ra mi WOPR Knu rów, MO SiR Knu rów oraz Cen trum
Kul tu ry Knu rów. 

(RG)

W Mi ni ster stwie Rol nic twa. Od le wej sto ją: mi ni ster Ma rek Sa wic ki, Ró -
żą Że la zo, Adam Szczyp ka, An drzej Frej no, Wal de mar Do mbek.

Bal z ser cem
Bli sko 150 osób ba wi ło się w ostat nią so bo tę kar na wa łu na Ba lu GIO

(Gli wic kiej Ini cja ty wy Oby wa tel skiej). Wśród go ści by li człon ko wie oraz
sym pa ty cy te go sto wa rzy sze nia, a tak że licz ni przed sta wi cie le władz Po -
wia tu Gli wic kie go oraz Gli wic, m.in. sta ro sta Adam Szczyp ka, pre zy dent
Gli wic Zyg munt Fran kie wicz, pre zy dent Knu ro wa Adam Rams, bur -
mistrz Py sko wic Wa cław Kę ska oraz se kre tarz Mia sta Gli wi ce An drzej
Ka ra siń ski. Bal od był się w Sa li Ban kie to wej MAG An ny Mał go rza ty
i Krzysz to fa Unol dów w Gli wi cach, gdzie tań czo no do ra na. Uczest ni cy
ba lu wy ka za li się też wiel kim ser cem – ze bra li 5 250 zł na le cze nie i re ha -
bi li ta cję 19-let nie go Mar ci na Szwe ja z Gli wi c, któ ry w ub. ro ku zo stał po -
trą co ny przez pi ra ta dro go we go i ma po ra że nie nóg oraz nie do wład rąk. 

– Przed Mar ci nem skom pli ko wa ny i kosz tow ny pro ces le cze nia i re ha -
bi li ta cji – mó wi Mag da le na Bud ny ze Sto wa rzy sze nia GIO. – By ło by
wspa nia łym ge stem ser ca prze ka za nie na ten cel np. 1-pro cen to we go od -
li cze nia po dat ku lub ja kie kol wiek in ne wspar cie. Po moc ta kim oso bom
jak Mar cin nie mo że być ak cyj na i jed no ra zo wa, a ze bra na kwo ta tyl ko
w nie wiel kiej czę ści sfi nan su je koszt je go le cze nia. Wszel kie in for ma cje
o tym, jak moż na wes przeć le cze nie chłop ca, do stęp ne są na stro nie
www.mar cinsz wej.go.pl. (RG)

Mag da le na Bud ny pro si ła na ba lu o wspar cie dla Mar ci na. 

Pa ra da za wod ni ków przed roz po czę ciem za wo dów. 
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12 ko lej nych na uczy cie li z te re nu Po -
wia tu Gli wic kie go otrzy ma ło sto pień
na uczy cie la dy plo mo wa ne go. Uro czy -
stość wrę cze nia no mi na cji od by ła się 4
lu te go w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach.

W imie niu Ślą skie go Ku ra to ra
Oświa ty no mi na cje wrę cza ła An na Kij,
dy rek tor gli wic kiej de le ga tu ry Ku ra to -
rium Oświa ty w Ka to wi cach, a to wa rzy -
szy li jej wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam -
czyk oraz przed sta wi cie le władz miast
i gmin, w któ rych zlo ka li zo wa ne są
szko ły, m.in. bur mistrz Tosz ka Ja cek
Za rzyc ki. Gra tu la cje no mi no wa nym
zło ży ła prze wod ni czą ca Ko mi sji Edu ka -
cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, Te re sa
Bo che nek. Stop nie na uczy cie la dy plo -

mo wa ne go otrzy ma li: Mał go rza ta
Blansz ze Szko ły Pod sta wo wej w Tosz -
ku, Bar ba ra Blasz czyk i Bog dan Dut -
kie wicz ze Szko ły Pod sta wo wej w Pa -
czy nie, Mał go rza ta Bor kie wicz – Pię ta
z Ze spo łu Szkol no – Przed szkol ne go
w Pław nio wi cach, An na Szmajn ta
z Ze spo łu Szkół w Py sko wi cach, Klau -
dia Dit trich, Kry sty na Ka li now ska
i Bar ba ra Ski biń ska z Ze spo łu Szkol no
– Przed szkol ne go w Świ biu, Kor ne lia
Twar da wa z Ze spo łu Szkol no – Przed -
szkol ne go w Żer ni cy, Da nu ta Gar ga ła
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach, Bo że na No wak i An na Sie dlec -
ka z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu -
ro wie. 

(RG)

Czar ny Ląd z bli ska
Któż z nas nie ma rzył o przy go dzie? Któż nie chciał by od -

być po dró ży ży cia? An na Elż bie ciak z Gli wic po tra fi po łą czyć
wspa nia łą przy go dę z pra cą na rzecz in nych. Ostat ni rok spę dzi -
ła ja ko wo lon ta riusz ka w Za mbii, gdzie pra co wa ła w szko le
pro wa dzo nej przez sio stry mi sjo nar ki. Wró ci ła do kra ju z ol -
brzy mią wa liz ką wspo mnień i… afry kań skich re kwi zy tów. Po -
dzie li ła się wra że nia mi z py sko wic ką mło dzie żą na spo tka niu
w bi blio te ce Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej. Spo tka nie od -
by ło się w grud niu, ale at mos fe ra by ła go rą ca, iście afry kań ska.
Gim na zja li ści i li ce ali ści do wie dzie li się m. in., co jest przy -
sma kiem afry kań skich dzie ci, a wi dok tych spe cja łów wy wo łał
wy raz nie do wie rza nia na nie któ rych bu ziach. By ło też mnó -
stwo in nych cie ka wych in for ma cji i zdjęć. Wśród re kwi zy tów
zwra ca ły uwa gę ma saj skie san da ły, wy ko na ne z opo ny sa mo -
cho do wej… Pre le gent ka sku pi ła się przede wszyst kim na po ka -
za niu róż nic kul tu ro wych, spo ro uwa gi po świę ci ła też ży ciu
szkol ne mu.

Mło dzież za in te re so wa na te ma ty ką afry kań ską mo gła wzbo -
ga cić swo ją wie dzę, a sta ło się to w na der in te re su ją cej for mie.
Spo tka nie przy słu ży ło się tak że pro mo wa niu idei wo lon ta ria tu.

Mał go rza ta Swa row ska

NA UCZY CIE LE
DY PLO MO WA NI

Mło dzi dzien ni ka rze
W in te re su ją cy spo sób spę dzi li

te go rocz ne fe rie ucznio wie z mia sta
i gmi ny To szek. Cen trum Kul tu ry
„Za mek w Tosz ku” przy go to wa ło
dla nich sze reg za jęć i wy cie czek,
a hi tem oka za ły się warsz ta ty
dzien ni kar skie, pro wa dzo ne przez
dzien ni kar kę z pisma „Strzelec
Opolski”, Agniesz kę Po spi szyl.
Mło dzież po zna ła po szcze gól ne ga -

tun ki dzien ni kar skie, po pró bo wa ła
swo ich sił w ro bie niu wy wia du,
a na stęp nie pi sa ła tek sty, któ re opu -
bli ko wa ne zo sta ły w ostat nim nu -
me rze „Ku rie ra Zie mi To szec kiej”.
Za ję cia dzien ni kar skie od by wa ły
się w Tosz ku i kil ku naj więk szych
so łec twach w gmi nie – Pa czy nie,
Pnio wie i Ko tu li nie. 

(RG)
Na sto let ni ze spół re dak cyj ny na za ję ciach w Tosz ku. 

An na Elż bie ciak pod czas spo tka nia w ZS im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach. 
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Od le wej: wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk, bur mistrz Tosz ka Ja cek Za rzyc ki
i jed na z no mi no wa nych na uczy cie lek. 



1. Adamczyk Sławomir – Starostwo Powiatowe w Gliwicach 
ul. Zygmunta Starego 17, w każdy wtorek od 12:00 do 15:00.
2. Awramienko Jacek – NZOZ Centrum Usług Medycznych Remedium
w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 11, w każdy poniedziałek
miesiąca w godzinach 17:00-18:00.
3. Awramienko Marek – Przychodnia Remedium Poniszowice 
ul. Sportowa 2 w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach
15:00-16:00 oraz Przychodnia Remedium Taciszów przy ul. Gliwickiej 12a,
w każdy przedostatni wtorek miesiąca w godzinach 15:00-16:00.
4. Bochenek Teresa – Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie,
w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 16:00-17:00.
5. Dombek Waldemar – Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul.
Zygmunta Starego 17, w każdy wtorek od 12:00 do 15:00.
6. Dudło Piotr – Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie, 
w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 16:00-17:00.
7. Hosz Andrzej – Gabinet Weterynaryjny w Rudnie przy ul. Górnej 56,
w każdy wtorek miesiąca w godzinach 16:00-17:00. 
8. Jurczyga Ewa – Miejskie Gimnazjum nr 2 w Knurowie, pokój nr 2,
w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 11:00-12:00.
9. Kołodziej Elżbieta – Gabinet Lekarza Rodzinnego w Toszku
w budynku NZOZ „Plus”sp.p ul. Górnośląska 1, w każdy poniedziałek
miesiąca w godzinach 18:00-19:00.
10. Korus Jerzy - Przyszowice ul. Parkowa, w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godzinach od 17:00 do 19:00.
11. Kościarz Szymon - Przychodnia Weterynaryjna w Knurowie przy 
ul. S. Batorego 5,  w każdy drugi wtorek po godz. 18:00.
12. Kubiak Leszek - Urząd Miejski Pyskowice przy ul. Strzelców
Bytomskich 3, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 
14:30-16:00.

13. Kurek Andrzej - Przychodnia Weterynaryjna w Toszku przy 
ul. Poprzecznej 9, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 
8:00-9:00.
14. Litwin Bogdan - Klub „Lokatorek” przy ul. Armii Krajowej 1 
w Knurowie, w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 
15:00-17:00.
15. Mamok Tadeusz – Nadleśnictwo Rudziniec w Rudzińcu przy 
ul. Leśnej 4,w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 
od 15:00 do 16:00.
16. Michalski Andrzej – Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie ,
w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00.
17. Nieszporek Michał - Klub „Lokatorek” przy ul. Armii Krajowej 1 
w Knurowie, w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 
15:00-17:00.
18. Poloczek Mariusz – Ochotnicza Straż Pożarna Wielowieś przy 
ul. Parkowej 10, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem - 606 467 131.
19. Rudzki Stanisław - Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie
przy ul. Stefana Batorego, w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach
16:00-17:30.
20. Sadecki Marian - Urząd Gminy Pilchowice przy ul. Mamrota 8
(Biuro Rady), w pierwszy i drugi czwartek miesiąca w godzinach 
16:00-18:00.
21. Sibielak Henryk – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 
w Pyskowicach przy ul. Kard. Wyszyńskiego 27, w każdy czwartek
miesiąca w godzianach od 16:00 do 18:00.
22. Stronczek Marcin - Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta
Starego 17,  w każdy wtorek od 12:00 do 15:00.
23. Szary Henryk – Zainteresowane osoby proszone są o kontakt
telefoniczny  pod numerami:(032) 330-46-01; (032) 330-23-40; 606-889-999.
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W tym nu me rze „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go” rozpoczynamy cykl po rad dla kon su -
men tów. Dziś garść in for ma cji o tym, jak uni kać
nie prze my śla ne go za ku pu oraz krót kie ze sta wie -
nie obo wiąz ków każ de go sprze daw cy.

Że by uni kać nie prze my śla ne go za ku pu, trze -
ba naj pierw do kład nie okre ślić swe po trze by.
Mu si my w tym ce lu od po wie dzieć so bie na kil -
ka py tań: ja kie funk cje ma speł nić ku po wa ny to -
war? Na ja kich ce chach, pa ra me trach użyt ko -
wych naj bar dziej nam za le ży? Ja kie po win ny
być wy mia ry i wy gląd to wa ru? War to tak że
wcze śniej obej rzeć róż ne ofe ro wa ne ar ty ku ły,
prze czy tać do łą czo ne do nich in struk cje, spraw -
dzić wa run ki gwa ran cji, wy py tać sprze daw ców
o szcze gó ły dzia ła nia, spraw dzić, ja ka jest opi nia
o ja ko ści da nych pro duk tów oraz po rów nać ce ny
w róż nych punk tach sprze da ży.

Na le ży przy tym pa mię tać, że praw dzi we
„oka zje” to rzad kość – za nim sko rzy stasz z „pro -
mo cji” sprawdź, czy nie kosz tu je Cię ona wię cej
niż zwy kła sprze daż w in nym skle pie. Je że li de -

cy du jesz się na za kup, któ re mu to wa rzy szy umo -
wa kre dy to wa, mu sisz bar dzo do kład nie za po -
znać się z wa run ka mi kre dy tu, usta lić, ja kich
kosz tów mu sisz się spo dzie wać (zgod nie z prze -
pi sa mi, cał ko wi ty koszt po wi nien być kon su -
men to wi ja sno po da ny przed za war ciem umo -
wy) i po rów nać je z kosz ta mi in ne go spo so bu
po zy ska nia pie nię dzy na ten za kup. Czę sto tak że
– choć nie za wsze – ni ska ce na jest po chod ną ni -
skiej ja ko ści.

Mu sisz wie dzieć, że do obo wiąz ków każ de go
sprze daw cy na le ży: 
� udzie la nie ku pu ją ce mu ja snych i nie wpro wa -
dza ją cych w błąd in for ma cji 
� po da nie peł nej ce ny ofe ro wa ne go to wa ru 
� wy da nie, na żą da nie ku pu ją ce go, pi sem ne go
po twier dze nia za war cia umo wy 
� po twier dze nie na pi śmie wszyst kich istot nych
wa run ków umo wy, je śli jest to umo wa sprze da -
ży na ra ty, na przed pła ty, na za mó wie nie, we dług
wzo ru lub na pró bę lub za ce nę po wy żej 2 tys. zł. 
� za pew nie nie w miej scu sprze da ży od po wied -

nich wa run ków do spraw dze nia ja ko ści i funk -
cjo no wa nia za ku pio ne go to wa ru 
� wy da nie ku pu ją ce mu in struk cji ob słu gi i in -
nych do ku men tów w ję zy ku pol skim.

Do dat ko we obo wiąz ki ob cią ża ją sprze daw ców
sprze da ją cych to war po za lo ka lem przed się bior -
stwa (np. na uli cy, w cza sie pre zen ta cji w do mach,
w miej scu pra cy, w cza sie wy ciecz ki, itp.) lub
na od le głość (sprze daż przez in ter net, wy sył ko wa,
itp.). Przy ta kich for mach sprze da ży po wi nien on
po in for mo wać kon su men ta na pi śmie o pra wie
do od stą pie nia od umo wy w ter mi nie 10 dni od za -
war cia umo wy lub od dnia wy da nia rze czy. Je że li
te go nie zro bi, klient mo że od stą pić od umo wy
w ter mi nie 10 dni od uzy ska nia in for ma cji o tym
pra wie – nie póź niej jed nak niż po upły wie trzech
mie się cy. Kon su ment nie mu si przy tym po da wać
przy czyn i po no sić żad nych kosz tów. 

W na stęp nym od cin ku na pi szę o tym, ja kie
umo wy ofe ru ją nam róż ni pro du cen ci oraz po in -
for mu ję o wa run kach gwa ran cji. 

Ry szard Kow ry go

Ra dy Po wia to we go Rzecz ni ka Kon su men tów

To trze ba wie dzieć

Dyżury radnych Powiatu Gliwickiego w 2008 roku:
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☺☺ 3-14 mar ca – Gmin ny Ośro dek Kul -
tu ry w Ru dziń cu or ga ni zu je kon kurs

na naj ład niej szą kart kę oraz pal mę wiel ka -
noc ną w ra mach pro jek tu „Prak ty ka ob rzę -
do wa Świąt Wiel kiej No cy”. Do dat ko wo
w dniach 10-14 mar ca ucznio wie szkół pod -
sta wo wych z gmi ny Ru dzi niec bę dą mo gli
wziąć udział w warsz ta tach kro szon kar -
skich.

☺☺ 8 mar ca o go dzi nie 18.00 w Do mu Kul -
tu ry w Szczy gło wi cach wy stą pi ze spół

Sta re Do bre Mał żeń stwo. Ce na bi le tu 25 zł.
Wię cej in for ma cji pod nu me rem tel. 032 332-

63-84 oraz na stro nie in ter ne to wej www.cen -
trum -kul tu ry.pl/dk/.

☺☺ 9 mar ca o go dzi nie 18.00 w Ki nie Ca si -
no w Knu ro wie od bę dzie się spek takl

Te atru Lu do we go z Kra ko wa pt. „Wszyst ko
o ko bie tach” w re ży se rii Paw ła Szum ca. Bi le ty
w ce nie 20 zł są do na by cia w ka sie ki na. Wię -
cej in for ma cji pod nu me rem tel. 032 330-36-80.

☺☺ 21 mar ca w Klu bie Kul tu ry Lo kal nej
Sztu ka te ria w Knu ro wie zor ga ni zo wa ny

zo sta nie Wio sen ny Wie czór Mu zycz ny. Wię -
cej in for ma cji pod nu me ra mi tel. 032 332-63-
93 i 032 332-63-81.

☺☺ 29 mar ca w Do mu Kul tu ry w Szczy -
gło wi cach od bę dzie się Bie sia da Ślą -

ska. Wię cej in for ma cji pod nu me rem
tel. 032 332-63-84.

☺☺ 30 mar ca Gmin ny Ośro dek Kul tu ry Ru -
dzi niec w sie dzi bą w Po ni szo wi cach za -

pra sza na Przed sta wie nie Wiel ka noc ne
w wy ko na niu dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej
w Rud nie. Wię cej in for ma cji pod nu me rem
tel. 032 230-31-05 oraz na stro nie in ter ne to wej
www.gok.ru dzi niec.com. 

(Opr.: SG)

CO SIĘ WYDARZY? 

Nie któ re z nich na wet nie przy po mi na ją krzy -
ży – ot, dziw ne ka mien ne słu py, czę sto ma leń -
kie, skur czo ne od cię ża ru wie ków, cza sem przy -
cup nię te na roz staj nych dro gach. In ne to ma łe,
nie po zor ne krzy że wkom po no wa ne w więk sze
bu dow le, wta pia ją ce się w co dzien ny kra jo braz.

War to jed nak po świę cić im chwi lę uwa gi, bo sta -
no wią cie ka wy ślad śre dnio wiecz ne go pra wo -
daw stwa, rów nież na ów cze snych te re nach dzi -
siej sze go po wia tu gli wic kie go.

Zgod nie ze śre dnio wiecz nym pra wem za bój -
stwo lub in ną krzyw dę na le ża ło po mścić krwa -
wo. Czę sto jed nak, je śli ro dzi na za bi te go zga -
dza ła się na ugo dę,  krwa wy od wet za stę po wa no
przy ję ciem od szko do wa nia. Mor der ca opła cał

kosz ty po grze bu i spra wy są do wej, prze ka zy wał
ro dzi nie za bi te go „kwo tę po kut ną” i in ne do bra
ma te rial ne, ło żył na utrzy ma nie i wy cho wa nie
je go dzie ci, cza sa mi mu siał po ślu bić je go żo nę
i prze jąć na sie bie do cze sne obo wiąz ki swej
ofia ry, a na rzecz Ko ścio ła zo bo wią za ny był

prze ka zać okre ślo -
ną ilość wo sku
oraz za mó wić
msze w in ten cji za -
bi te go przez sie bie
bliź nie go. W ra -
mach po ku ty za -
bój ca od by wał
rów nież pie szą
p i e l  g r z y m  k ę
do jed ne go z ów -
cze snych sank tu -
ariów lub ośrod -
ków kul tu re li gij -
ne go, a na miej scu
zbrod ni wy sta wiał
wła sno ręcz nie wy -
bu do wa ny lub wy -
ku ty krzyż po kut -
ny. Zda rza ły się
przy pad ki, że win -
ny w ra mach po ku -
ty mu siał wło żyć

rę ce do gro bu i trzy ma jąc nie bosz czy ka za dło nie
pro sił go o prze ba cze nie. Cza sa mi wy star cza ło
sa mo le że nie krzy żem na gro bie za bi te go al bo
przej ście na go przez wieś. 

Naj czę ściej jed nak zbrod niarz w miej scu
prze stęp stwa zo bo wią za ny był do po sta wie nia
owe go ka mien ne go krzy ża po kut ne go lub ka -
mien nej ka plicz ki. Wy ko ny wa ne one by ły głów -
nie z ma te ria łu z po bli skich ka mie nio ło mów. Im

by ło bli żej do ka mie nio ło mu, tym krzy że by ły
po kaź niej sze. Bu dul cem był głów nie pia sko wiec
i gra nit. Ro dzi na ofia ry wy rze ka ła się ze msty,
a pod ka mien nym krzy żem za wie ra ne by ło po -
jed na nie z za bój cą. Stąd dru ga na zwa – krzy że
po jed na nia. Od cię ta gło wa, prze bi te ser ce czy
śmierć od ran od ku pio ne być mu sia ły przez za -
bój cę. Nie wskrze si ło to za bi te go, nie otar ło łez
je go naj bliż szych, ale umac nia ło pa mięć o zmar -
łym.

Krzy że po kut ne za czę ły po ja wiać się w kra jo -
bra zie na szych te re nów pod ko niec XIII w.,
a obo wią zek ich sta wia nia za nik nął pod ko niec
wie ku XVI. Krzy że sta wia ne by ły jed nak na dal
przez ro dzi nę za mor do wa ne go (a nie kie dy
i mor der cy) dla upa mięt nie nia tra gicz ne go zda -
rze nia. 

Naj wię cej krzy ży po kut nych za cho wa ło się
na Dol nym Ślą sku, tym cen niej sze więc są te,
któ re wy stę pu ją na na szym te re nie. Je den zna -
leźć mo że my pod ścia ną ko ścio ła w So śni co wi -
cach (obok Gru py Ukrzy żo wa nia), dru gi
– to XVI -wiecz ny ka mien ny trzon opar ty o słup
w Ła nach Ma łych, w po bli żu skrzy żo wa nia
z dro gą do Ru dziń ca.

Krzy że po kut ne by ły nie tyl ko for mą ak tu po -
ku ty, ale tak że upa mięt niać mia ły miej sce zda -
rze nia i oso bę za mor do wa ne go oraz za chę cać
prze chod niów do od mó wie nia mo dli twy za je go
du szę. Dziś do dat ko wo skła nia ją do re flek sji
nad hi sto rycz ną zmien no ścią spo so bów są dze nia
i ka ra nia.

Magdalena Fiszer-Rębisz

PS Przy pi sa niu ar ty ku łu ko rzy sta łam z tek -
stów i twór czych po szu ki wań mo jej ko le żan ki,
Ewy Piesz ki z Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.

Przod ko wie obec nych miesz kań ców Zie mi Gli wic kiej by wa li okrut ni, po peł nio ne zbrod nie mu -
sie li jed nak od ku pić

KRZY ŻE PO KUT NE 

Krzyż po kut ny przy ko ście le w So śni co wi cach.
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Na si naj le piej go do li!

Spek ta ku lar nym suk ce sem przed sta wi cie li po wia tu gli wic kie go za koń czył
się Wiel ki Spi chle rzo wy Prze gląd Dia lek tów Gwa ry Ślą skiej „Go do my po na -
szy mu”. Wśród 9 lau re atów kon kur su aż 6 po cho dzi z na sze go te re nu. W ka te -
go rii „do ro śli” I miej sce za ję ła Mał go rza ta Mro zek z gmi ny To szek, a II Te re -
sa Szy moń ska z gm. So śni co wi ce. W gro nie gim na zja li stów naj lep szy był
Krzysz tof No wak z gm. So śni co wi ce, któ ry tak że otrzy mał na gro dę pu blicz no -
ści, II miej sce zdo by ła Pa try cja Gar czorz (gm. Pil cho wi ce), a III – Łu kasz
Ob rusz nik (gm. Ru dzi niec), zaś wśród uczniów szkół pod sta wo wych trze cia
lo ka ta przy pa dła Lia nie Anioł z gm. To szek. Uczest ni cy kon kur su przed sta wia -
li opo wieść w gwa rze ślą skiej, a na stęp nie prze py ta ło ich ju ry, ob ra du ją ce
pod kie run kiem Ma rii Pań czyk. Na zdję ciu lau re aci na sce nie w Ko szę ci nie,
gdzie 8 lu te go od był się fi nał kon kur su. 

Bie sia da na rzecz dzie ci 
8 250 zł ze bra no na Ślą skiej Bie sia dzie PCK, zor ga ni zo wa nej w Knu ro -

wie 28 stycz nia. Pie nią dze prze zna czo ne zo sta ną na let ni wy po czy nek dzie ci
spe cjal nej tro ski z te re nu Knu ro wa i Gie rał to wic. Na im pre zie – w za peł nio nym
do ostat nie go miej sca Klu bie Pro tos – ba wi li się człon ko wie PCK, ho no ro wi
daw cy krwi, przed sta wi cie le władz po wia tu, Knu ro wa oraz Gie rał to wic, pra -
cow ni cy ko palń Knu rów i Szczy gło wi ce, a tak że przed się bior cy i lu dzie biz ne -
su. Knu row ski PCK już od 17 lat or ga ni zu je im pre zy cha ry ta tyw ne – po cząt ko -
wo by ły to ba le, a od dwóch lat cie szą ce się ogrom nym po wo dze niem Bie sia dy

Ślą skie. II Bie sia da Ślą ska PCK od by wa ła się pod ho no ro wym pa tro -
na tem sta ro sty gli wic kie go Ada ma Szczyp ki, pre zy den ta Knu ro wa
Ada ma Ram sa oraz wój ta Gie rał to wic Jo achi ma Bar gie la.

Ka ra oke 
w Szczy gło wi cach

Miesz kań cy 13 do mów po mo cy spo łecz nej wzię li udział w II Fe -
sti wa lu Ka ra oke, któ ry zor ga ni zo wa ny zo stał 1 lu te go w Do mu Kul -
tu ry w Szczy gło wi cach. Na sce nie za pre zen to wa li się przed sta wi cie le
DPS -ów z Kuź ni Nie bo row skiej, Wi śni cza, So śni co wic, By to mia,
Mie dar, Ryb ni ka, Koń czyc Ma łych, Gli wic, Knu ro wa, Zbro sła wic,
Sie mia no wic, Orze sza i Pil cho wic. Im pre zę za koń czył wy stęp ze spo -
łu BAR oraz wspól na za ba wa ta necz na. Fe sti wal już po raz dru gi zor -
ga ni zo wa ny zo stał przez DPS „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej.
Du szą te go przed się wzię cia jest Bar ba ra Go lec, któ ra pro wa dzi
w tym ośrod ku te ra pię i zaj mu je się pra cą kul tu ral no -oświa to wą.
W or ga ni za cję im pre zy włą czy ło się tak że Sto wa rzy sze nie Osób Nie -
peł no spraw nych i Cho rych Psy chicz nie „Po most”. 

Fe rie w bi blio te ce
Ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywały się podczas ferii

w Rudzińcu.  Ucznio wie, któ rzy nie wy je cha li na fe rie, mo gli uczest -
ni czyć m.in. we wspól nym czy ta niu ba jek i wier szy, ukła da niu puz zli,
grach ru cho wych i spraw no ścio wych. Przy szedł do nich też na spo -
tka nie le śnik z Nad le śnic twa Ru dzi niec, któ ry nie zwy kle in te re su ją co
opo wia dał o zwy cza jach le śnych zwie rząt. Od by wa ły się rów nież za -
ję cia pla stycz ne i li te rac kie. Fe rie zor ga ni zo wa ła Gmin na Bi blio te ka
Pu blicz na w Ru dziń cu wspól nie z Gmin nym Ośrod kiem Kul tu ry
w Po ni szo wi cach, gdzie pro wa dzo na by ła część za jęć, a tak że
z Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej w Ru dziń cu oraz Gmin ną Ko mi sją
Prze ciw dzia ła nia Al ko ho li zmo wi. 

(Opr.: RG)


