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Knu rów nie od płat nie prze ka że
Po wia to wi Gli wic kie mu swą nie -
ru cho mość przy ul. Szpi tal nej 25,
użyt ko wa ną przez dwie szko ły po -
wia to we: Ze spół Szkół im. I. J. Pa -
de rew skie go oraz Ze spół Szkół
w Knu ro wie. Uchwa ła w tej spra -
wie przy ję ta zo sta ła 20 lu te go
na se sji Ra dy Mia sta Knu rów. 

To dłu go ocze ki wa na de cy zja,
po rząd ku ją ca kwe stię za rzą dza nia
i utrzy my wa nia te go obiek tu. Szko -
ły bo wiem, pro wa dzo ne przez po -
wiat, mie ści ły się do tej po ry
(pierw sza czę ścio wo, a dru ga w ca -
ło ści) w bu dyn ku na le żą cym
do mia sta, co kom pli ko wa ło kwe -
stię re mon tów i in we sty cji. Bu dy -
nek wy ma ga na kła dów, a trud no by -
ło je po no sić, gdy in ny był je go wła -
ści ciel, a in ny użyt kow nik i ad mi ni -
stra tor. Po wiat od daw na sta rał się
o prze ję cie nie ru cho mo ści od mia -
sta, ale wła dze Knu ro wa nie chcia ły
pod jąć de cy zji o je go prze ka za niu

w for mie da ro wi zny. Obiekt ma bo -
wiem do sko na łą lo ka li za cję, przez
co ro śnie je go war tość. Oba wia no
się, że w przy szło ści po wiat mo że
zli kwi do wać tu szko łę i prze zna -
czyć go na ce le ko mer cyj ne. Wszel -
kie te oba wy, ja ko zu peł nie bez pod -
staw ne, zo sta ły osta tecz nie wy ja -
śnio ne i roz wia ne przez sta ro stę
Ada ma Szczyp kę, któ ry mó wił
o tym na se sji w Knu ro wie. W przy -
ję tej uchwa le za strze żo no, iż nie ru -
cho mość zo sta je prze ka za na z prze -
zna cze niem na cel pu blicz ny
– szkol nic two i oświa tę. W przy pad -
ku in ne go jej wy ko rzy sta nia da ro -
wi zna pod le ga od wo ła niu.

– Przy ję li śmy tę de cy zję rad nych
Knu ro wa z ogrom ną ra do ścią i ulgą
– mó wi Do ro ta Gu mien ny, dy rek -
tor Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go, któ ra od po wia da za stan bu -
dyn ku. – Obiekt pil nie wy ma ga re -
mon tu. Ko niecz ne jest wy ko na nie
ter mo mo der ni za cji, wy mia na da chu

oraz wszyst kich sie ci i in sta la cji we -
wnątrz bu dyn ku, za go spo da ro wa nie
te re nu wo kół szko ły, wy ko na nie no -
wej ele wa cji. To ostat nia szko ła
w Knu ro wie, któ ra jesz cze nie pod -
da na zo sta ła po waż nej mo der ni za -
cji. Od 10 lat wy ko ny wa no tu tyl ko
drob ne, nie zbęd ne re mon ty. Mam
na dzie ję, że te raz wresz cie to się
zmie ni. 

Na lu to wej se sji Ra dy Mia sta
Knu rów za pro po no wa nym brzmie -
niem uchwa ły opo wie dzie li się jed -
no gło śnie wszy scy rad ni. Sta ro sta,
dzię ku jąc Ra dzie za pod ję cie tej de -
cy zji za pew nił, iż do ło ży wszel kich
sta rań, by w ko lej nych bu dże tach
po wia tu zna la zło się jak naj wię cej
środ ków na re mont obiek tu. Po wiat
w te go rocz nym bu dże cie za bez pie -
czył środ ki na opra co wa nie au dy tu,
a na stęp nie pro jek tu ter mo mo der ni -
za cji. Wy ko na ny już zo stał pro jekt
no we go przy łą cza wo dy, któ re go
koszt wy no si 50 tys. zł. (RG)

SZKO ŁA W DA RO WIŹ NIE
Dy rek tor Do ro ta Gu mien ny cie szy się, że wresz cie ure gu lo wa ne zo sta ły spra wy wła sno ści bu dyn ku przy ul. Szpi -
tal nej 25. Te raz li czy na to, że na stą pi dłu go ocze ki wa ny re mont. 

WW TTYYMM  
NNUU  MMEE  RRZZEE::

���� PO WIAT W SUB RE -
GIO NIE – w po wie cie
gli wic kim po wsta nie
sieć tras ro we ro wych
oraz PIAP -ów, czy li pu -
blicz nych punk tów do -
stę pu do in ter ne tu,
na co otrzy ma my unij ne
do fi nan so wa nie w wy -
so ko ści 5 256 tys. zł 

– str. 4

���� Z A  S K A  K U  J Ą  C Y
W N I O  S E K  – n i e  -
spod z i e  w a  n i e  t u ż
przed za koń cze niem lu -
to wej se sji Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go ośmiu
rad nych zło ży ło wnio -
sek o od wo ła nie sta ro -
sty. Adam Szczyp ka jest
tym za sko czo ny i uwa ża
wnio sek za nie słusz ny
i krzyw dzą cy

– str. 2

���� KTO WIE, CO TO SĄ
GRÓD KI STOŻ KO WA -
TE? Jak się oka zu je, te
ta jem ni cze miej sca, któ -
re zna leźć moż na na te -
re nie na sze go po wia tu,
po cho dzą z prze ło -
mu XIII i XIV wie ku i są
nie my mi świad ka mi wy -
da rzeń, o któ rych nie -
wie le wie dzą na wet ich
naj bliż si są sie dzi 

– str. 7
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To był za ska ku ją cy wnio sek. Gdy rad na Ewa
Jur czy ga tuż przed za koń cze niem lu to wej se sji Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go po pro si ła o prze rwę, nie
spo dzie wa łem się, że jej efek tem bę dzie zło że nie
wnio sku o od wo ła nie sta ro sty. Jesz cze bar dziej za -
sko czy ło mnie je go uza sad nie nie, z któ rym za po -
zna łem się do pie ro póź niej, bo wiem na se sji nie za -
sta ło od czy ta ne. Za rzu ty w nim za war te są bez pod -
staw ne i krzyw dzą ce. Oskar że nia do ty czą ce nie do -
sta tecz ne go in for mo wa nia rad nych są tym bar dziej
nie uza sad nio ne, że ini cja ty wa w tym wzglę dzie le -

ży po ich stro nie, a ja ni gdy nie od ma wia łem im
żad nych in for ma cji. Trze ba też za zna czyć, że Klub
Rad nych Mo ja Gmi na Nasz Po wiat ni gdy nie za -
pro sił mnie na żad ne swe po sie dze nie. 

Co do spraw służ by zdro wia, to od po cząt ku ka -
den cji są one przed mio tem szcze gól ne go za in te re -
so wa nia i tro ski za rzą du. Po nad to rad ni – w tym
z Klu bu MGNP – są człon ka mi rad spo łecz nych
ZOZ -ów w Knu ro wie i w Py sko wi cach. To od nich
ocze ku je się sy gna li zo wa nia za rzą do wi ewen tu al -
nych pro ble mów, ja kie za uwa ża ją w funk cjo no wa -
niu ZOZ -ów. 

Od no śnie żą dań pła co wych pra cow ni ków DPS
„Osto ja”, to przy po mnę, iż otrzy ma li oni pod wyż kę
w lip cu ub. ro ku. W związ ku z tym pro cen to wy
wzrost wy na gro dze nia w sto sun ku do ro ku po -
przed nie go wy niósł 9,1 proc. Mo je ogrom ne zdzi -
wie nie bu dzi fakt, że w ka den cji po przed nie go sta -
ro sty, Mi cha ła Nie szpor ka, któ ry pod pi sał się
pod wnio skiem, pro cen to we wzro sty wy na gro dze -
nia w „Ostoi” nie prze kra cza ły 3 proc. rocz nie. 

We wnio sku wy su wa się nie słusz ne za rzu ty,
a nie bie rze pod uwa gę suk ce sów te go za rzą du.
Dzia ła on nie wie le po nad rok, a uda ło mu się za ła -
twić wie le spraw, w tym ta kie, z ja ki mi nie upo ra ły
się za rzą dy po przed nich ka den cji. Wy mie nię tu tyl -
ko stop nio we ob ni że nie za dłu że nia szpi ta la w Knu -
ro wie czy nie od płat ne prze ka za nie przez gmi nę
Knu rów nie ru cho mo ści, w któ rej miesz czą się dwie
szko ły po wia to we. Za po cząt ko wa li śmy tak że pro -
ces re or ga ni za cji służ by zdro wia w Knu ro wie. In ne
osią gnię cia to po zy ska nie do re ali za cji dwóch pro -
jek tów unij nych, in we sty cje po dej mo wa ne wspól ne
z gmi na mi, a tak że do pro wa dze nie do po myśl ne go
za koń cze nia i roz li cze nia naj więk sze go za da nia
dro go we go po wia tu, współ fi nan so wa ne go ze środ -
ków UE: Mo der ni za cja dróg po wia to wych S2918,
S2913 w po wie cie gli wic kim. Pro wa dzo ne są też
re mon ty i mo der ni za cje w po wia to wych szko łach,
szpi ta lach i DPS -ach. Rok 2007 za mknię ty zo stał
z nad wyż ką bu dże to wą. Jak w tej sy tu acji moż na
mó wić o dzia ła niach na szko dę po wia tu?

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

28 lu te go od by ła się ko lej na, XVII już
w tej ka den cji se sja Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go. W jej po rząd ku zna la zło się 16
punk tów, w tym czte ry uchwa ły. Za nim
jed nak pod ob ra dy tra fi ły pro jek ty uchwał,
rad nym przed sta wio na zo sta ła pre zen ta cja
na te mat kre owa nia wi ze run ku po wia tu
gli wic kie go po przez dzia łal ność pro mo -
cyj ną, współ pra cę part ner ską oraz me dial -
ną, przy go to wa na przez Wy dział Roz wo ju
i Pro mo cji oraz rzecz ni ka pra so we go sta -
ro stwa. Pierw sza z uchwał do ty czy ła za -
twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści
Po wia to we go Rzecz ni ka Kon su men tów
w Gli wi cach w ro ku 2007, a po prze dzo na
zo sta ła przed sta wie niem te goż spra woz -
da nia przez rzecz ni ka Ry szar da Kow ry -
go. W ub. r. wpły nę ło do nie go 835 zgło -
szeń kon su menc kich, z cze go 747 z te re nu

po wia tu gli wic kie go, a resz ta z mia sta Gli -
wi ce. Co ro ku tych skarg jest wię cej, do -
brze więc, że po krzyw dze ni klien ci mo gą
li czyć na bez płat ną po moc w sta ro stwie.
Dru ga uchwa ła okre śli ła za da nia z za kre su
re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz
za trud nie nia osób nie peł no spraw nych,
a tak że wy so kość środ ków fi nan so wych
PFRON na ich re ali za cję w 2008 r. Na re -
ha bi li ta cję za wo do wą osób nie peł no -
spraw nych po wiat otrzy mał w br. 580 tys.
zł, na to miast na ich re ha bi li ta cję spo łecz -
ną – 1 599 692 zł. Ko lej na uchwa ła sta no -
wi ła aneks do Po ro zu mie nia z 17 lu te -
go 2004 r. o ob ję ciu Po wia tu Gli wic kie go
dzia ła niem Po wia to we go Ze spo łu
do Spraw Orze ka nia o Nie peł no spraw no -
ści w Ryb ni ku. Miesz kań cy na sze go po -
wia tu od czte rech lat ko rzy sta ją z je go
usług, a co ro ku prze ka zy wa ne mu jest
z te go ty tu łu do fi nan so wa nie, któ re w br.
wy nie sie 38 581,60 zł, co wła śnie okre ślo -
no w tym anek sie. Ostat nia z uchwał do ty -
czy ła zmian w te go rocz nym bu dże cie po -
wia tu, wy ni ka ją cych z ko niecz nych bie żą -
cych prze su nięć po stro nie do cho dów
i wy dat ków. Tuż przed za koń cze niem se -
sji, w punk cie pn. „Wol ne wnio ski, spra -
wy bie żą ce, za py ta nia rad nych i od po wie -
dzi” zło żo ny zo stał wnio sek o od wo ła nie
sta ro sty, pod pi sa ny przez ośmiu rad nych
Klu bu Mo ja Gmi na Nasz Po wiat. Mo że on
tra fić pod gło so wa nie po upły wie mie sią -
ca od da ty zło że nia.  

www.powiatgliwicki.pl

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII Wnio sek 8 rad nych
Oto treść wnio sku, zło żo ne go na lu to wej se sji Ra dy Po -

wia tu Gli wic kie go przez ośmiu rad nych, two rzą cych Klub
Mo ja Gmi na Nasz Po wiat: 

„Dzia ła jąc na pod sta wie art. 31 ust. 1 usta wy z dnia 5 czerw -
ca 1998 r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) skła da my
wnio sek o od wo ła nie Sta ro sty Gli wic kie go Ada ma Szczyp ka.

UZA SAD NIE NIE
Od po cząt ku tej ka den cji Pan Adam Szczyp ka nie pró bo -

wał na wią zać kon tak tu z ca łą ra dą, do cho dzi ło do sze re gu
nie po ro zu mień a je go po li ty ka w wie lu spra wach nie jest dla
nas ja sna.

Pan Adam Szczyp ka nie do sta tecz nie in for mo wał rad nych
w wie lu spra wach, przy kła dem mo że być sy tu acja w służ bie
zdro wia.

Po li ty ka Pa na Sta ro sty do pro wa dzi ła do za ognie nia
sprze ci wu przy kła dem mo że być ak cja pro te sta cyj na pra -
cow ni ków DPS z te re nu Po wia tu Gli wic kie go.

W na szym mnie ma niu dal sze funk cjo no wa nie Za rzą du
pod prze wod nic twem Pa na Szczyp ki bę dzie na szko dę Po -
wia tu Gli wic kie go, dla te go też wnio sku je my o od wo ła nie
Pa na Ada ma Szczyp ki z funk cji Sta ro sty Gli wic kie go.”

Pod wnio skiem pod pi sa li się (po da je my w po rząd ku al fa -
be tycz nym): An drzej Hosz, Ewa Jur czy ga, Je rzy Ko rus,
An drzej Ku rek, Bog dan Li twin, Mi chał Nie szpo rek, Ma -
riusz Po lo czek i Ma rian Sa dec ki.

Zgod nie z usta wą o sa mo rzą dzie po wia to wym wnio sek
pod le ga za opi nio wa niu przez ko mi sję re wi zyj ną. Gło so wa -
nie w spra wie od wo ła nia ra da prze pro wa dza po za po zna niu
się z jej opi nią na na stęp nej se sji po tej, na któ rej zgło szo no
wnio sek, nie wcze śniej jed nak niż po upły wie mie sią ca. Po -
nie waż zaś zgod nie z rocz nym har mo no gra mem na stęp ną
se sję wy zna czo no na 27 mar ca, nie mi nie do te go cza su wy -
ma ga ny mie siąc. Aby wnio sek prze szedł, mu siałoby go
w taj nym gło so wa niu po przeć 3/5 usta wo we go skła du ra dy,
czy li w Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go 14 rad nych. (RG)
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Pla nom re or ga ni za cji knu row skie go ZOZ -u po świę co ne by ło spo -
tka nie, któ re od by ło się 17 mar ca w knu row skiej „Sztu ka te rii”. Pro -
wa dzi li je sta ro sta Adam Szczyp ka, wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk
oraz dy rek tor ZOZ -u w Knu ro wie Mi chał Ek kert. Za pro sze ni zo sta li
pra cow ni cy knu row skich przy chod ni zdro wia oraz rad ni – za rów no
po wia to wi, jak i Ra dy Mia sta Knu ro wa. 

Lecz nic two otwar te w Knu ro wie cze ka ją wiel kie zmia ny, wy ni ka ją ce
z uchwa ły, któ rą 31 stycz nia br. jed no gło śnie przy ję ła Ra da Po wia tu Gli -
wic kie go. Rad ni wy ra zi li w niej wo lę re or ga ni za cji sa mo dziel ne go pu -
blicz ne go za kła du opie ki zdro wot nej pod na zwą Ze spół Opie ki Zdro wot -
nej w Knu ro wie, po wie rza jąc wy ko na nie uchwa ły Za rzą do wi Po wia tu Gli -
wic kie go. Re or ga ni za cja po le gać ma na wy od ręb nie niu ze struk tur ZOZ -
-u knu row skie go lecz nic twa am bu la to ryj ne go, co do ce lo wo umoż li wi
spro sta nie wy mo gom za war tym w roz po rzą dze niu mi ni stra zdro wia z 10
li sto pa da 2006 r. Do ty czą one wy ma gań, ja kim po win ny od po wia dać
pod wzglę dem fa cho wym i sa ni tar nym po miesz cze nia i urzą dze nia za kła -
dów opie ki zdro wot nej oraz wy ma gań NFZ w za kre sie kon trak to wa nia
świad czeń me dycz nych. 

– Za le ży nam na tym, by pro ces re or ga ni za cji prze bie gał w for mie dia -
lo gu spo łecz ne go, z po sza no wa niem gło su pra cow ni ków – mó wił sta ro sta.
– Li czy my na to, że po wsta ną gru py ini cja tyw ne, któ re na stęp nie prze -

kształ cą się w spół ki pra cow ni cze za in te re so wa ne pro wa dze niem przy -
chod ni. 

Mi chał Ek kert za pew nił ze bra nych, że dy rek cja ZOZ -u udzie li pra cow -
ni kom wszel kiej po mo cy praw nej i or ga ni za cyj nej zwią za nej z do ko ny wa -
ny mi prze kształ ce nia mi. Pod kre ślił, iż obec nie z wie lu wzglę dów jest naj -
lep szy czas na do ko na nie re or ga ni za cji – w ostat nich dniach na stą pi ła bo -
wiem zmia na po wyż sze go roz po rzą dze nia, z któ rej wy ni ka, iż ko niecz ność
spro sta nia okre ślo nym w niej wy mo gom prze su nię to z koń ca 2008 r.
na 2012 r. No wi wła ści cie le bę dą mieć więc wię cej cza su na do sto so wa nie
do nich przy chod ni. Po nad to ZOZ je od dłu ży. Prio ry te ta mi przy prze pro -
wa dza niu re or ga ni za cji bę dą: za pew nie nie miesz kań com do stęp no ści usług
me dycz nych, prze ję cie wszyst kich przy chod ni przez no wo po wsta łe pod -
mio ty oraz za cho wa nie cią gło ści pra cy przez ich pra cow ni ków. (RG)

KO NIECZ NA
RE OR GA NI ZA CJA 

www.powiatgliwicki.pl

Rolnicy 
w starostwie

Dwa spotkania dla rolników zorganizowano ostatnio w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach. Pierwsze z nich poświęcone było tworzeniu
grup producenckich, a drugie – zmianom zasad wypełniania wniosków 
o płatności bezpośrednie. 

Spotkanie na temat tworzenia grup producenckich odbyło się 29 lutego.
Prowadził je Włodzimierz Ślimak, ekspert z Krajowej Rady Spółdzielczej
w Warszawie, który omówił sposób zakładania i funkcjonowania grup
producentów rolnych. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 przewidziane jest wsparcie dla takich grup wynoszące nawet do
70 proc. kosztów kwalifikowanych. Są one beneficjentami następujących
działań określonej w tym programie osi 1: Działania informacyjne 
i promocyjne oraz Grupy producentów rolnych. O tym, jakie korzyści
mogą mieć rolnicy tworzący takie grupy, mówił na własnym przykładzie
jeden z uczestników spotkania, hodowca trzody chlewnej 
z Proboszczowic, Krystian Kiełbasa. Należy wśród nich wymienić m.in.
możliwość negocjowania ceny zbytu żywca czy korzystniejsze koszty
zaopatrywania się w paszę, bo handlowcy zupełnie inaczej podchodzą do
tych spraw, jeśli mają do czynienia z grupą producentów, a nie 
z pojedynczym rolnikiem.

-  Boleję nad tym, że ta forma wspólnego działania cieszy się tak małym
zainteresowaniem polskich rolników – mówi Marcin Stronczek, członek
Zarządu Powiatu Gliwickiego. – Poprzez zakładanie grup mogą oni
osiągnąć znaczące korzyści, bo obecnie w rolnictwie liczą się tylko wielcy
producenci. Właścicielom  mniejszych gospodarstw rolnych bardzo pomóc

mogą skupiające ich grupy. Myślę, że ta tematyka wymaga jeszcze sporo
działań informacyjnych, dlatego też w przyszłości na pewno organizować
będziemy podobne spotkania.

Ogromnym zainteresowaniem rolników cieszyło się drugie ze spotkań,
poświęcone zmianom zasad wypełniania wniosków o płatności
bezpośrednie, zorganizowane 3 marca. Prowadzili je: Andrzej Frejno -
kierownik Biura Powiatowego w Pyskowicach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Małgorzata Klawis i Renata Milewicz -
pracownice tego biura oraz Halina Cabak z Powiatowego Zespołu
Doradców Rolniczych w Gliwicach. Na spotkanie przybyli też
przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej oraz gmin i sołectw z terenu
powiatu gliwickiego. 

- Obecne kryteria zawarte we wnioskach uległy znacznym zmianom 
i jednocześnie wzrosły ich wymogi – informuje Marcin Stronczek. –
Błędne wypełnienie wniosku będzie skutkowało niewypłaceniem dotacji,
dlatego pomagamy rolnikom w podniesienia wiedzy w tym zakresie. (RG)
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Marcin Stronczek już zaprosił gospodarzy na kolejne szkolenia.

Ze bra ni z uwa gą słu cha li wy ja śnień na te mat zmian, któ re cze ka ją knu -
row skie przy chod nie zdro wia. 
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PÓŁ NA PÓŁ
Re mont uli cy Ko smo nau tów w Knu ro wie to naj więk sza w tym ro -

ku in we sty cja dro go wa Po wia tu Gli wic kie go. Wy ko na nie te go przed -
się wzię cia kosz to wać bę dzie ok. 3 mln zł, z cze go po ło wę po kry je Po -
wiat Gli wic ki, a po ło wę Mia sto Knu rów.

Wspól ną in we sty cję umoż li wi ło pod pi sa nie po ro zu mie nia, za war te go
przez wła dze po wia tu i Knu ro wa. Wcze śniej oby dwa sa mo rzą dy za re zer -
wo wa ły na ten cel środ ki w te go rocz nych bu dże tach. Już jed nak w ub. ro -
ku wy ko na na zo sta ła za 80 tys. zł do ku men ta cja tech nicz na te go przed się -
wzię cia, któ rą w ca ło ści sfi nan so wał ze swe go bu dże tu Po wiat Gli wic ki.
W naj bliż szym cza sie ogło szo ny zo sta nie prze targ, któ ry wy ło ni wy ko -
naw cę prac re mon to wych na ul. Ko smo nau ta. 

In we sty cję pro wa dził bę dzie po wiat, któ re mu Knu rów for mal nie prze -
ka zał po ło wę środ ków na ten cel. Za re mont od po wia dał bę dzie Za rząd
Dróg Po wia to wych w Gli wi cach. 

– Re mont obej mie uli cę na ca łej jej dłu go ści, czy li 750 me trach bie żą -
cych. Dro ga zo sta nie w ca ło ści po zba wio na sta rej, znisz czo nej na wierzch -
ni, na stą pi wy mia na jej pod bu do wy i na ło ży się na nią no wą na wierzch nię.
Pra ce obej mą jezd nię i chod ni ki oraz kra węż ni ki z dwóch jej stron, a z jed -
nej stro ny wy bu do wa na zo sta nie ścież ka ro we ro wa, łą czą ca się z ist nie ją -
cą już ścież ką dla ro we rów na uli cy 1 Ma ja – mó wi Jan Osman, dy rek tor
Za rzą du Dróg Po wia to wych w Gli wi cach. 

Uli ca Ko smo nau tów to dro ga po wia to wa, ale ma bar dziej cha rak ter uli -
cy miej skiej niż po wia to wej. Nic więc dziw ne go, że już ja kiś czas te mu po -
wsta ła kon cep cja, by jej re mont był wspól ną in we sty cją Knu ro wa i po wia -
tu. W przy szło ści ma ona być prze ka za na mia stu – ta ki wnio sek zło ży ła
w tym ro ku Ko mi sja Go spo dar ki Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Wy ma ga to
jesz cze for mal nej zgo dy oby dwu sa mo rzą dów. 

– Dla po wia tu ta kie roz wią za nie jest ko rzyst ne, bo od pad ną nam wów -
czas kosz ty utrzy ma nia uli cy Ko smo nau tów – mó wi Wal de mar Do mbek,
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. – Cho dzi za rów no o jej od śnie ża -
nie zi mą, jak i o re mon ty w przy szłych la tach. 

Uli ca po za koń cze niu re mon tu ma też otrzy mać no we oświe tle nie, o co
za dba Knu rów. Pla nu je się, że pra ce za koń czo ne zo sta ną jesz cze w tym ro -
ku. Miesz kań cy Knu ro wa mu szą się li czyć z utrud nie nia mi w ru chu, zwią -
za ny mi z prze pro wa dza niem re mon tu, ale po tem na pew no ucie szy ich jaz -
da po dro dze, w któ rej nie bę dzie dziur, wy brzu szeń i in nych „nie spo dzia -
nek”. 

Tak że in ne gmi ny współ fi nan so wać bę dą w tym ro ku re mon ty po ło żo -
nych na swym te re nie dróg po wia to wych oraz bu do wę chod ni ków. Gie rał -
to wi ce już za de kla ro wa ły na ten cel 50 tys. zł, Ru dzi niec 100 tys. zł, a To -
szek 200 tys. zł. 

(RG)
Te raz uli ca Ko smo nau tów w Knu ro wie stra szy dziu ra mi, ale do koń ca te -
go ro ku zu peł nie zmie ni swe ob li cze.

PO WIAT 
W SUB RE GIO NIE

Sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka oraz czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go Wal de mar Do mbek pod pi sa li Umo wę o współ pra cy
w spra wie re ali za cji Pro gra mu Roz wo ju Sub re gio nu Cen tral ne go 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.

Pod pi sa nie umo wy od by ło się na spo tka niu w Mi ko ło wie 25 lu te go. By -
ło na nim re pre zen to wa nych oko ło 70 jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
z 81 na le żą cych do Sub re gio nu Cen tral ne go Wo je wódz twa Ślą skie go,
w tym wie lu wło da rzy miast i gmin po wia tu gli wic kie go. Pro gram jest
opra co wa niem, na pod sta wie któ re go jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go
ma ją moż li wość ab sorp cji środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z fun du szy
struk tu ral nych Unii Eu ro pej skiej w okre sie pro gra mo wa nia 2007-2013.
Pod sta wo wym ele men tem pro gra mu jest uzgod nio na li sta pro jek tów, któ re
zo sta ły uzna ne za szcze gól nie istot ne dla roz wo ju sub re gio nu, a ich re ali -
za cja przy nie sie po pra wę ja ko ści ży cia miesz kań ców, wzmoc ni wi ze ru nek
te go sub re gio nu oraz przy czy ni się do zmniej sze nia dys pro por cji w roz wo -
ju spo łecz no -eko no micz nym.

Po wiat Gli wic ki, we współ pra cy z wszyst ki mi mia sta mi i gmi na mi
wcho dzą cy mi w je go skład, re ali zu je na swym te re nie dwa z pro jek tów te -
go pro gra mu: „PIAP -y dla miesz kań ców Zie mi Gli wic kiej” oraz „Za ple cze

ak tyw nej tu ry sty ki ro we ro wej dla miesz kań ców za chod niej czę ści Sub re -
gio nu Cen tral ne go”. Pierw szy ma na ce lu 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 po łą cze nia z in ter ne tem, a dru gi – zbu -
do wa nie i mo der ni za cję w po wie cie sie ci tras ro we ro wych oraz cen trów in -
for ma cji tu ry stycz nej dla ro we rzy stów. Na re ali za cję obu tych pro jek tów
po wiat gli wic ki otrzy ma unij ne do fi nan so wa nie w wy so ko ści 5 256 tys. zł.
(RG)

Umo wa gwa ran tu je otrzy ma nie wy so kie go unij ne go do fi nan so wa nia
do dwóch pro jek tów re ali zo wa nych przez wszyst kie mia sta i gmi ny na sze -
go po wia tu.
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Fil mo wa rze czy wi stość do tar -
ła w mu ry Ze spo łu Szkół im. Ma -
rii Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach. 21 lu te go od był się tu -
taj I Prze gląd Fil mów Ama tor -
skich „Lu stro”. 

Kon kurs ad re so wa ny był
do uczniów szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych. Do prze glą -
du za kwa li fi ko wa nych zo sta ło 7
fil mów: Wa ga ry – Pa weł Gar boś
(Żer ni ca), Drze wo – Mi chał Mróz
(War sza wa), Szplok Ti Wi – Mi -
chał Ma de ła (Ole śni ca), Anie le,
któ ryś stał się śmier cią – Ad rian
Kru czek (Py sko wi ce), Hi sto ria
pew ne go Jack’a – Ma te usz Co -
piak (Gli wi ce), Bud ka – Bar tło -
miej Ża rek (Ra dom sko) oraz
Until ted – Woj ciech Kur dziel
(Gli wi ce).

Treść fil mów mia ła za wie rać się
w te ma cie „Mię dzy czer nią a bie lą
– od cie nie ży cia w fil mie”. Mło dzi
twór cy oce nie ni zo sta li za spo sób
re ali za cji te ma tu, tech ni kę i warsz -
tat. Ju ry w skła dzie: Piotr Ste czek,
Ma rian Bed na rek i Syl wia Le nek
po sta no wi ło przy znać dwie I na -
gro dy. Otrzy ma li je: Mi chał Mróz
z War sza wy za film „Drze wo” wy -
ko na ny tech ni ką ani ma cji po klat -
ko wej oraz Woj ciech Kur dziel
z ZSMK Py sko wi ce za film „Until -
ted” wy ko na ny tech ni ką vi deo -
-art. II na gro dę otrzy mał Mi chał

Ma de ła z Ole śni cy za film „Szplok
Ti Wi”. Film M. Mro za „Drze wo”
otrzy mał rów nież wy róż nie nie Ju ry
Mło dzie żo we go.

Jak in for mu je wi ce dy rek tor
ZSMK Pa weł Ko wal ski, szcze gól -
ne wy ra zy po dzię ko wa nia na le żą
się po my sło daw com prze glą du
– te go rocz nym ma tu rzy stom
– Bar tło mie jo wi Ba li i Woj cie -
cho wi Kur dzie lo wi za wiel kie za -
an ga żo wa nie or ga ni za cyj ne i po -
wiew twór cze go wia tru, któ ry
wpu ści li w mu ry szko ły. Film wy -
da je się być wy jąt ko wo atrak cyj -
nym two rzy wem sztu ki dla mło -
dych lu dzi – do da je dy rek tor.

Kon kurs od był się w ra mach
ogól no pol skie go pro jek tu Sto wa -
rzy sze nia „Przy ja zna Szko ła”
w My sło wi cach, któ ry współ fi nan -
so wa ny jest ze środ ków MEN
i Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go. Or ga ni za cją prze glą du
z ra mie nia na uczy cie li za ję ły się
Mag da le na Ba stek, Jo an na Ze -
lek i Mag da le na Żmi jew ska,
a opie kę nad ca łym przed się wzię -
ciem spra wo wa ła Dy rek cja
ZSMK.

Ho no ro wy pa tro nat nad prze -
glą dem ob ję li sta ro sta gli wic ki
Adam Szczyp ka i bur mistrz Mia -
sta Py sko wi ce Wa cław Kę ska,
któ ry ufun do wał jed ną z pierw -
szych na gród. 

Agniesz ka po je dzie
do Bruk se li

Agniesz ka Ol brich z Gim na zjum w Wie low si za ję ła I miej sce
w III edy cji kon kur su „Wy graj wy jazd do Bruk se li”. W na gro dę po je dzie
do sto li cy UE na wy ciecz kę ufun do wa ną przez Gra ży nę Sta ni szew ską,
po słan kę do Par la men tu

Eu ro pej skie go. Dru gie miej sce zdo by ła Ma ja Mrocz kow ska z Gim na -
zjum nr 3 w Knu ro wie, III – Edy ta Ob rzut z Gim na zjum w Ru dzi cu, a wy -
róż nie nie otrzy mał Ka rol Cie ślik z Gim na zjum w Gie rał to wi cach, któ rzy
ode bra li na gro dy rze czo we ufun do wa ne przez Ada ma Szczyp kę, sta ro stę
gli wic kie go i Ta de usza Ma mo ka, prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go.

Uro czy sty fi nał kon kur su od był się 14 mar ca w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach. Zor ga ni zo wa ło go Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach oraz
Sto wa rzy sze nie „Fron da”. Uczest ni cy mie li za za da nie na pi sa nie roz praw -
ki na te mat: „Co dla Cie bie zna czą sło wa Pau la Hen rie go Spa aka: Praw dzi -
wym eu ro pej czy kiem jest ten, kto się ni gdy nie znie chę ca”. Na kon kurs na -
de szło 29 roz pra wek kon kur so wych z 5 gmin po wia tu gli wic kie go: Knu -
ro wa, Ru dziń ca, Wie low si, Gie rał to wic i Pil cho wic. Pod czas uro czy sto ści
zgro ma dzo na mło dzież wy słu cha ła wy kła du Jac ka Woź ni kow skie go
z Re gio nal ne go Cen trum In for ma cji Eu ro pej skiej pt. „Przy szłość Unii Eu -
ro pej skiej w kon tek ście Trak ta tu Li zboń skie go”. (RG)

Mię dzy czer nią
a bie lą…

W konkursie najliczniej wzięli udział gimnazjaliści z Wielowsi. Pierwsza
od lewej w pierwszym rzędzie stoi Agnieszka.
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Tak z wy so kiej oce ny swe go fil mu cie szył się Woj tek Kur dziel.

Re mon ty i mo der ni za cje
W cią gu pierw sze go pół ro cza ro ku szkol ne go 2007/2008 w bu dyn ku Ze -

spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach prze pro wa dzo ne zo sta ły dal sze pra -
ce re mon to we i mo der ni za cyj ne. Dzię ki fi nan so wa niu Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach i wspar ciu spon so rów szko ła wzbo ga ci ła się o po mo ce dy -
dak tycz ne do na uki bio lo gii, che mii i sprzęt spor to wy, wy ko na no za ple cze
pra cow ni bio lo gicz no -che micz nej, utwo rzo no sa lę re ha bi li ta cyj ną, wy go spo -
da ro wa no za ple cze sa li gim na stycz nej, za mon to wa no w tych sa lach no we
oświe tle nie, do po sa żo no bi blio te kę szkol ną, za da szo no drzwi wej ścio we
do bu dyn ku szkol ne go i pra cow ni tech ni ki, ocie plo no, otyn ko wa no i do po sa -
żo no pra cow nię tech ni ki, wy re mon to wa no ga bi ne ty dy rek to ra i wi ce dy rek to -
ra, po kój na uczy ciel ski i sa le lek cyj ne, do ko na no wy mia ny drzwi wej ścio -
wych do szat ni i wia tro ła pu, za mon to wa no cen tral ne ogrze wa nie w szat ni i za -
go spo da ro wa no te ren zie lo ny wo kół szko ły. Zor ga ni zo wa no rów nież do dat -
ko we do ży wia nie uczniów w for mie kub ka mle ka. Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach i spon so rzy co rocz nie prze ka zu ją wszyst kim dzie ciom pacz ki
świą tecz ne. Jadwiga Nandzik



Roz po czy na my pre zen ta cję po traw na gro -
dzo nych w do rocz nym kon kur sie „Da nie Ro ku
Spi chle rza”, or ga ni zo wa nym przez Lo kal ną
Gru pę Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą ska”.
Je go fi nał od był się w ub. r. w Sta ni cy (gm. Pil -
cho wi ce). Na po czą tek prze pis zwy cięż czy ni
tych ku li nar nych zma gań, Iza be li Ler che z Ko -
szę ci na, po da ny w ślą skiej gwa rze. Podajemy go
za kalendarzem, wydanym przez Spichlerz.

– ka woł miy sa do pie cy nio (ok. 3 fon ty)
– ki so na ka pu sta (ok. 3 fon ty)
– font wyn dzo nej spyr ki
– 3 ce bu le
– ćwiyrć fon ta moł ki 
– font pra wo ków abo ro ut ka pów
– gor cek pół li tro wy bu lio nu
– słól i pieprz
Rych to wa nie: Po rznąć miy so na ka woł ki i ło -

strza skać, po sło lić i po pie przyć. Opiec z dwióch
stron i dam fo wać na ma śle z po kra ja nom w kost -

ka ce bu lom. Eks tra uwa rzyć ka pu sta, łod ce dzić,
ło kro sić tłu stym ze spyr ko ma. Wy sma ro wać ty -
glik tu stym i ukła dać: roz miy so, roz ka pu sta,
prze kło dać po kra ja ny mi grzy bo ma i tak na prze -
mian. Po sta wić na le kim ło gniu, przy kryć i wa -
rzyć. Do wać po zór
co by nie spo lić. Ło -
sto pić ma sło, wsuć
po kron zo no ce bu la,
usma żyć. Na ło stat -
ku wsuć moł ki
i zro bić ań bry na
i wloć rajn bu lion,
co by zoł za by ła
gyn sto. Wsuć z ty -
gli ka na sro gi ta lerz
miy so z ka pu stom
i do wać po zór co by
się nie łoz su ło.
Po wiyr chu po loć

zoł zom, po -
zuć po me la -
nym pie przem
i to je go to we
do jo dła. 
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K o n  t y  n u  u j e  m y
n a s z  r o z  p o  c z ę  t y
przed mie sią cem cykl,
w któ rym rad Czy tel -

ni kom udzie la Po wia to wy Rzecz nik Kon su -
men tów, RY SZARD KOW RY GO. W tym
nu me rze „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go” pi sze on o tym, ja kie umo wy ofe ru ją róż -
ni pro du cen ci oraz in for mu je o wa run kach
gwa ran cji. 

Trze ba pa mię tać, że pro du cent nie jest dla
kon su men ta stro ną umo wy sprze da ży za wie -
ra nej w chwi li za ku pu to wa ru kon sump cyj ne -
go, nie ma więc sen su skła dać do nie go re kla -
ma cji – ro bi my to u sprze daw cy. War to też
po rów nać, ja kie wa run ki umo wy ofe ru ją nam
róż ni pro du cen ci. Pro du cent mo że bo wiem
– po dob nie jak im por ter lub sprze daw ca – za -
pro po no wać kon su men to wi sko rzy sta nie
z do dat ko wych udo god nień, któ re na zy wa my
gwa ran cją. Po win na ona da wać kon su men to -
wi coś wię cej (więk sze upraw nie nia) po za ty -
mi, któ re i tak mu przy słu gu ją z ty tu łu nie -
zgod no ści to wa ru z umo wą. Je śli nie okre ślo -
no wa run ków gwa ran cji, czy li nie wia do mo,

do cze go zo bo wią zu je się gwa rant – to nie
udzie lo no gwa ran cji. Na le ży pa mię tać, że na -
wet je śli na to war udzie lo na zo sta ła gwa ran -
cja, kon su ment nie mu si z niej ko rzy stać. Mo -
że bo wiem z niej sko rzy stać, ale mo że też
uznać, że le piej jest sko rzy stać z upraw nień
z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru z umo wą i zło -
żyć re kla ma cję. Za nim po dej mie się de cy zję,
war to spraw dzić co ofe ru je gwa rant, czy ta jąc
to, co za pi sa no w do ku men cie gwa ran cyj nym.

W wa run kach gwa ran cji trze ba zwra cać
uwa gę na kil ka naj istot niej szych za pi sów:
� na jak dłu go gwa rant (pro du cent, sprze -
daw ca lub im por ter) udzie la gwa ran cji. Trze -
ba pa mię tać, że w cią gu dwóch lat od wy da -
nia to wa ru moż na re kla mo wać to war nie -
zgod ny z umo wą u sprze daw cy. Je że li więc
gwa ran cja jest udzie lo na na okres krót szy niż
dwa la ta, to ra czej nie jest to ko rzyst ne dla
kon su men ta, 
� czy gwa rant fak tycz nie za coś od po wia da,
czy być mo że wy mie nia jąc w do ku men cie
gwa ran cyj nym uszko dze nia i uster ki, któ re
nie są ob ję te gwa ran cją, chce znie chę cić kon -
su men ta do skła da nia re kla ma cji,

� czy w gwa ran cji prze wi dzia no moż li wość
wy mia ny to wa ru na no wy. Czę sto gwa ran ci
nie prze wi du ją ta kiej moż li wo ści, co w prak -
ty ce ozna cza, że da ny to war bę dzie na pra wia -
ny po każ do ra zo wym wy stą pie niu uster ki
do upły wu okre su gwa ran cji, a kon su ment nie
mo że żą dać no we go eg zem pla rza, ani od stą -
pić od umo wy. W ta kiej sy tu acji le piej jest,
nie ko rzy sta jąc z gwa ran cji, od ra zu zło żyć
re kla ma cję do sprze daw cy z ty tu łu nie zgod -
no ści to wa ru z umo wą (wa da to wa ru),
� czy wska za ne w do ku men cie gwa ran cyj -
nym punk ty ser wi so we znaj du ją się w po bli -
żu miej sca za miesz ka nia – w prze ciw nym ra -
zie mo że się oka zać, że aby sko rzy stać
z gwa ran cji trze ba wy słać to war w od le głe
miej sce Pol ski,
� czy wa run kiem sko rzy sta nia z gwa ran cji
nie jest za trzy ma nie ory gi nal ne go opa ko wa -
nia – dla kon su men ta prze cho wy wa nie pu deł
mo że sta no wić pro blem.

Trze ba pa mię tać, że gwa ran cja nie wy łą -
cza, nie ogra ni cza, ani nie za wie sza upraw -
nień ku pu ją ce go wy ni ka ją cych z nie zgod no -
ści to wa ru z umo wą.

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

Cen ne po rów na nia i gwa ran cje

Spi chle rzo we go to wa nie

Hoł da miy sa z ki so nom  
ka pu stom i grzy bo ma

Izabela Lerche

Danie jest pyszne 
z zasmażonymi

ziemniakami.
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☺☺ 5 kwiet nia o go dzi nie 18.00 w Ki nie
Ca si no w Knu ro wie od bę dzie się Wie -

czór Kul tu ry Rom skiej. W pro gra mie m.in.
wy stęp ze spo łu Ka łe Ja kha Kro ke oraz pro -
jek cja fil mu „Opo wie ści cy gań skie go ta bo ru”.
Bi le ty w ce nie 20 zł do na by cia w ka sie ki na.
Wię cej in for ma cji pod nu me rem tel. 032 332-
63-81.

☺☺ 12 kwiet nia o go dzi nie 19.00 w Klu bie
Kul tu ry Lo kal nej Sztu ka te ria w Knu ro -

wie od bę dzie się kon cert ze spo łu Pi li chow ski
Band. Bi le ty w ce nie 15 zł moż na za re zer wo -
wać pod nu me rem tel. 032 332 63 93.

☺☺ 13 kwiet nia o go dzi nie 18.00 w Sa li Wi -
do wi sko wej Miej skie go Ośrod ka Kul tu -

ry i Spor tu w Py sko wi cach od bę dzie się kon -
cert Ja nu sza Rad ka. Bi le ty w ce nie 15, 20
oraz 25 zł do na by cia w se kre ta ria cie MO KiS.
Wię cej in for ma cji pod nu me rem
tel. 032 233 25 34.

☺☺ 19-20 kwiet nia za Zam ku w Tosz ku od -
bę dzie się II Dzień Tań ca pod pa tro na -

tem sta ro sty gli wic kie go Ada ma Szczyp ki.
Chęt ni do udzia łu w im pre zie pro sze ni są
o kon takt pod nu me rem tel. 032 233 44 93.

☺☺ 20 kwiet nia w Ko ście le pw. Mat ki Bo -
żej Szka plerz nej w Gie rał to wi cach od -

bę dzie się XVI Kon cert. im. G. G. Gor czyc -
kie go. Wy stą pią m.in. Có ry „Bel Can to”
z Chu do wa oraz „Skow ro nek” z Gie rał to wic. 

☺☺ 27 kwiet nia o go dzi nie 19.00 w Klu bie
Kul tu ry Lo kal nej Sztu ka te ria w Knu ro -

wie od bę dzie się kon cert The Glo be trot ters.
Bi le ty w ce nie 15 zł. Wię cej in for ma cji
pod nu me rem tel. 032 332 63 93. 

(Opr.: SG)

CO SIĘ WYDARZY? 

Próż no ich szu kać w prze wod ni kach tu ry -
stycz nych, na wet oko licz ni miesz kań cy rzad ko
wie dzą, że coś od róż nia je od na tu ral nych wznie -
sień i pa gór ków. A prze cież są po zo sta ło ścią bu -
dow li, wo kół któ rych za le d wie kil ka set lat te mu
kon cen tro wa ło się ży cie spo łecz ne na na szym te -

re nie. Cen ną po zo sta ło ścią prze szło ści, któ ra
war to przy po mnieć.

Mo wa o gród kach stoż ko wa tych. Są to już
dziś tyl ko kop czy ki ziem ne, wzno szą ce się
w miej scach, gdzie nie gdyś sta ły ma łe gród ki,
czy li drew nia no – ziem ne za mecz ki ry cer skie
oto czo ne pa li sa dą. W czę ści cen tral nej znaj do -
wa ły się praw do po dob nie bu dyn ki o cha rak te rze
obron nym, za miesz ki wa ne – jak się wy da je
– tyl ko w okre sach nie po ko ju. Gró dek stoż ko wa -
ty to ro dzaj obiek tu miesz kal ne go o ce chach

obron nych, for ma przej ścio wa po mię dzy gro -
dem, wie żą ry cer ską, dwo rem obron nym a zam -
kiem, zaś w ar che olo gii okre śle nie na sy pów
ziem nych o kształ cie ścię te go stoż ka, wy so kie go
na ok. 3-5 me trów, o śred ni cy u pod sta wy ok. 30
me trów, a przy wierz choł ku ok. 15 me trów. Gro -

dy stoż ko wa te za zwy czaj by -
ły oto czo ne ro wem i wa łem,
a ich sto ki ob le pia no gli ną.

Więk szość z nich po wsta -
ła w XIII i XIV w. Na Ślą sku
ich po wsta wa nie wią zać na -
le ży z pa no wa niem ksią żąt
ślą skich z li nii Pia stów, któ -
rzy wy ka zy wa li się wzmo żo -
ną dzia łal no ścią bu dow la ną.
W po wie cie gli wic kim te go
ty pu gro dzi ska zlo ka li zo wa -
no w Che chle, Cio cho wi -
cach, Rud nie,
Żer ni cy, Wi do -
wie, Pnio wie
i Ko zło wie.

P a  m i ę ć
o nie gdy siej -
szych za mecz -

kach naj czę ściej nie prze trwa ła
w zbio ro wej świa do mo ści miesz -
kań ców. Po zo sta ła jed nak świa do -
mość nie zwy kło ści tych miejsc.
Nic więc dziw ne go, że za czę ły ob -
ra stać w le gen dy. Jed na z nich gło -
si, że ko piec w Pnio wie jest mo gi -
łą szwedz kie go ge ne ra ła, któ ry zgi -
nął na tych te re nach praw do po dob -
nie pod czas woj ny 30-let niej. Ża -
łość wiel ka ści snę ła ser ca je go żoł -

nie rzy i po sta no wi li po cho wać tu taj swe go ge ne -
ra ła. Tak też uczy ni li. Każ dy z żoł nie rzy przy -
niósł w swo im heł mie garst kę zie mi i rzu cił
na mo gi łę. Żoł nie rzy mu sia ło być wie lu, bo ko -
piec, któ ry po wstał w ten spo sób, wzniósł się
wy so ko. Po noć do dziś w księ ży co we no ce spo -
tkać moż na w je go po bli żu zja wę ge ne ra ła, opła -
ku ją cą swą śmierć na ob czyź nie. A mo że to duch
śre dnio wiecz ne go ry ce rza wspo mi na czas straż -
nic na gli wic kiej zie mi? 

Mag da le na Fi szer -Rę bisz

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. Fo to gra -
fie  Woj cie cha Gor go lew skie go po cho dzą z al -
bu mu „Gro dzi ska Gór ne go Ślą ska i Za głę bia
Dą brow skie go z lo tu pta ka”, Ka to wi ce 1996. 

Te ta jem ni cze miej sca wraz z upły wem cza su za czę ły ob ra stać le gen da mi

GRÓD KI STOŻ KO WA TE 

Po zo sta ło ści po gród ku stoż ko wa tym w Pnio wie.

Gró dek w Wi do wie.



(po słu gu jąc się bar dzo róż no rod ną tech ni ką) 12 wy dmu szek,
a przy oka zji wspar li fi nan so wo świe tli cę PCK w Gli wi cach, przy czy -
nia jąc się do te go, by uczęsz cza ją ce tam dzie ci mia ły we sel sze świę -
ta. (RG)

Po go da li w Sta ro stwie
Jak już in for mo wa li śmy, du żym suk ce sem przed sta wi cie li na sze go

po wia tu 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” w Ko szę ci nie. 10 mar ca
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od by ło się spo tka nie lau re -
atów kon kur su ze sta ro stą gli wic kim Ada mem Szczyp ką. Wzię li
w nim udział rów nież or ga ni za to rzy kon kur su oraz go spo da rze gmin,
z któ rych po cho dzą na gro dze ni. Przy po mnij my, że wśród dzie wię ciu
lau re atów kon kur su aż sze ściu po cho dzi z po wia tu gli wic kie go. Są to:
Mał go rza ta Mro zek z gmi ny To szek, Te re sa Szy moń ska i Krzysz -
tof No wak z gm. So śni co wi ce, Pa try cja Gar czorz (gm. Pil cho wi ce),
Łu kasz Ob rusz nik (gm. Ru dzi niec) oraz Lia na Anioł z gm. To szek.
Na zdję ciu lau re aci kon kur su z po wia tu gli wic kie go ze sta ro stą, go -
spo da rza mi swych gmin i pre ze sem Fun da cji Lo kal na Gru pa Dzia ła -
nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą ska” Da riu szem Sta szyń skim. (RG)

De le ga ci 
na Zjazd Wo je wódz ki LZS

Ewa Kul czy na (LKS Vic to ria Pil cho wi ce), Al fred Ku bic ki
(LKS 35 Gie rał to wi ce), Mar cin Kwa śniok (LKS Ruch Pniów) i Jan
Smie szek (LKS Jed ność 32 Przy szo wi ce) re pre zen to wać bę dą po wia -
to we struk tu ry Lu do wych Klu bów Spor to wych na Zjeź dzie Wo je -
wódz kim LZS, któ ry za pla no wa ny jest na 19 kwiet nia. Na za stęp cę
de le ga ta wy bra no Ma riu sza Po locz ka, prze wod ni czą ce go Ra dy
Spor tu Po wia tu Gli wic kie go. Wy bo ru do ko na no na spo tka niu pre ze -
sów LKS dzia ła ją cych na te re nie na sze go po wia tu, któ re od by ło się
w sta ro stwie. W po wie cie dzia ła 27 klu bów te go zrze sze nia. Głów nie
upra wia się w nich pił kę noż ną, te nis sto ło wy, skat i sza chy. 
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W gro nie naj lep szych 

Mał go rza ta Handz lik, któ ra od daw na współ pra cu je ze Sta ro stwem Po wia -
to wym w Gli wi cach, zna la zła się w pierw szej dzie siąt ce naj lep szych pol skich
eu ro po słów, we dług ze sta wie nia opra co wa ne go przez ty go dnik „Wprost”.

Ma ga zyn oce niał eu ro de pu to wa nych, uwzględ nia jąc za rów no sta ty sty ki wy -
stą pień, jak i dzia łal ność po za par la men tar ną. Dzien ni ka rze py ta li rów nież o opi -
nie eks per tów i ko men ta to rów. Tak wy so ka oce na cie szy tym bar dziej, że Mał -
go rza ta Handz lik jest do brze zna na w po wie cie gli wic kim. By ła pa tro nem
dwóch kon kur sów, współ or ga ni zo wa nych przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach oraz Sto wa rzy sze nie Fron da – „Omni bu sa” oraz dru giej edy cji kon kur su
„Wy graj wy jazd do Bruk se li”. Bra ła też udział w or ga ni zo wa nej przez sta ro stwo
kon fe ren cji na te mat „Dy rek ty wa usłu go wa – szan sa na roz wój i no we miej sca
pra cy”.

Ma lo wa li, kra si li, wy kle ja li
Przy zdo bie niu pi sa nek spo tka ło się tuż przed świę ta mi Wiel kiej No cy w za -

przy jaź nio nej re dak cji „No win Gli wic kich” pięć zna czą cych osób: (na zdję ciu
od le wej) El wi ra Dzie wa – pre zes fir my Au to ro bot Stre fa, Mag da le na Bud ny
– se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go, Teo fil Mar cin kow ski – ko men dant miej ski
po li cji w Gli wi cach, Wa cław Mar ty niuk – po seł na Sejm RP i Ja cek Krzy ża -
now ski, pre zes DA KO. Zdo biąc wy dmusz ki, roz ma wia li o zwy cza jach wiel ka -
noc nych, ja kie pa mię ta ją z dzie ciń stwa i pie lę gnu ją w swych do mach, cze mu
z uwa gą przy słu chi wał się red. An drzej Słu goc ki. W cią gu go dzi ny ozdo bi li
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