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���� Przed nami wielka Majówka
– przeczytaj o tym, gdzie
warto się wybrać na liczne
imprezy organizowane na
terenie naszego powiatu 
w tym miesiącu

- str. 8

���� Podczas pobytu w Polsce
Czesi z Opawy śpiewali „Szła
dzieweczka do laseczka” 
i zachwycali się śląskimi po-
trawami, a nawet nauczyli się
je przyrządzać

– str. 5

���� Umieć umierać… - Hos-
picjum domowe w Pysko-
wicach pomaga tym, którzy
wiedzą, że pozostało im już
niewiele życia, a także ich
najbliższym

– str. 6

No wym sta ro stą gli wic kim jest Mi chał Nie -
szpo rek, któ ry za stą pił na tym sta no wi sku
Ada ma Szczyp kę. Zmia na na stą pi ła tak że
w Pre zy dium Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
– z funk cji wi ce prze wod ni czą ce go od wo ła ny
zo stał Szy mon Ko ściarz, w miej sce któ re go
rad ni wy bra li Ewę Jur czy gę. Zmia ny są wy ni -
kiem uchwał, przy ję tych na XIX i XX se sji
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ re od by ły się 3
kwiet nia. 

Zmian do ma ga li się rad ni Klu bu Mo ja Gmi -
na Nasz Po wiat, któ rzy 28 lu te go zło ży li wnio -
sek o od wo ła nie sta ro sty Ada ma Szczyp ki, na -
to miast 27 mar ca – o od wo ła nie wi ce prze wod -
ni czą ce go Ra dy, Szy mo na Ko ścia rza. Zo sta ły
one pod da ne pod gło so wa nie na dwóch se sjach,
zwo ła nych na 3 kwiet nia. Na pierw szej rad ni
więk szo ścią gło sów 16 do 6 za de cy do wa li o od -
wo ła niu Ada ma Szczyp ki, na to miast na dru giej
sto sun kiem 14 do 6 (przy 1 wstrzy mu ją cym się)
– Szy mo na Ko ścia rza. No wym sta ro stą zo stał
Mi chał Nie szpo rek, któ ry peł nił tę funk cję już
w ka den cji 2002-2006. Za je go wy bo rem opo -
wie dzia ło się te raz 19 rad nych, prze ciw ko by -
ło 3. Na no wą wi ce prze wod ni czą cą Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go rad ni wy bra li Ewę Jur czy -
gę, któ ra tak że już wcze śniej, w po przed niej ka -
den cji, ją pia sto wa ła. Pod czas gło so wa nia
na ostat niej se sji za jej kan dy da tu rą opo wie -
dzia ło się 14 rad nych, 4 by ło prze ciw, a 2 się
wstrzy ma ło. 

Nie zmie ni ła się resz ta Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go, któ re go skład gło so wa no w związ ku
z od wo ła niem sta ro sty. Funk cję wi ce sta ro sty na -
dal peł ni Sła wo mir Adam czyk, a człon ka mi Za -
rzą du są Wal de mar Do mbek i Mar cin Stron -
czek. Na to miast nie by ło ko niecz no ści pod da wa -
nia pod gło so wa nie kształ tu po zo sta łej czę ści

Pre zy dium Ra dy Po wia tu Gli wic kie go – prze -
wod ni czą cym Ra dy Po wia tu po zo sta je więc Ta -
de usz Ma mok, a wi ce prze wod ni czą cym Le szek
Ku biak. (RG)

WW TT YY MM   NN UU   MM EE   RR ZZ EE ::

��  No wy sta ro sta gli wic ki
��  No wa wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu Gli wic kie go

ZMIA NY WE WŁA DZACH

Wią zan ką pięk nych róż by łe go sta ro stę 
Ada ma Szczyp kę po że gna ła m.in. Ewa
Jur czy ga…

… a wkrót ce po tem o swych za mie rze niach
na obej mo wa nym sta no wi sku mó wił Mi chał
Nie szpo rek.

WIĘ CEJ NA TEN TE MAT PI SZE MY NA STR. 2 i 3
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Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go TA DE USZ MA MOK

Ta kiej ob fi to ści se sji jesz cze w hi sto rii
po wia tu nie mie li śmy. W cią gu ośmiu dni
od by ły się aż trzy, z cze go dwie te go sa me -
go dnia. I – jak się oka za ło – mia ły prze ło -
mo wy cha rak ter, za de cy do wa ły bo wiem
o du żych zmia nach we wła dzach Po wia tu
Gli wic kie go. Jed nak po ko lei. 

27 mar ca od by ła się XVIII se sja Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go. W jej pierw szej czę -
ści rad ni za po zna li się z kon dy cją trzech
jed no stek or ga ni za cyj nych po wia tu: knu -
row skie go ZOZ -u, szpi ta la w Py sko wi cach
oraz Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej.
Spra woz da nia rocz ne z wy ko na nia przez
te pla ców ki pla nów fi nan so wych za ub. r.
przed sta wi li kie ru ją cy ni mi dy rek to rzy:
Mi chał Ek kert, Zyg munt Cierp ka oraz
Kry sty na Wo łoch. Za pre zen to wa na tak że
zo sta ła in for ma cja o re ali za cji Sa mo rzą do -
we go Pro gra mu Po mo cy na Rzecz Osób
Nie peł no spraw nych z te re nu po wia tu gli -
wic kie go na la ta 2005-2015. 

Na stęp nie rad ni za ję li się pro jek ta mi
uchwał, przy go to wa ny mi na se sję. W ko -
lej nych gło so wa niach wszyst kie one zo sta -
ły przez ra dę przy ję te. Pierw sza z nich do -
ty czy ła usta le nia wy na gro dze nia pra cow -
ni ków Ro dzin ne go Do mu Dziec ka w Pa -
czy nie – zmie nia do tych cza so we naj niż sze
wy na gro dze nie za sad ni cze pra cow ni ków,
co ozna cza pod nie sie nie wy na gro dze nia
za sad ni cze go wy cho waw cy o 200 zł brut -
to. Dru ga za twier dza zmia ny i tekst jed no -
li ty Sta tu tu Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie, co zwią za ne jest ze zmia ną
na zwy i za kre su dzia ła nia Peł no moc ni ka
ds. Ja ko ści na Peł no moc ni ka ds. Zin te gro -
wa nych Sys te mów Za rzą dza nia w tej jed -
no st ce. Trze cia uchwa ła jest wy ra że niem
zgo dy na przy ję cie da ro wi zny nie ru cho -
mo ści po ło żo nej w Knu ro wie przy ul.
Szpi tal nej 25 – mia sto bo wiem zgo dzi ło
się nie od płat nie prze ka zać po wia to wi bu -

dy nek (wraz z grun tem), w któ rym miesz -
czą się dwie po wia to we szko ły. Ko lej na
uchwa ła do ty czy przy stą pie nia po wia tu
do Fun da cji Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
„Spi chlerz Gór ne go Ślą ska”. Ostat nią, ale
naj waż niej szą ze spraw za pi sa nych w for -
mie pro jek tu uchwa ły by ły zmia ny w bu -
dże cie po wia tu gli wic kie go na 2008 r. Naj -
po waż niej sze z nich do ty czą nad wyż ki bu -
dże to wej za ub. rok, któ ra wy nio sła po -
nad 2,7 mln zł. Rad ni przy ję li uchwa łę
w for mie za pro po no wa nej przez Za rząd
Po wia tu Gli wic kie go – 1,48 mln zł prze -
zna cza jąc na za da nia in we sty cyj ne, a po -
nad 1,25 mln zł na za da nia bie żą ce.
W kwo cie tej miesz czą się m.in. pod wyż ki
pra cow ni ków Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach, któ rych do ma -
ga li się oni od dłuż sze go cza su. Z nad wyż -
ki tej sfi nan so wa ne zo sta nie tak że za go -
spo da ro wa nie te re nu wo kół sta ro stwa,
w tym bu do wa par kin gu, co pla no wa no
od kil ku lat, a na co te raz zna la zły się pie -
nią dze. 

Na po cząt ku tej se sji przed sta wi łem
trzy wnio ski, ja kie wpły nę ły na mo je rę ce.
Pierw szy z nich zło ży ło sied miu rad nych
Klu bu Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we, a do -
ty czył zwo ła nia se sji nad zwy czaj nej, ma -
ją cej na ce lu roz pa trze nie wnio sku gru py
rad nych z 28 lu te go o od wo ła nie sta ro sty
Ada ma Szczyp ki. Dru gi wnio sek do ty czył
zwo ła nia se sji w tej sa mej spra wie, a po -
nad to roz pa trze nia zło żo ne go rów no cze -
śnie wnio sku o od wo ła nie wi ce prze wod ni -
czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, Szy -
mo na Ko ścia rza. Wnio ski te zło ży ło
ośmiu rad nych Klu bu Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat. W tej sy tu acji na 3 kwiet nia zwo -
ła ne mu sia ły zo stać dwie se sje nad zwy -
czaj ne. To wła śnie na nich rad ni za de cy do -
wa li o zmia nie sta ro sty oraz wi ce prze wod -
ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
o czym wię cej in for ma cji zna leźć moż na
na 1 str. te go wy da nia „Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go”. 

Dla cze go do szło do tych zmian?
Z pew no ścią wpływ na nie mia ły prze gru -
po wa nia sił, ja kie na stą pi ły w skła dzie Ra -
dy. Roz pa dła się 15-oso bo wa ko ali cja Po -
ro zu mie nie Sa mo rzą do we, w któ rej po zo -
sta ło tyl ko pię ciu rad nych, po wsta ły też
dwa no we klu by: je den Plat for my Oby wa -
tel skiej, a dru gi o na zwie Zgo da i Przy -
szłość. Wie rzę, że obec ny kształt Ra dy bę -
dzie sprzy jał do brej współ pra cy rad nych.
Ja ze swej stro ny zro bię wszyst ko, by by ła
to jed na wiel ka ro dzi na. 

www.powiatgliwicki.pl

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII Przedstawiamy nową
wiceprzewodniczącą 
Rady Powiatu Gliwickiego,
Ewę Jurczygę

Rad na Ra dy Po wia tu Gli wic kie go ka den cji 2002-2006,
kie dy to peł ni ła w niej funk cję wi ce prze wod ni czą cej.
W ka den cji 2006-2010 naj pierw rad na, a obec nie, od 3
kwiet nia 2008 r., wi ce prze wod ni czą ca Ra dy. 

Ewa Jur czy ga ma 50 lat. Z wy kształ ce nia jest pe da go -
giem, ab sol went ką Uni wer sy te tu Ślą skie go, skoń czy ła też
stu dia po dy plo mo we na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji tej
uczel ni (or ga ni za cja i za rzą dza nie) oraz na Po li tech ni ce
Czę sto chow skiej (in for ma ty ka). Pra co wa ła naj pierw
w Miej skiej Szko le Pod sta wo wej nr 5 w Knu ro wie ja ko na -
uczy ciel na ucza nia po cząt ko we go, wi ce dy rek tor, a póź niej
dy rek tor, a na stęp nie by ła dy rek to rem Miej skie go Gim na -
zjum nr 2 w Knu ro wie. Z za wo dem na uczy ciel skim, któ ry
da wał jej wie le ra do ści i sa tys fak cji, roz sta ła się w 2006 r.,
prze cho dząc na eme ry tu rę. Rów no cze śnie jed nak za czę ła
two rzyć Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Knu ro wie, za in -
te re so wa nie któ rym prze ro sło wszel kie ocze ki wa nia – już
w pierw szym ro ku dzia łal no ści ma ok. 200 słu cha czy,
a wciąż zgła sza -
ją się no wi chęt -
ni do udzia łu
w je go za ję -
ciach. Ewa Jur -
czy ga dzia ła tak -
że w To wa rzy -
stwie Mi ło śni -
ków Knu ro wa. 

– Ja ko wi ce -
prze wod ni czą ca
Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go za -
mie rzam do pro -
wa dzić do jej
peł nej de mo kra ty za cji – mó wi. – Mam na dzie ję, że uda się
pro wa dzić w niej pra cę po nad po dzia ła mi klu bo wy mi
i par tyj ny mi. Po nad to chcia ła bym uczest ni czyć w po sie -
dze niach rad gmin nych i miej skich na te re nie po wia tu.
Sys te ma tycz nie bę dę by wać na se sjach Ra dy Mia sta Knu -
ro wa, bo z te go te re nu wy bra no mnie rad ną po wia to wą,
a te raz, ja ko wi ce prze wod ni czą ca chcę po wró cić do spraw -
dzo nych wcze śniej me tod współ pra cy z knu row ski mi rad -
ny mi. Cho dzi o prze pływ bie żą cych in for ma cji na te mat
skła da nych in ter pe la cji, do ty czą cych spraw po wia tu, a tak -
że ich sku tecz no ści. 

Ewa Jur czy ga zdra dzi ła nam kil ka in for ma cji do ty czą -
cych jej ży cia pry wat ne go. Mąż Eu ge niusz jest eko no mi -
stą, wi ce pre ze sem Lo ka tor sko -Wła sno ścio wej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej w Knu ro wie. Ma ją dwo je dzie ci – cór ka
Ka sia jest z wy kształ ce nia so cjo lo giem i miesz ka w Kra ko -
wie, a syn Mi chał koń czy obec nie Li ceum Ogól no kształ cą -
ce im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie. W wol nych chwi -
lach Ewa Jur czy ga lu bi po słu chać ła god nej mu zy ki, jej pa -
sją są też po dró że, za rów no te dłuż sze, jak i week en do we,
przy czym pre fe ru je ak tyw ny wy po czy nek. (RG)
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Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go: Po wy -
bra niu Pa na na sta no wi sko sta ro sty pra sa ob -
wo ła ła Pa na „no wym -sta rym sta ro stą”, przy -
po mi na jąc, że spra wo wał je już Pan w mi nio -
nej ka den cji. Co za de cy do wa ło o tym, iż zgo -
dził się Pan ob jąć je po raz dru gi? Po wszech -
ne jest prze cież po wie dze nie, że nie wcho dzi
się dwa ra zy do tej sa mej rze ki…

Mi chał Nie szpo rek: Zde cy do wa ło po par cie,
ja kim ob da rzy li mnie rad ni Po wia tu Gli wic kie -
go. Przy po mnę, że Ra da Po wia tu jest 23-oso bo -
wa, a w gło so wa niu otrzy ma łem 19 gło sów
za – a by ło by i 20, tyl ko że je den z człon ków po -
pie ra ją ce go mnie klu bu Mo ja Gmi na Nasz Po -
wiat mu siał wy je chać służ bo wo i był nie obec ny
na tej se sji. Tak du ża prze wa ga gło sów gwa ran -
tu je sta bil ną więk szość, a tym sa mym spo koj ną
pra cę Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go i Ra dy, cze -
go bra ko wa ło w okre sie, gdy sta ro stą był Adam
Szczyp ka.

WPG: Jest Pan też rad nym po wia to wym,
któ ry pod czas wy bo rów sa mo rzą do wych
w 2006 ro ku otrzy mał naj więk szą licz bę gło -
sów, od da nych przez wy bor ców. 

MN: Rze czy wi ście, za ufa -
ło mi po nad 1000 wy bor ców
z miasta Knurowa, a to świad -
czy o tym, że mo ja po przed nia
ka den cja na sta no wi sku sta ro -
sty zo sta ła do brze oce nio na
przez wy bor ców. 

WPG: Ja kie są Pań skie
za mie rze nia ja ko go spo da -
rza po wia tu?

MN: Jest ich wie le. Przede
wszyst kim bę dę kon ty nu ował do brą współ pra cę
z gmi na mi na sze go po wia tu – już w pierw szych
dniach swo je go urzę do wa nia od wie dzi łem
w tym ce lu kil ka z nich. Tak jak i w po przed niej
ka den cji, za mie rzam tak że za bie gać o po zy ska -
nie jak naj więk szych środ ków ze wnętrz nych
na re ali za cję za dań po wia tu. Przy po mnę, że uda -
ło nam się wów czas otrzy mać gru be mi lio ny zło -
tych na mo der ni za cję sie ci dróg po wia to wych
i ma rzy mi się, by ta kie pie nią dze znów moż na
by ło prze zna czyć na po trze by po wia tu. 

WPG: A co z pro ce sem re or ga ni za cji knu -
row skiej służ by zdro wia, za po cząt ko wa nym
przez Pań skie go po przed ni ka?

MN: Za mie rzam kon ty nu ować te dzia ła nia,
bo nie ma od te go od wro tu. Zresz tą re or ga ni za -
cji wy ma ga nie tyl ko knu row ski ZOZ, ale i szpi -
tal w Py sko wi cach. Jest wo la, by te pro ce sy
prze pro wa dzać i trze ba zro bić wszyst ko, aby
uda ło się je do pro wa dzić do koń ca. Oczy wi ście
o tym, jak bę dą prze bie gać, za de cy du ją nie tyl ko
lo kal ne uwa run ko wa nia, ale i to, ja kie wa run ki
stwo rzo ne zo sta ną w ca łej pol skiej służ bie zdro -
wia. Mi ja ko sta ro ście na pew no bę dzie za le ża ło
na tym, by re struk tu ry za cję prze pro wa dzić
przy jak naj mniej szych kosz tach fi nan so wych
i spo łecz nych, dba jąc za rów no o in te re sy pa cjen -
tów, jak i pra cow ni ków służ by zdro wia.

WPG: Co bę dzie Pań skim oczkiem w gło -
wie?

MN: Z pew no ścią spra wy dróg i in we sty cji
dro go wych, bo są one bar dzo waż ne dla miesz -
kań ców po wia tu. Za je den z głów nych prio ry te -
tów uwa żam też nie zmien nie bie żą ce re mon ty
szkół, szpi ta li oraz do mów po mo cy spo łecz nej,
pro wa dzo nych przez po wiat. 

WPG: Dzię ku ję za roz mo wę.

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

www.powiatgliwicki.pl

Wspól ny Dzień Eu ro py
Po raz dru gi mło dzież z te re nu Zie mi Gli wic kiej świę to wać bę dzie

przy pa da ją cy 9 ma ja Dzień Eu ro py wspól nie ze swy mi ró wie śni ka mi z za -
przy jaź nio nych z na mi po wia tów: Fre iber gu w Niem czech, Hrab stwa
Den bi gh shi re w Wa lii oraz Po wia tu Puc kie go. 

Głów na im pre za ob cho dów Dnia Eu ro py zor ga ni zo wa na zo sta nie
9 ma ja na pla cu Kra kow skim w Gli wi cach. Roz pocz nie się o godz. 17.00,
a za koń czy po ka zem sztucz nych ogni o godz. 21.30. O godz. 18.00 prze -
wi dzia no wspól ny wy stęp mło dzie ży z part ner skich miast i po wia tów, 
a po nim kon cert gru py Gol den Li fe. Or ga ni za to ra mi im pre zy są
Samorząd Miasta Gliwice, Dom Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej, Po wiat
Gli wic ki i Kon su lat RFN we Wro cła wiu. 

(RG)

Cen na wie dza
Dwa szko le nia na te mat moż li wo ści i wa run ków uzy ska nia po mo cy unij -

nej zor ga ni zo wa ne zo sta ły w kwiet niu w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. Pierw sze od by ło się 3 kwiet nia i do ty czy ło pro gra mów rol no śro do wi -
sko wych, a dru gie 10 kwiet nia i po świę co ne by ło po mo cy w ra mach dzia ła -
nia „Od no wa i roz wój wsi”. Pro wa dzi li je przed sta wi cie le Po wia to we go Ze -
spo łu Do rad ców Rol ni czych w Gli wi cach, Biu ra Po wia to we go Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa w Py sko wi cach oraz Urzę du Mar -
szał kow skie go w Ka to wi cach, a swą wie dzą dzie li li się z uczest ni ka mi szko -
le nia też przed sta wi cie le sta ro stwa i Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów.
By ły to już ko lej ne spo tka nia, zor ga ni zo wa ne dla miesz kań ców po wia tu gli -
wic kie go. Pla no wa ne są tak że na stęp ne - ich za po wie dzi na bie żą co za -
miesz cza my na stro nie in ter ne to wej www.po wiat gli wic ki.pl. 

(RG)

Mi chał Nie szpo rek uro dził się 8 kwiet nia 1951 ro ku. In ży nier gór nic twa, ab sol went Po li tech -
ni ki Ślą skiej. Przez wie le lat pra co wał w KWK „Knu rów”, gdzie prze szedł wszyst kie szcze ble
gór ni czej ka rie ry – od sta ży sty do na czel ne go in ży nie ra, a na stęp nie awan so wał, obej mu jąc funk -
cję dy rek to ra KWK „Szczy gło wi ce”. Ko pal nią tą kie ro wał od 1993 do 1998 ro ku. 

Rad ny Po wia tu Gli wic kie go wszyst kich ka den cji, po cząw szy od 1999 r. W la tach 2002-2006
sta ro sta gli wic ki, po now nie Ra da Po wia tu Gli wic kie go wy bra ła go na to sta no wi sko 3 kwiet -
nia 2008 r.

Żo na ty, ma dwie cór ki i dwóch uko cha nych wnu ków – 5-let nie go Ma te usza i pół rocz ne go
Bar to sza, któ rym po świę ca każ dą wol ną chwi lę. Je go hob by to upra wia nie i pie lę gno wa nie przy -
do mo we go ogród ka, co trak tu je ja ko naj lep szy re laks. In te re su je się po li ty ką. 

ZDE CY DO WA ŁO PO PAR CIE
Roz mo wa z MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM,
no wym sta ro stą gli wic kim
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An na Soll z OSP Ko ty w ka te go rii uczniów szkół pod sta wo wych, Mi -
chał Sa basz z OSP Przy szo wi ce (gim na zja) oraz Ma te usz Cy roń z OSP
So śni co wi ce (szko ły po nad gim na zjal ne) oka za li się naj lep si w po wia to -
wych eli mi na cjach Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej „Mło -
dzież Za po bie ga Po ża rom”, któ re od by ły się 5 kwiet nia w Gie rał to wi cach.
Wcze śniej mło dzi stra ża cy z na sze go te re nu bra li udział w Ha lo wych Po -
wia to wych Za wo dach Spor to wo -Po żar ni czych Mło dzie żo wych Dru żyn
Po żar ni czych Ochot ni czych Stra ży Po żar nych mia sta i po wia tu gli wic kie -
go, ro ze gra nych w Pa niów kach. 

W tur nie ju w Gie rał to wi cach tuż za lau re ata mi pierw szych miejsc upla -
so wa li się: Ewe li na Wo ło szyk z OSP Żer ni ca, Sa ra Ka pek z OSP Sta ni -
ca, Woj ciech Ja ło wiec ki z OSP Gie rał to wi ce, Pa weł Klyszcz z So śni co -
wic, Ra fał Wil czek z OSP Smol ni ca i To masz Ła so cha z OSP Gie rał to -
wi ce. Zwy cięz cy otrzy ma li pu cha ry i na gro dy
ufun do wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach oraz Pla ców kę Te re no wą KRUS w Gli -
wi cach, a uczest ni cy – ga dże ty z Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa. Do -
sko na łej zna jo mo ści za gad nień po żar ni czych
gra tu lo wa li im przed sta wi cie le in sty tu cji i sa -
mo rzą dów, któ re zor ga ni zo wa ły tur niej na na -
szym te re nie, m.in. Mar cin Stron czek – czło -
nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, wójt Gmi ny
Gie rał to wi ce Jo achim Bar giel, kie row nik gli -
wic kie go KRUS Kry sty na Krę giel, An drzej
Frej no – ko men dant Za rzą du Po wia to we go
Związ ku OSP w Gli wi cach oraz Bog dan Brol
z Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Gli wi cach. 

Zu peł nie in ny, spraw no ścio wy cha rak ter mia ły Ha lo we Po wia to we Za -
wo dy Spor to wo -Po żar ni cze Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych Ochot -
ni czych Stra ży Po żar nych mia sta i po wia tu gli wic kie go, ro ze gra ne w Pa -
niów kach. Wzię ło w nich udział 83 za wod ni czek i za wod ni ków z 6 jed no -
stek OSP. Za rów no chłop cy, jak i dziew czę ta ry wa li zo wa li dru ży no wo
w trzech kon ku ren cjach: po żar ni czy tor prze szkód, szta fe ta po żar ni cza,
ćwi cze nia z przy rzą da mi i ar ma tu rą po żar ni czą. W to rze prze szkód i ćwi -
cze niach z przy rzą da mi i ar ma tu rą naj lep sze by ły dziew czę ta i chłop cy
z OSP Świ bie, na to miast w szta fe cie po żar ni czej z OSP Pa niów ki. W kla -
sy fi ka cji ogól nej nie kwe stio no wa ny mi mi strza mi oka za li się jed nak mło -
dzi stra ża cy i stra żac ki z OSP Świ bie. Za wo dy zor ga ni zo wa ne zo sta ły
pod pa tro na tem nad le śni cze go Nad le śnic twa Ru dzi niec, Ta de usza Ma mo -
ka. (RG)

Zwy cięz cy i or ga ni za to rzy po wia to wych eli mi na cji Ogól no pol skie go Tur -
nie ju Wie dzy Po żar ni czej „Mło dzież Za po bie ga Po ża rom”. 

Od nie daw na w sie dzi bie Od dzia łu PTTK Zie mi
Gli wic kiej przy Ryn ku 11 w Gli wi cach dzia ła
Punkt In for ma cji Tu ry stycz nej. Moż na tam za -
się gnąć ję zy ka w sze ro ko po ję tych spra wach tu -
ry sty ki na ob sza rze ca łej Zie mi Gli wic kiej, czy li
mia sta Gli wi ce i po wia tu gli wic kie go: co i kie dy

war to zwie dzić, co od wie dzić, gdzie zjeść i gdzie
szu kać stra wy du cho wej, w ja kich im pre zach
wziąć udział itd. 
– Na szym ce lem jest prze ka zy wa nie in for ma cji
tu ry stycz nych, kul tu ral nych i wszel kich in nych,
na ja kie jest za po trze bo wa nie wśród od wie dza ją -

cych Gli wi ce i po wiat
gli wic ki. Tu ry ści przy -
cho dzą cy do na sze go
punk tu py ta ją o róż ne
spra wy – wy sta wy cza -
so we w mu ze ach,
moż li wość zwie dza nia
gli wic kich ko ścio łów,
ścież ki ro we ro we, im -
pre zy kul tu ral no – roz -
ryw ko we itp. Obec nie
opra co wu je my na szą
stro nę in ter ne to wą,
aby zna la zło się na niej
jak naj wię cej waż nych
i po ży tecz nych in for -
ma cji tu ry stycz nych.
Zwra cam się z proś bą

do wła ści cie li ho te li, pen sjo na tów, go spo darstw
agro tu ry stycz nych, ośrod ków wy po czyn ko -
wych, re stau ra cji i ka wiar ni za rów no z Gli wic,
jak i z po wia tu gli wic kie go, aby prze sła li lub do -
star czy li do nas in for ma cje na te mat swo jej ofer -
ty tu ry stycz no – wy po czyn ko wej. Dzię ki te mu
bę dę mo gła (nie od płat nie!) po le cać tu ry stom
rów nież ich pla ców ki – mó wi Elż bie ta Za jąc,
kie row nik gli wic kie go Punk tu In for ma cji Tu ry -
stycz nej.
Punkt in for ma cji na ra zie mie ści się na I pię trze
w sie dzi bie gli wic kie go PTTK. Docelowo będzie
przeniesiony do placówki „Scena Bajka Kino
Amok“ naprzeciw budynku Poczty Głównej 
w Gliwicach. (MFR)

Elż bie ta Za jąc za pra sza do Punk tu In for ma cji Tu ry stycz nej.
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Za in te re so wa nych od sy ła my bez po śred -
nio do In for ma cji Tu ry stycz nej:
Punkt In for ma cji Tu ry stycz nej 
PTTK Od dział Zie mi Gli wic kiej
44-100 Gli wi ce
ul. Ry nek 11
tel./faks: 032 231 05 76
www.it.gli wi ce.pttk.pl 
e -ma il: pttk_it.gli wi ce@o2.pl

IN FOR MU JĄ TU RY STYCZ NIE

Mło dzi ochot ni czy stra ża cy
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W ra mach pro gra mu Co me nius „Ucze nie się przez ca łe ży cie” w Ze spo -
le Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach od 1 do 10 kwiet nia go ści ła gru pa
uczniów i na uczy cie li z Czech. Go ście z Opa wy po zna li Py sko wi ce i Gli -
wi ce, w tym za byt ki na sze go re gio nu, zwie dzi li Kra ków, Wi słę, Czę sto -
cho wę, Ju rę Kra kow sko -Czę sto chow ską i ko pal nię w Tar now skich Gó -
rach. Ucznio wie wspól nie przy go to wy wa li i spo ży wa li po tra wy ślą skie,
śpie wa li na sze pio sen ki, po zna wa li re gio nal ny strój. Pod czas tych za jęć
po wsta ły książ ka ku char ska, śpiew nik i roz mów ki w obu ję zy kach, zor ga -
ni zo wa no też kon kurs pla stycz ny. 7 kwiet nia cze scy go ście uczest ni czy li
w Dniu Te atru w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach, zor -
ga ni zo wa nym przez szko łę. Był też czas na wspól ne ogni sko w Nad le śnic -
twie Ru dzi niec, ba sen w Tar now skich Gó rach, gry i za ba wy spor to we oraz
wi zy tę u uczniów – pod opiecz nych Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach. Do udzia łu w spo tka niach szko ła za pro si ła przed sta wi -
cie li Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach i Urzę du Miej skie go w Py sko -
wi cach. Pod czas uro czy ste go po że gna nia cze skich go ści ob dzie lił upo min -
ka mi m.in. wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk. 

– Był to bar dzo uda ny po byt – mó wi dy rek tor py sko wic kie go ZSS, Ja -
dwi ga Nan dzik. – Pod czas wy cie czek i in nych za jęć mło dzie ży z Opa wy
to wa rzy szy li na si ucznio wie, tak więc za wią za ły się już mię dzy ni mi przy -
jaź nie. Cze si po zna li tro chę ję zyk pol ski, cze go da li do wód, pięk nie śpie -
wa jąc „Szła dzie wecz ka do la secz ka”. Po sma ko wa li też ślą skiej kuch ni,

za chwy ca jąc się klu ska mi, mo drą ka pu stą i ro la da mi. Na si ucznio wie wy -
bie ra ją się do Opa wy w czerw cu na za wo dy spor to we, a w ma ju przy szłe -
go ro ku po je dzie my tam z re wi zy tą w ra mach Co me niu sa. 

ZSS w Py sko wi cach wspól nie z pla ców ką o na zwie Zàkladni škola
w Opa wie uczest ni czy w dwu stron nym part ner skim pro jek cie pn. „In ni,
a ta cy sa mi w Eu ro pie”. Współ pra ca roz po czę ła się w paź dzier ni ku 2007
r., a za koń czy w czerw cu 2009 r. 

Wspól ne po że gnal ne zdję cie przed bu dyn kiem szko ły w Py sko wi cach. 

Pol sko -cze skie przy jaź nie

Drzwi go ścin nie otwar te...
„Ci, któ rzy nie zna ją na szej pla ne ty, bę dą mie li o niej fał szy we zda nie”

(An to ine de Sa int -Exu pe ry) – pod ta kim ha słem 27 i 28 mar ca od by wa ły się
Dni Otwar te py sko wic kie go Ze spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej.
Do udzia łu w za ję ciach i we wspól nej za ba wie zo sta li za pro sze ni na uczy -
cie le i ucznio wie gim na zjów z Py sko wic, Wie low si i Tosz ka.

Pro gram ar ty stycz ny przy go to wa no tak, aby swo imi ta len ta mi mo gli się
wy ka zać za rów no naj młod si, jak i naj star si ucznio wie szko ły, a na wet jej
ab sol wen ci sprzed kil ku lat, któ rym z „Ko nop nic ką” trud no jest się roz stać.
Pierw szo kla si ści z Tech ni kum Han dlo we go za bły snę li wy sta wie niem frag -
men tu „Ma łe go Księ cia” w ory gi na le, a ma tu rzy ści z LO – bra wu ro wym
spa ro dio wa niem eg za mi nu w wy re ży se ro wa nej przez sie bie pan to mi mie.
Póź niej go ście uczest ni czy li w mi ni -lek cjach, prze pro wa dzo nych spe cjal nie
dla nich i zwie dza li szko łę. Na za koń cze nie gim na zja li stom zo sta ły za pre -
zen to wa ne osią gnię cia mło dzie ży szko ły oraz ofer ta ZSMK na przy szły rok
szkol ny. W Ze spo le funk cjo nu ją od dzia ły Li ceum Ogól no kształ cą ce go,
Tech ni kum Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, Tech ni kum Han dlo we go, Tech ni kum
In for ma tycz ne go i Za sad ni czej Szko ły Wie lo za wo do wej. Szko ła przy go to -
wu je do ma tu ry na po zio mie pod sta wo wym i roz sze rzo nym. Dzię ki środ -
kom po zy ski wa nym z Unii Eu ro pej skiej or ga ni zo wa ne są wy ciecz ki i za ję -
cia do dat ko we. (AP)

Naj lep si pły wa cy
18 mar ca w Knu ro wie od by ły się Po wia to we Za wo dy Pły wac kie Szkół

Gim na zjal nych i Po nad gim na zjal nych. Za wo dy zor ga ni zo wa ne zo sta ły
w Kry tej Pły wal ni Aqu aRe lax. Roz gry wa ne by ły w dwóch ka te go riach
– szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych. Pły wa cy (osob no dziew czę -
ta i chłop cy) ry wa li zo wa li w na stę pu ją cych kon ku ren cjach: styl do wol ny,
styl grzbie to wy oraz szta fe ta, a w ka te go rii szkół po nad gimn za jal nych rów -
nież styl kla sycz ny. I miej sca w po szcze gól nych ka te go riach i kon ku ren -
cjach za ję li: Agniesz ka Śnie ciń ska z Miej skie go Gim na zjum nr 3 w Knu -
ro wie, Łu kasz Pa ra da z MG nr 1 w Knu ro wie, Ma ja Mrocz kow ska z MG
nr 3 w Knu ro wie, Łu kasz Ma zur z MG nr 4 w Knu ro wie, Alek san dra
Pach, Pa weł Szo to wicz, Ar ka diusz Wi śniow ski i Agniesz ka Rzeź ni czek
z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie oraz Da wid Pry ła
z Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, na to miast naj lep sze
w szta fe cie by ły dru ży ny MG nr 3 w Knu ro wie i ZS im. Pa de rew skie go. 

Im pre zę zor ga ni zo wa ło Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach oraz Gmi -
na Knu rów. Naj lep si za wod ni cy ode bra li pu cha ry i dy plo my, któ re wrę -
cza li czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Mar cin Stron czek, rad ny
Ra dy Mia sta Knu rów Je rzy Pach oraz dy rek tor MO SiR w Knu ro wie
Krzysz tof Sto la rek. Wła dze Knu ro wa re pre zen to wał za stęp ca pre zy den -
ta Piotr Su rów ka. (RG)

Do bie ga ją koń ca zma ga nia uczniów I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie gow Knu ro wie w olim -
pia dach i kon kur sach przed mio to wych. W ro -
ku szkol nym 2007/2008 licz ne suk ce sy od no -
si li, obok koń czą cych na ukę w szko le ma tu -
rzy stów, rów nież ucznio wie klas II – za tem
jest na dzie ja, że przy szły rok za owo cu je rów -
nie pięk nie.

Do eta pu wo je wódz kie go ucznio wie szko ły
do szli w na stę pu ją cych olim pia dach przed mio to -
wych: Olim pia da Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie go
(1 uczen ni ca), Olim pia da Bio lo gicz na (5 uczen -
nic), Olim pia da wie dzy o Unii Eu ro pej skiej (2
uczniów). Uczeń Je rzy Zwol ski po raz trze ci
po ko nał etap wo je wódz ki i za kwa li fi ko wał się
w tym ro ku do eta pu cen tral ne go Olim pia dy Ję -
zy ka Ro syj skie go. Szko ła ma też swą re pre zen -

tant kę w fi na le Ślą skie go Kon kur su Ma te ma -
tycz ne go oraz lau re at ki Ogól no pol skie go Kon -
kur su na Pra cę z Fi zy ki „Cząst ki”. Obec nie cze -
ka na wy ni ki po pu lar nych, sil nie ob sa dzo nych
przez jej uczniów kon kur sów w przed mio tach
ści słych: ma te ma tycz ny „Kan gur” i fi zycz ne
„Lwiąt ko” oraz roz strzy gnię cie  kon kur sów: bio -
lo gicz ne go i eko lo gicz ne go w Pa ła cu Mło dzie ży
w Ka to wi cach. (DG)

Olim pij czy cy z „Pa de rew skie go”
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Wio sna nie sie na dzie ję, a czas le czy ra ny – te
oczy wi ste praw dy zna ją wszy scy. Jak że jed nak
in ny wy miar ma ją one w chwi li ocze ki wa nia
na śmierć? Jak po ko nać ból, gniew, strach i cha -
os bom bar du ją ce ży cie ro dzi ny, w któ rej po ja wia

się nie ule czal na cho ro ba no wo two ro wa? Jak
spra wić, aby ostat nie ty go dnie ziem skiej eg zy -
sten cji oka za ły się war to ścio we, by ja kość ostat -
nich chwil ży cia by ła jak naj wyż sza, a ból nie

prze szko dził w po jed na niu ze świa tem? Jak
umieć umie rać?

Na po wyż sze py ta nia od sze ściu już lat sta ra -
ją się uzy skać od po wiedź pra cow ni cy py sko wic -
kie go Ho spi cjum do mo we go. Pod czas swej nie -

ła twej pra cy kie ru ją się swo istym po wo -
ła niem, i choć by wa ją mo men ty trud ne,
czer pią sa tys fak cję z nie sie nia tej spe cy -
ficz nej po mo cy – po słu gi.

– Już na stu diach po cią gnę ła mnie
idea nie sie nia po mo cy lu dziom umie ra -
ją cym. W 2001 ro ku za trud ni łam się ja -
ko wo lon ta riusz ka w Ho spi cjum Mi ło -
sier dzia Bo że go w Gli wi cach. Mi mo nie -
ła twej pra cy, by łam po pro stu ocza ro wa -
na za ło że nia mi opie ki ho spi cyj nej, czy li
mó wiąc naj pro ściej – li kwi da cją bó lu
w okre sie ter mi nal nym i po pra wą ja ko -
ści ży cia umie ra ją cych lu dzi. Po pew -
nym cza sie wraz z ks. Zbi gnie wem Wnę -
ko wi czem, pro bosz czem pa ra fii p. w.
Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy
w Py sko wi cach po sta no wi li śmy za ło żyć
Ho spi cjum dla miesz kań ców te go mia -
sta. Pa cjen ci ob ję ci opie ką ho spi cyj ną to
spe cy ficz na gru pa – to umie ra ją cy z cho -
ro bą no wo two ro wą. Dla te go tak waż ne
jest, aby za pew nić im do koń ca w mia rę
bez bo le sną eg zy sten cję, aby mie li czas
i moż li wość ure gu lo wa nia wszyst kich
ziem skich spraw np. ma jąt ko wych, ale
rów nież po jed na nia się z Bo giem, ro dzi -
ną czy przy ja ciół mi. Kie dy uda im się
wszyst ko po ukła dać, od cho dzą spo koj ni
i po go dze ni ze świa tem – opo wia da lek.

med. Han na Smo lik – Ziem niak, wie lo let ni
pra cow nik py sko wic kie go Ho spi cjum.

Rocz nie po ma ga ono ok. 30 pa cjen tom. Każ -
de go z nich od wie dza le karz, pie lę gniar ka, wo -
lon ta riusz, a nie rzad ko ksiądz. Środ ki na dzia łal -
ność Ho spi cjum czer pie m.in. z do ta cji Urzę du
Miej skie go w Py sko wi cach oraz z wol nych dat -

ków i zbió rek pie nięż nych. W 2005 r. po wo ła ne
zo sta ło Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Cho rych Ho -
spi cjum w Py sko wi cach. Dzię ki te mu uda ło się
po zy skać lub za ku pić spo ro sprzę tu, nie zbęd ne -
go do pra cy z cho ry mi: kon cen tra to ry tle nu, ma -
te ra ce prze ciw o dle ży no we, apa ra ty do mie rze nia
ci śnie nia, ssa ki, in ha la to ry, prze no śny apa rat
do EKG itp. Waż ne jest tak że na ucze nie naj bliż -
szych, jak opie ko wać się cho rym i po da wać le ki
uśmie rza ją ce ból.

W ho spi cyj ną pra cę an ga żu ją się rów nież
mło dzi lu dzie – wo lon ta riu sze. Nie wszy scy wy -
trzy mu ją, ale wie lu zo sta je. Każ dy z nich prze -
cho dzi grun tow ne szko le nia me dycz ne, psy cho -
lo gicz ne i du cho we. Per so nel Ho spi cjum nie -
ustan nie uczy swo ich pa cjen tów „umieć umie -
rać”. Pod ta kim ha słem ru szy ła ogól no pol ska ak -
cja przy bli że nia idei ho spi cjów. Za sa dą pra cow -
ni ków jest mó wić umie ra ją cym ty le praw dy, ile
są w sta nie przy jąć. Nie ła two cza sa mi jest pa -
trzeć na sce ny ni czym z „Ka mi zel ki” Pru sa, roz -
gry wa ją ce się mię dzy ko cha ją cy mi się ludź mi,
z któ rych jed no umie ra. Do koń ca utrzy mu ją się
w za pew nie niach, że wszyst ko bę dzie do brze… 

– Mo im za da niem jest przy go to wa nie umie -
ra ją ce go na śmierć. Od pra wiam mszę w do mu
pa cjen ta, przy no szę sa kra men ty świę te i du żo
roz ma wiam. Pa mię tam 24 – let nie go chłop ca,
któ ry bał się śmier ci. Opo wia dał mi, że wia ra
bar dzo mu po ma ga. Roz ma wiał z Bo giem i mo -
dlił się… Chrzci li śmy rów nież kil ku let nie dziec -
ko, któ re od cho dzi ło, nie do stą piw szy wcze śniej
sa kra men tu. Umie ra ją cy wo lą do koń ca po zo stać
we wła snym do mu, w oto cze niu ro dzi ny czu ją
się bez piecz nie – do da je ks. Zbi gniew Wnę ko -
wicz, pro boszcz pa ra fii p. w. MBNP w Py sko wi -
cach, od nie daw na du cho wy opie kun zrze sze nia
ho spi cjów Die ce zji Gli wic kiej.

Punkt in for ma cyj ny Ho spi cjum mie ści się
przy ul. Dą brow skie go w Py sko wi cach. Cho rych
moż na zgła szać tam rów nież te le fo nicz nie
pod nr (032) 233 36 31. (MFR)

Ho spi cjum do mo we w Py sko wi cach

Umieć umie rać…

Ks. Zbi gniew Wnę ko wicz pod czas kwe sty
na Ho spi cjum w Py sko wi cach. 

Fo
 to

: A
r c

hi
 w

um
 H

o s
pi

 cj
um

 

Z okazji  Światowego Dnia Służby Zdrowia wszystkim Pracownikom 
związanym z powiatową służbą zdrowia 

serdecznie życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, 
jak również dużo szczęścia w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego 
Tadeusz Mamok wraz z Radnymi

Starosta Gliwicki Michał Nieszporek 
wraz z Zarządem Powiatu Gliwickiego
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W przy pad ku za -
ku pu wa dli we go to -
wa ru ma my dwie
moż li wo ści do cho -
dze nia swo ich rosz -

czeń. Pierw sza to do cho dze nie od bez po śred nie -
go sprze daw cy na za sa dzie nie zgod no ści to wa ru

z umo wą; dru ga to skie ro wa nia rosz cze nia
do gwa ran ta to wa ru. Kon su ment do ko nu je wy -
bo ru oso by, wzglę dem któ rej skie ru je swo je
rosz cze nie. Sprze daw ca nie mo że od mó wić
przy ję cia re kla ma cji tyl ko z te go po wo du, że
na to war udzie lo no gwa ran cji ja ko ści. Udzie le -
nie bo wiem ta kiej gwa ran cji 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, za któ re od po wie dzial ność po no si sprze daw -
ca. Po ni żej za miesz czam pierw sze py ta nia i od -
po wie dzi na te mat te go, kie dy ko rzy stać z od po -
wie dzial no ści sprze daw cy, a kie dy gwa ran ta.
Dal sze za mie siąc. 

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

Umowa a gwarancja

ZA NIM ZŁO ŻYSZ RE KLA MA CJĘ, OD PO WIEDZ SO BIE NA NA STĘ PU JĄ CE PY TA NIA:

KIE DY MA ZA STO SO WA NIE?

DO KO GO ZŁO ŻYĆ RE KLA MA CJĘ?

W JA KIM TER MI NIE OD DA TY ZA KU PU MOŻ NA SKŁA DAĆ RE KLA MA CJĘ?

W JA KIM TER MI NIE OD UJAW NIE NIA SIĘ NIE ZGOD NO ŚCI 
Z UMO WĄ (WA DY TO WA RU) MOŻ NA ZŁO ŻYĆ RE KLA MA CJĘ?

NIE ZGOD NOŚĆ Z UMO WĄ GWA RAN CJA

Za wsze po za war ciu umo wy sprze da ży kon su menc kiej obo wią zu je z mo cy
pra wa.

Jeśli zostanie udzielona przez gwaranta (pro du cen ta, im por te ra, sprze daw -
cę);  nie ma obo wiąz ku udzie le nia gwa ran cji, gwa ran cja to do bro wol ne,
do dat ko we oświad cze nie wo li gwa ran ta.

Do sprze daw cy, czy li do przed się bior cy, od któ re go za ku pio no to war
kon sump cyj ny. Nie ma zna cze nia na to tmiast oso ba sprze daw cy. Do przy -
ję cia re kla ma cji nie jest po trzeb ny wła ści ciel ani kie row nik skle pu – każ da
oso ba pra cu ją ca w skle pie jest w tym przy pad ku „sprze daw cą”.

W miej sce wska za ne w gwa ran cji. Mo że o być punkt ser wi so wy, al bo
sprze daw ca al bo pro du cent – to za le ży od gwa ran ta i mu si być okre ślo ne
w wa run kach gwa ran cji.

Moż na to zro bić w cią gu dwóch lat (24 mie się cy) od da ty wy da nia to -
wa ru kon su men to wi (ku pu ją ce mu). 

Ten ter min nie do ty czy za wia do mie nia sprze daw cy o stwier dze niu nie -
zgod no ści to wa ru żyw no ścio we go z umo wą. W przy pad ku ar ty ku łów
żyw no ścio wych obo wią zu je za sa da – nie zwłocz nie po stwier dze niu, jed -
nak nie póź niej niż w ter mi nie 3 dni od dnia otwar cia opa ko wa nia (w przy -
pad ku to wa ru pacz ko wa ne go) bądź w ter mi nie 3 dni od dnia sprze da ży
– w przy pad ku to wa ru sprze da wa ne go lu zem. 

Ter min po wi nien być okre ślo ny w gwa ran cji, nie ma jed ne go obo wią -
zu ją ce go wszyst kich ter mi nu trwa nia gwa ran cji. Je śli ter min ten jest krót -
szy niż dwa la ta -war to się za sta no wić, czy wa run ki gwa ran cji są dla kon -
su men ta ko rzyst ne.

Kontynuujemy prezentację potraw
nagrodzonych w konkursie „Danie Roku
Spichlerza”, organizowanym przez Lokalną
Grupę Działania „Spichlerz Górnego Śląska”.
Jego finał odbył się w ub. r. w Stanicy (gm.
Pilchowice). Dziś kolejny przepis, który
podajemy za kalendarzem, wydanym przez
Spichlerz. 

- 1 litr spirytusu
- 1 litr wody
- 0,30 kg cukru
- cynamon, goździki

Cukier karmelizować na kolor złoty.
Dodać wodę, cynamon, goździki, zagotować i
przecedzić. Po wystygnięciu dodać spirytus.
Podawać na gorąco.

Janina Drewniok

Spi chle rzo we smaki

Warzonka śląska

Kon su ment mu si po wia do mić sprze daw cę o stwier dze niu nie zgod no ści
to wa ru z umo wą (wa dy to wa ru) w cią gu dwóch mie się cy od stwier dze nia
nie zgod no ści. Je śli nie zro bi te go w cią gu dwóch mie się cy – tra ci upraw -
nie nia do re kla mo wa nia.

Nie ma żad nych ogól nych za sad – ter min mo że być ewen tu al nie okre -
ślo ny w gwa rancji.

Ry szard Kow ry go
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

GMI NA GIE RAŁ TO WI CE 
3.05 – Festyn, LKS „Gwiazda" Chudów
10.05 – LKS Przy szo wi ce: Gmin ny Tur niej Tramp ka rzy o Pu char Je rze go
Bur se go 
17.05 – Fe styn Stra żac ki przy OSP w Przy szo wi cach
31.05 – Dzień Dziec ka w Przy szo wi cach
(wię cej in for ma cji: tel. 032 301 15 12, www.gok.gie ral to wi ce.pl)

FUN DA CJA ZA MEK CHU DÓW 

3.05 – Za Kró la Sta sia, ple ne ro we wi do wi sko te atral ne 
4.05 – Hu sa ria – ty po wo pol ska, uskrzy dlo na, naj groź niej sza i naj pięk niej -
sza jaz da świa ta
11.05 – Ślą ska Ma jów ka – wspól ne bie sia do wa nie ze śpie wem, wi ca mi
i do brym je dze niem 
18.05 – Ko man do si – im pre za po świę co na jed nost kom woj sko wym
do pro wa dze nia za dań spe cjal nych 
22.05 – Kon cert ka me ral ny – wy stęp zna ko mi tej or kie stry uzdro wi sko wej
z Kry ni cy
25.05 – Sta re sa mo cho dy – zlot za byt ko wych sa mo cho dów 
(wię cej in for ma cji: tel. 032 330 13 02, www.za mek chu dow.pl) 

GMI NA PIL CHO WI CE 

3.05 – Le bo szo wi ce:,, Ma jów ka” – fe styn po łą czo ny z,, Dniem Stra ża ka” 
11.05 – Sta ni ca: III Prze gląd Twór czo ści Lu do wej,, Sta nic ka Li pa” (im pre -
za współ fi nan so wa na ze środ ków Po wia tu Gli wic kie go)
22.05 – Wil cza: Fe styn spor to wy 
31.05 – Pil cho wi ce: Fe styn Ro dzin ny z oka zji Dnia Dziec ka
(wię cej in for ma cji: tel. 032 235-65-21, www.pil cho wi ce.pl) 

MIA STO KNU RÓW 

1.05 – Fe sti wal im. R. „Ku li” So snow skie go
3.05 – Bie sia da Ślą ska 
10.05 – IV Tur niej Grand Prix Knu ro wa w Te ni sie Sto ło wym Dzie ci i Mło -
dzie ży 
18.05 – Po kaz te atru ulicz ne go 
24.05 – V Ro dzin ny Rajd Ro we ro wy
30.05 – XVII Bieg Mło do ści
31.05 – Za wo dy Węd kar skie dla Dzie ci i Mło dzie ży
(wię cej in for ma cji: tel. 032 330 36 80, 032 330 48 10, www.cen trum -kul -
tu ry.pl, www.mo sir.knu row.com) 

GMI NA RU DZI NIEC 

4.05 – Rud no: Twór cze Star cie Or kiestr Dę tych „Mój są siad Ru dzi niec,
mój są siad To szek” 
14.05 – Wo je wódz ki Fe sti wal Pio sen ki Nie miec kiej

27.05 – wy ciecz ka ro we ro wa z oka zji Dnia Mat ki – Ta ci szów
31.05 – Fe styn Ro dzin ny – Łą cza
(wię cej in for ma cji: tel. 032 230 31 05, www.gok.ru dzi niec.com)

ZE SPÓŁ PA ŁA CO WO -PAR KO WY 
W PŁAW NIO WI CACH 

Zwie dza nie Pa ła cu z prze wod ni kiem:
– dla osób in dy wi du al nych (nie dzie la – maj, czer wiec i wrze sień
o godz. 16.00, li piec i sier pień od godz. 14.00 do godz. 18.00; czwar tek
o godz. 11.00 i 13.00)
– dla grup zor ga ni zo wa nych po uprzed nim zgło sze niu. Kar ty wstę pu
do Pa ła cu, tzw. „ce gieł ki”: do ro śli 4 zł, dzie ci 2 zł
Zwie dza nie Par ku z prze wod ni kiem: koszt wstę pu: do ro śli 2 zł, dzie ci 1 zł 
(wię cej in for ma cji: tel. 032 230 55 51, 0 506 33 00 99) 

MIA STO I GMI NA SO ŚNI CO WI CE 

17-18.05 – Świę to Mia sta.
(wię cej in for ma cji: tel. 032 238-71-91, www.so sni co wi ce.pl) 

MIA STO PY SKO WI CE 

1.05 – Ma jów ka – dzie dzi niec przy Miej skim Ośrod ku Kul tu ry i Spor tu
18.05 – Le gen dy Py sko wic kie (Le gen da o Bia łej Da mie) – Ry nek
(wię cej in for ma cji: tel. 032 233 25 34, zo bacz rów nież www.mo kis.py sko -
wi ce.org)

MIA STO I GMI NA TO SZEK 
3.05 – Kon cer ty pro me na do wy na Zam ku w Tosz ku 
25.05 – Bre we rie To szec kie, czy li hi sto ria o księż nej Ju dy cie, co mę ża szu -
ka ła
25.05 – Dzień Mat ki w Pnio wie, w Wil ko wicz kach
25.05 – Fe styn Ro dzin ny w Ko tu li nie
26.05 – Dzień Mat ki na Zam ku w Tosz ku
31.05 – Fe styn ko ściel ny w Pa czy nie
31.05 – Dzień Mat ki w Bo gu szy cach
(wię cej in for ma cji: tel. 032 233 44 93, www.za mek.to szek.pl)

MIASTO I GMINA WIELOWIEŚ

1.05 - Konkurs Czytelniczy, impreza środowiskowa w Wiśniczu
3.05 - Turniej Sportowy w Wiśniczu, impreza integracyjna dla dzieci
(więcej informacji: tel. 032 233 60 80, www.wielowies.pl)

Opr.: Mag da le na Fi szer -Rę bisz, Sła wo mir Grusz ka

Dro dzy Czy tel ni cy, nie wie my jak Wy, ale my w na szej ma łej re dak cji
już od czu wa my kli mat zbli ża ją ce go się la ta. Za kil ka dni roz po czy na -
my ma jów kę i ma my na dzie ję, że uda się nam wszyst kim z niej sko -
rzy stać i tro chę od po cząć na świe żym po wie trzu. Z tą my ślą przy go to -
wa li śmy ka len da rium im prez, któ re w naj bliż szym mie sią cu od bę dą
się w na szym po wie cie. Za pra sza my do sko rzy sta nia z tej ofer ty i ży -
czy my wspa nia łej za ba wy! 

Im prez ca ła moc: fe sty ny, tur nie je, bie sia dy, kon cer ty… 

PRZED NA MI WIEL KA MA JÓW KA

Tak ba wi li śmy się przed ro kiem na Le gen dach Py sko wic kich.


