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– str. 8
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– str. 8

Praw dzi wy „na jazd” mło dzie ży, z kil ku miast i po -
wia tów part ner skich mia sta Gli wi ce i po wia tu gli wic -
kie go z ca łej nie mal że Eu ro py, prze ży ła Zie mia Gli wic -
ka na po cząt ku ma ja. Ucznio wie z Bot trop z Nie miec,
Na cki ze Szwe cji, Don ca ster z Wiel kiej Bry ta nii, Sal go -
ta rian z Wę gier, Keż ma ro ku i To pol can ze Sło wa cji
oraz z hrab stwa Den bi gh shi re z Wa lii, po wia tu Fre -
iberg z Nie miec i po wia tu puc kie go tłum nie tu zje cha li,
by wspól nie świę to wać Dzień Eu ro py.

Mię dzy na ro do we świę to zjed no czo nej Eu ro py w Gli -
wi cach od by ło się już po raz dzie wią ty. Po raz dru gi w je -
go or ga ni za cję włą czy ło się Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, wspo ma ga jąc w tym Urząd Miej ski w Gli wi cach
oraz Dom Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej. Pro gram po -
by tu przed sta wiał się nie zwy kle atrak cyj nie – by ły za wo -
dy w pły wal ni Aqua Re lax w Knu ro wie, jaz da na łyż wach
na Lo do wi sku „Ta fla” i wi zy ta na zam ku w Chu do wie.
Przede wszyst kim jed nak czas upły nął na wspól nej pra cy
wo kal no – ta necz nej pod czas warsz ta tów pro wa dzo nych
przez in struk to rów z Gli wic kie go Te atru Mu zycz ne go.
Efekt mo gli śmy oglą dać 9 ma ja na pla cu Kra kow skim,
gdzie mło dzież zna ko mi cie od tań czy ła i od śpie wa ła kil ka
mu si ca lo wych prze bo jów.

– Je stem mi le za sko czo ny tym, co tu prze ży li śmy przez
te kil ka dni. Bar dzo nam się po do ba ło. At mos fe ra i in te gra -
cja wspa nia ła, lu dzie oka za li się bar dzo mi li i otwar ci. Za -
wią za ło się kil ka mię dzy na ro do wych przy jaź ni, mo gli śmy
po znać oby cza je, pio sen ki i tań ce in nych na ro dów Eu ro py.
Gra tu lu je my po my słu i zna ko mi tej or ga ni za cji – po wie -
dział nam He iko Hes se, opie kun nie miec kiej gru py mło -
dzie ży z Fre iber ga, part ne ra po wia tu gli wic kie go.

W mię dzy na ro do wych kon tak tach nie prze szko dzi ła
na wet swo ista „Wie ża Ba bel”, któ ra wy ro sła na Zie mi Gli -
wic kiej. Ogar nąć or ga ni za cyj nie i prze mó wić do wie lo ję -
zycz nej gru py mło dzie ży nie by ło ła two. Oprócz naj po pu -
lar niej szych roz mó wek pol sko – an giel skich i pol sko
– nie miec kich zna ko mi cie spraw dził się rów nież ję zyk ge -
stów. Nie ma ta kiej si ły, któ ra prze szko dzi ła by po ro zu mieć
się mię dzy so bą ra do snej i peł nej ener gii mło dzie ży z róż -
nych krań ców kon ty nen tu. Śmie chy, wy bu chy ra do ści i en -
tu zja zmu to wa rzy szy ły na szym go ściom prak tycz nie przez
ca ły czas po by tu. Przy wieź li ze so bą mło dość i wnie śli
na Zie mię Gli wic ką po wiew praw dzi wej Eu ro py. Do zo ba -
cze nia za rok! (MFR)

PATRZ TEŻ FO TO RE POR TAŻ NA STRO NIE 4

NO WE GO DZI NY
PRA CY 

STA RO STWA
Zmie ni ły się go dzi ny
pra cy Sta ro stwa Po wia -
to we go w Gli wi cach.
Urząd jest czyn ny: 
���� od po nie dział ku   

do śro dy 
w godz. 7.30-15.30

���� w czwart ki 
od godz. 7.30 do 17.30

���� w piąt ki 
od godz. 7.30 do 13.30

PO EU RO PEJ SKU
I Z HU MO REM

Mu si ca lo wy wy stęp mło dzie ży z wie lu kra jów po do bał się wszyst kim, któ rzy 9 ma ja świę to wa li Dzień Eu ro py na pla cu
Kra kow skim w Gli wi cach. 
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Prze wod niczą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 
TA DE USZ MA MOK

24 kwiet nia od by ła się XXI se sja Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. W jej pro gra mie zna la zło się 31 punk -
tów, w tym 16 uchwał. Wie le z nich ma istot ne zna -
cze nie dla na sze go po wia tu.

Naj waż niej sza uchwa ła do ty czy ła udzie le nia ab -
so lu to rium z wy ko na nia bu dże tu za 2007 rok. Przy -
po mnę, że do cho dy po wia tu wy nio sły w ub. ro -
ku 48 570 865 zł (przy okre ślo nych w uchwa le bu -
dże to wej na 41 184 000 zł), a wy dat ki bu dże to we
– 46 733 104 zł (przy pla no wa nych po cząt ko wo
na 41 706 600 zł). Tak więc wy nik bu dże tu jest do -
dat ni i wy no si 1 837 761 zł, a prze wi dy wa no, że bę -
dzie ujem ny w wy so ko ści 576 839 zł. Rad ni przy ję li
ab so lu to rium jed no gło śnie. Za de cy do wa li też m.in.
o zmia nach w re gu la mi nie na gro dy „Be ne Me ri tus”,
nada wa nej w do wód uzna nia za dzia łal ność na rzecz
po wia tu. Zmia ny po le ga ją m.in. na utwo rze niu
dwóch ka te go rii, w któ rych przy zna wa na jest na gro -
da, mia no wi cie in dy wi du al nej i zbio ro wej, a tak że
na okre śle niu, kto mo że wy stę po wać z wnio skiem
o jej przy zna nie. Są to miesz kań cy (co naj mniej 30
osób), or ga ni za cje spo łecz ne i sto wa rzy sze nia, or ga -
ny jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, jed nost ki po -
moc ni cze gmin oraz jed nost ki or ga ni za cyj ne gmin
i po wia tu. W tym ro ku wnio ski moż na skła dać do 31
ma ja, ra dzę więc się po śpie szyć, je że li ktoś z Pań -
stwa ma za miar zgło sić swe go kan dy da ta do na gro dy.

Po nad to rad ni usta li li rów nież no wy skład oso bo wy
kil ku ko mi sji Ra dy, a tak że do ko na li zmia ny prze wod ni -
czą ce go Ra dy Spo łecz nej Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie oraz uzu peł ni li skład Wspól nej dla Mia sta
Gli wi ce i Po wia tu Gli wic kie go Ko mi sji Bez pie czeń stwa
i Po rząd ku. Okre śli li też wy na gro dze nie sta ro sty. Ko lej -
na przy ję ta uchwa ła wpro wa dzi ła zmia ny do Re gu la mi -
nu Or ga ni za cyj ne go Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach – wy ni ka ją one z utwo rze nia Wy dzia łu Zdro wia
i Po mo cy Spo łecz nej oraz sta no wi ska Spe cja li sty ds. Re -
struk tu ry za cji Za kła dów Opie ki Zdro wot nej, co ko niecz -
ne jest ze wzglę du na prze obra że nia, ja kie prze pro wa -
dzo ne są obec nie w po wia to wej służ bie zdro wia. 

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

Dwu dnio wą wi zy tę
zło żył w po wie cie gli wic -
kim sta ro sta puc ki, Ar tur
Ja błoń ski. In te re so wa ły
go głów nie spra wy po -
wia to wej służ by zdro -
wia. 7 ma ja od wie dził
szpi tal w Knu ro wie, a na -
stęp ne go dnia – w Py sko -
wi cach.

– Mi mo bie żą cych kło -
po tów, są one w o wie le
lep szej sy tu acji niż nasz
szpi tal w Puc ku oraz in ne
na Po mo rzu – mó wił A.
Ja błoń ski za py ta ny o wra -
że nia z tej wi zy ty. – Ma to
zwią zek z od mien nym
spo so bem, w ja ki Na ro do wy Fun dusz Zdro wia
trak to wał roz li cze nia ze szpi ta la mi w róż nych

czę ściach kra ju. Tu mo gli ście sto so wać ta kie
roz wią za nia po zwa la ją ce na lep sze go spo da ro -

wa nie fi nan sa mi, któ re
u nas by ły nie moż li we. 

Szpi tal w Puc ku ma
obec nie ok. 9 mln zł za -
dłu że nia. Po wiat szu ka
spo so bów na po zy ska nie
ka pi ta łu po trzeb ne go
do spła ty dłu gów oraz
prze pro wa dze nia nie zbęd -
nych re mon tów. Ma zo -
stać utwo rzo na spół ka,
w któ rej po cząt ko wo 100
proc. udzia łów bę dzie
miał po wiat, a na stęp nie
być mo że część z nich zo -
sta nie zby ta. 

(RG) 

Spra wom re or ga ni za cji knu row skich przy -
chod ni zdro wia po świe co na by ła du ża część
po sie dze nia Ko mi sji Zdro wia Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go 17 kwiet nia. Za pro sze ni na nie
zo sta li kie row ni cy przy chod ni, a przy by li
rów nież pra cow ni cy za in te re so wa ni prze bie -
giem pro ce su pry wa ty za cji. 

– Pro szę nie oba wiać się re or ga ni za cji
– pod kre śli ła prze wod ni czą ca ko mi sji, Elż bie -
ta Ko ło dziej. Przy po mnia ła, że kil ka lat te mu
po dob ne zmia ny prze pro wa dzo ne zo sta ły
w Py sko wi cach i wy szły na do bre za rów no pa -
cjen tom, jak i obec nym wła ści cie lom, a wcze -
śniej pra cow ni kom przy chod ni. W ta kim sa -

mym du chu utrzy ma ne by ły wy po wie dzi po zo -
sta łych człon ków ko mi sji, a tak się skła da, że
du żą ich część sta no wią le ka rze z Py sko wic,
któ rzy prze szli już dro gę, któ rą roz po czy na ją
ich ko le dzy z Knu ro wa. Przed sta wi cie le knu -
row skich przy chod ni py ta li o prze bieg pro ce su
re or ga ni za cji i zwią za ne z tym pro ble my. Sta -
ro sta Mi chał Nie szpo rek za pew nił ich, że do -
ło ży wszel kich sta rań, by pry wa ty za cja od by ła
się jak naj szyb ciej i naj spraw niej. Już kil ka dni
póź niej od by ły się po świę co ne te mu spo tka nia
w Knu ro wie z dy rek to rem ZOZ -u i pre zy den -
tem Ada mem Ram sem, po tem by ły na stęp ne,
m.in. z rad cą praw nym. (RG) 

WYJAŚNIENIE
Pro stu jąc in for ma cję z ar ty ku łu „Zde cy do wa ło

po par cie” (WPG nr 5) wy ja śniam, że 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 wię cej gło sów (1380), jest
Ta de usz Ma mok. Ro ma na Goz dek 

Ko mi sja Zdro wia a re or ga ni za cja

Sta ro sta puc ki 
w na szych szpi ta lach

Ar tur Ja błoń ski w szpi ta lu w Knu ro wie (pierw szy od le wej, obok
dy rek tor Mi chał Ek kert, sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, wi -
ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk oraz wi ce prze wod ni czą ca Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go Ewa Jur czy ga)…

…oraz w szpi ta lu w Py sko wi cach (w to wa rzy stwie wi ce sta ro sty
Adam czy ka, dy rek to rów Zyg mun ta Cierp ki i Ja nu sza Ci szew skie -
go oraz wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy PG Lesz ka Ku bia ka). 
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Stra ża cy się spraw dzi li
25 kwiet nia w le sie ko ło Łą czy za ro iło się od sprzę tu prze ciw po żar ni -

cze go oraz stra ża ków. By li też le śni cy oraz sa mo lo ty ga śni cze. Wszyst ko
za spra wą ćwi czeń Kom pa nii Od wo do wej OSP nr 5 Wo je wódz kie go Od -
wo du Ope ra cyj ne go, prze pro wa dzo nych w Le śnic twie Łą cza (Nad le śnic -
two Ru dzi niec), gdzie w od dzia le 174 wy buchł – na szczę ście bę dą cy
pod peł ną kon tro lą – po żar la su. 

Ćwi cze nia mia ły na ce lu przede wszyst kim prze te sto wa nie róż nych
spo so bów do star cza nia wo dy na du że od le gło ści. Ćwi czo no rów nież zin -
te gro wa nie dzia łań wie lu jed no stek, w tym ra tow ni ków OSP z Kra jo we go
Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go i spo za nie go oraz z Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej i pra cow ni ków nad le śnic twa. – Za miar tak tycz ny w peł ni zre ali -
zo wa no, co świad czy o tym, że na stra ża ków za wsze moż na li czyć – mó -
wi Mar cin Stron czek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, któ ry ob -
ser wo wał ćwi cze nia. Bra ło w nich udział 15 za stę pów OSP oraz 2 za stę -
py PSP, dzia ła nia mi kie ro wał kpt. Jó zef Gla gla, do wód ca Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej PSP Gli wi ce -Ła bę dy. (RG)

Wzo ro wa bi blio te ka
Nie mal ca ły maj upły nął w po wie cie pod zna kiem świę ta bi blio tek. By -

ły licz ne kon kur sy, spo tka nia z pi sa rza mi, pro mo cje ksią żek i wy sta wy
– każ da z miej skich i gmin nych bi blio tek ob cho dzi ła je na swój spo sób,
a nad prze bie giem ca ło ści czu wa ła Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w Gli -
wi cach. 15 ma ja w Wie low si od by ło się spo tka nie bi blio te ka rzy po wia tu
gli wic kie go z udzia łem władz sa mo rzą do wych, m.in. wicestarosty 
S. Adamczyka. Miej sce to wy bra no nie przy pad ko wo – tu tej sza bi blio te ka
ma nie tyl ko pięk ną sie dzi bę (mie ści się w XIX -wiecz nym, nie daw no od re -
stau ro wa nym pa ła cy ku), ale i naj wyż szy w wo je wódz twie ślą skim wskaź -
nik czy tel nic twa, wy no szą cy 40 proc.

Bo gu sła wa Go łą bek, dy rek tor ka Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Wie -
low si (pierw sza z pra wej) ode bra ła gra tu la cje m.in. od Syl wii Błasz czyk,
prze wod ni czą cej Za rzą du Ślą skie go Okrę gu Sto wa rzy sze nia Bi blio te ka rzy
Pol skich. 

Ro sną mło de dę by
500 dwu let nich dąb ków za sa dzi li na te re nie Le śnic twa Ostro pa (gmi na

So śni co wi ce, Nad le śnic two Ru dzi niec) mło dzi przy ja cie le la su z Do mu
Dziec ka nr 2 w Gliwicach, Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Knu ro -
wie oraz Szko ły Pod sta wo wej nr 21 w Gli wi cach.

Ak cja pn. „Przy ja cie le la su” zor ga ni zo wa na zo sta ła z oka zji Dnia Zie mi. 
Wy da rze niu pa tro no wa ła Fun da cja Na sza Zie mia oraz Fun da cja Zie lo nej
Li gi, or ga ni za to rzy za pro si li też do współ pra cy Nad le śnic two Ru dzi niec
oraz Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach. Ce lem ak cji by ło nie tyl ko po sa -
dze nie mło dych drze wek, ale tak że edu ka cja eko lo gicz na – uczest ni cy
wzię li udział w pre zen ta cji mul ti me dial nej pt. „We zwa nie dla kli ma tu”,
któ rą przed sta wi ła An na Tar kow ska, pre zes Fun da cji Zie lo nej Li gi,
a wcze śniej od by li swo istą lek cję przy ro dy w le sie, pod czas któ rej le śni cy
opo wia da li im o spo so bie je go upra wy i pie lę gna cji. Na za koń cze nie na -
to miast by ło wspól ne pie cze nie kieł ba sek oraz słod ki po czę stu nek.

Za udział w ak cji
po dzię ko wa li dzie -
ciom i mło dzie ży
sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek
oraz Ta de usz Ma -
mok, nad le śni czy
Nad le śnic twa Ru -
dzi niec i za ra zem
prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu Gli wic -
kie go. (RG)

KRÓT KO 
Z PO WIA TU

� Zmarł Krzysz tof Ka ras – czło wiek -in sty tu cja, nie za po mnia ny dzia -
łacz na rzecz osób nie peł no spraw nych. Sam bę dąc in wa li dą po ru sza ją cym
się na wóz ku udo wad niał, że mi mo ka lec twa moż na skoń czyć stu dia i ak -
tyw nie żyć, po ma ga jąc in nym. Czło nek Po wia to wej Spo łecz nej Ra dy
do spraw Osób Nie peł no spraw nych, na uczy ciel m.in. w Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach i Ko le gium Na uczy ciel skim w Gli wi cach, ini cja -
tor i or ga ni za tor licz nych im prez, fe sty nów i kon kur sów dla nie peł no spraw -
nych. 

� W Wil czy (gmi na Pil cho wi ce) otwar te zo sta ło In ter ne to we Cen trum
Edu ka cyj no -Oświa to we. Utwo rzo no je w ra mach pro jek tu fi nan so wa ne go
przez Eu ro pej ski Fun dusz Spo łecz ny, któ re go jed nym z part ne rów jest OSP.
Otwar cia do ko na li pre zes Za rzą du Po wia to we go Związ ku OSP An drzej
Frej no i pre zes Za rzą du OSP w Wil czy Jan Szpan del, a po świę ce nia
– pro boszcz pa ra fii pw. św. Mi ko ła ja w Wil czy ks. Bog dan Re der. W uro -
czy sto ści uczest ni czy li m.in. wi ce wo je wo da ślą ski Sta ni sław Dą bro wa,
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie -
go Wal de mar Do mbek oraz wójt Gmi ny Pil cho wi ce Wil helm Kry wal ski.

�Bar dzo uda ny był II Dzień Tań ca na Zam ku w Tosz ku. Cen trum Kul -
tu ry „Za mek w Tosz ku” zor ga ni zo wa ło w je go ra mach licz ne warsz ta ty
i po ka zy. Spe cjal ne za ję cia zor ga ni zo wa no rów nież dla se nio rów oraz nie -
peł no spraw nych, udo wod nia jąc, że tań czyć każ dy mo że.

� Po raz pierw szy Po wiat Gli wic ki pro mo wał się na VIII Mię dzy na ro -
do wych Tar gach Tu ry sty ki „W stro nę słoń ca”, któ re od by wa ły się od 8
do 10 ma ja na Ryn ku w Opo lu. Udział w nich wzię li przed sta wi cie le Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach oraz trzech miast i gmin na sze go po wia tu
– Tosz ka, Gie rał to wic i Ru dziń ca. Pro mo wa li m.in. za byt ki Zie mi Gli wic -
kiej oraz od by wa ją ce się tu im pre zy.
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Zwycięzcy międzynarodowych zawodów pływackich w Krytej
Pływalni Aqua Relax w Knurowie: Alexander Michael
Robertson i Mark Samuel Matthews z Denbighshire oraz Simon
Kaibel z Bottrop.

W CH Forum w Gliwicach zorganizowano wystawę
fotograficzną poświęconą miastom i powiatom partnerskim
Ziemi Gliwickiej. Otworzyli ją (od lewej): Marek
Jarzębowski z UM w Gliwicach, Magdalena Budny ze
Starostwa Powiatowego oraz Tony Sockett. 

Integracja na
Lodowisku „Tafla” 

w Gliwicach.

Otwarcia Dnia Europy na
placu Krakowskim dokonali
starosta gliwicki Michał
Nieszporek oraz Zygmunt
Frankiewicz – prezydent
Gliwic i Tony Sockett –
przewodniczący Rady
Miejskiej w Doncaster. 

ŚWIĘTO EUROPY  
NA WIELE SPOSOBÓW 

Próby do występów odbywały
się w hali sportowej w Sośnicy
– początki były trudne…

Na pamiątkę – wspólne zdjęcie w polsko-niemiecko-walijskim gronie gości powiatu
gliwickiego oraz gospodarzy wizyty.

ZDJĘCIA: ROMANA GOZDEK
MAGDALENA FISZER – RĘBISZ
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Ma tu ra po raz 50.
Dla Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie te go rocz na ma -

tu ra ma szcze gól ne zna cze nie – jest to 50. eg za min doj rza ło ści w hi sto rii
tej szko ły. 

Pierw sza ma tu ra roz po czę ła się tu 20 ma ja 1958 r., w ów cze snym Li -
ceum Ogól no kształ cą cym. Ma tu rzy ści zda wa li pi sem nie j. pol ski i ma te -
ma ty kę, a na stęp nie eg za mi ny ust ne: obo wiąz ko wo j. pol ski, ma te ma ty kę,
a tak że hi sto rię oraz je den przed miot do wy bo ru – che mię, bio lo gię, fi zy -
kę, geo gra fię lub wia do mo ści o Pol sce i świe cie współ cze snym. Nikt nie
zda wał ję zy ków ob cych, cho ciaż wszy scy uczy li się ję zy ka ro syj skie go
i fran cu skie go. Wszyst kie swo je czte ry eg za mi ny ust ne każ dy ma tu rzy sta
miał jed ne go dnia: 6 lub 7 czerw ca 1958 r. Pierw sze knu row skie świa dec -
twa doj rza ło ści ode bra ło 22 ma tu rzy stów, a 21 czerw ca 1958 ro ku od by ła
się po że gnal na za ba wa.

– Wte dy by ły to Szko ła Pod sta wo wa i Li ceum Ogól no kształ cą ce, po -
tem Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Alek san dra Za wadz kie go, a te raz Ze -
spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go – mó wi dy rek tor „Pa de rew skie go”, Do -
ro ta Gu mien ny. Przy wo ła nie tych wspo mnień jest moż li we dzię ki ów cze -
snej dy rek tor Zu zan nie Ma tu szek, któ ra pro wa dzi ła pa mięt nik, bę dą cy
rów no cze śnie kro ni ką szko ły. 

Mi strzo wie sło wa
Wik to ria Mól, Aga ta Ży ła, Ja kub Grzy bek oraz Ka mil Ska wiń ski,

któ ry za chwy cił pu blicz ność, opo wia da jąc po ślą sku „Baj kę o Zło tej Ryb -
ce”, re pre zen to wa li Po wiat Gli wic ki w Ogól no pol skim Ma łym Kon kur sie
Re cy ta tor skim w Sta ra cho wi cach. Oka za li się bo wiem naj lep si w VI Po -
wia to wym Kon kur sie Re cy ta tor skim „Spo tka nia Zam ko we”, któ re go fi nał
od był się 25 kwiet nia w Tosz ku. II miej sca za ję li: An na Am bro że wicz,
Mag da le na Mig dal i Da rek Ku ra, a III – Do mi nik Ma zur, Do mi nik Zu -
bek i Alek san dra Spy ra. Wy róż nie nia ju ry otrzy ma li: Ad rian na Pa li ca,
Mar ce li na Di jas, Do mi ni ka Go rol, Ju lia Więc ko, Ka ta rzy na Strych no,
An na Paś dzior i Da ria Ko woł. Uczest ni cy fi na łu (na zdję ciu) otrzy ma li
upo min ki i dy plo my, a lau re aci – na gro dy. Kon kurs zor ga ni zo wa ła Szko ła
Pod sta wo wa im. Gu sta wa Mor cin ka w Tosz ku przy współ pra cy z Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” oraz Sta ro stwem Po wia to wym w Gli wi cach.
Pa tro nat ho no ro wy ob ję li nad nim sta ro sta gli wic ki oraz bur mistrz Tosz ka. 

Przed sta wi cie le na sze go po wia tu świet nie wy pa dli w Sta ra cho wi cach,
gdzie 17 ma ja zmie rzy li się z bli sko 80 re cy ta to ra mi z ca łej Pol ski. Ja kub
Grzy bek zdo był Brą zo wy Klucz w ka te go rii klas IV -VI, a Ka mil Ska -
wiń ski Zło ty Klucz w ka te go rii klas I – III. 

(RG)

Sty pen dy ści sta ro sty
An na Wo lak i Ma rek Ma ty sik z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew -

skie go w Knu ro wie oraz Jo lan ta Cha łu pa, Ju sty na Bu kow ska, Da ria
Soł ty sik i Ka ta rzy na Ja skot z Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach otrzy ma li sty pen dia sta ro sty gli wic kie go. Przy zna wa ne
są one naj lep szym uczniom, koń czą cym po wia to we szko ły po nad gim -
na zjal ne. Wszy scy mu sie li mieć na świa dec twach ukoń cze nia szko ły
śred nią ocen co naj mniej 4,75, oce nę z za cho wa nia nie niż szą niż bar -
dzo do brą, a tak że po sia dać szcze gól ne osią gnię cia w dzia łal no ści szko -
ły lub śro do wi ska lo kal ne go, re pre zen to wać szko łę w kon kur sach,
olim pia dach, osią ga jąc wy so kie wy ni ki (co naj mniej na szcze blu mię -
dzysz kol nym), a po sta wą i ak tyw no ścią mo bi li zo wać in nych do dzia ła -
nia na rzecz szko ły i śro do wi ska lo kal ne go. Pod czas uro czy sto ści po że -
gna nia szko ły w „Pa de rew skim”, ja ka od by ła się 25 kwiet nia, sty pen dia
wrę czył ab sol wen tom w imie niu sta ro sty czło nek Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go Wal de mar Do mbek, zaś te go sa me go dnia w „Ko nop nic kiej”
– czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Mar cin Stron czek (na zdję ciu
wraz z dy rek tor ką szko ły El wi rą Der sie wicz i wy róż nio ny mi dziew -
czę ta mi).

(RG)

Jest w czym wy bie rać
Cie ka wą ofer tę edu ka cyj ną na no wy rok szkol ny przy go to wa ły po nad -

gim na zjal ne szko ły po wia to we. 
W Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie ab sol wen ci

gim na zjów bę dą mo gli kon ty nu ować na ukę w pię ciu kla sach Li ceum
Ogól no kształ cą ce go: ma kro kla sie (ści sła z in ten syw nym na ucza niem j.
an giel skie go), kla sie dzien ni kar sko -hu ma ni stycz nej, ści słej, przy rod ni -
czo -me dycz nej oraz eu ro pej skiej. Na to miast w tech ni kum wy brać mo -
gą na ukę w trzech za wo dach: tech nik -in for ma tyk, tech nik -eko no mi sta
lub tech nik -han dlo wiec. Dzia ła tu rów nież Szko ła Po li ce al na nr 1, pro -
wa dzą ca kształ ce nie tech ni ków eko no mi stów i tech ni ków ra chun ko wo -
ści. 

Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach pro wa dzi na stę pu ją -
cą re kru ta cję: do LO do dwóch kla s – dzien ni kar sko -eu ro pej skiej i przy rod -
ni czej; do Tech ni kum w trzech kla sach – ar chi tek tu ry kra jo bra zu, han dlo -
wej i in for ma tycz nej; w Za sad ni czej Szko le Za wo do wej – do kla sy wie lo -
za wo do wej (2-lub 3-let niej). Ab sol wen tom za sad ni czych szkół za wo do -
wych pro po nu je na to miast na ukę w Li ceum Uzu peł nia ją cym dla Do ro słych
przy go to wu ją cym do ma tu ry. (RG)
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☺☺ W ra mach XIII Spo tkań na Zam ku
w Chu do wie w czerw cu za pla no wa no

na stę pu ją ce im pre zy: 1.06 – Ilu zjo ni ści i klau -
ni, 7 – 8.06 – Musz kie te ro wie, 14-15.06
– W kra inie Sta rej Ba śni, 21.06 – Zlot Cza row -
nic (im pre za in te gra cyj na Kół Go spo dyń Wiej -
skich), 22 – VI Fe sti wal Bło ta. Szcze gó ło wy
pro gram im prez na stro nie in ter ne to wej
www.za mek chu dow.pl. 

☺☺ 13-15.06 na pla cu u zbie gu ulic Woj ska
Pol skie go, Szpi tal nej i Dwor co wej od -

bę dą się IX Py sko wic kie Dni Ro dzi ny
i XXIII Dni Py sko wic. Szcze gó ło wy pro gram

na stro nie in ter ne to wej www.mo kis.py sko wi -
ce.org.

☺☺ 14-15.06 od bę dą się XV Go dy Gmi ny
Gie rał to wi ce. Wy stą pią chó ry, or kie stry

dę te, bę dą też: prze gląd mło dych ta len tów
oraz tur niej ro dzin ny.

☺☺ 20-22.06 Knu rów ob cho dzić bę dzie swo -
je świę to. Głów ne im pre zy zor ga ni zo wa -

ne zo sta ną na pla cu 700-le cia (obok Szko ły Pod -
sta wo wej nr 9). W so bo tę wy stą pi gwiaz da mu -
zycz na – IN-GRID. Pro gram ob cho dów na stro -
nie in ter ne to wej www.cen trum -kul tu ry.pl.

☺☺ 20-21.06 w Wie low si od bę dą
się I Gmin ne Dni Kul tu ry Fi zycz nej

i Spor tu.

☺☺22.06 Gmin ny Ośro dek Kul tu ry Ru dzi -
niec z sie dzi bą w Po ni szo wi cach za pra -

sza do udzia łu w No cy Świę to jań skiej na pla ży
Je zio ra Pław nio wi ce. Or ga ni za to rzy prze wi du ją
wie le atrak cji, w tym gry, za ba wy i licz ne kon -
kur sy. Gwiaz dą wie czo ru bę dzie Ze spół „Tur -
nio ki”. Po czą tek im pre zy o go dzi nie 13.00. 

(Opr.: SG)

W po przed nim wy da -
niu WPG do ra dza łem, co
zro bić w przy pad ku za -
ku pu wa dli we go to wa ru,
gdzie i jak go re kla mo -

wać oraz ja kie są w tym wzglę dzie moż li wo ści. Po ni -
żej ciąg dal szy tych po rad. W przy pad ku za ku pie nia
wa dli we go to wa ru ma my dwie z moż li wo ści do ma -
ga nia się swo ich praw do re kla ma cji: po wo ła nie się
na nie zgod ność to wa ru z umo wą lub skie ro wa nie

rosz czeń do gwa ran ta. Kon su ment do ko nu je wy bo ru
oso by, od któ rej bę dzie do ma gał się swo ich rosz czeń.
Ostatnie 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, przed sta wię w na stęp nym nu me rze WPG.

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

Umowa a gwarancja (cd.)

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

Z JA KICH PRZY CZYN KON SU MENT MA PRA WO ZŁO ŻYĆ RE KLA MA CJĘ? 

W JA KIM TER MI NIE KON SU MENT MA BYĆ PO IN FOR MO WA NY O TYM, 
CZY JE GO RE KLA MA CJA ZO STA ŁA UZNA NA?

CZE GO MO ŻE ŻĄ DAĆ KON SU MENT?

NIE ZGOD NOŚĆ Z UMO WĄ GWA RAN CJA

Przy czy na ogól na to nie zgod ność to wa ru z umo wą, co mo że wy ni kać z na -
stę pu ją cych po wo dów: to war nie na da je się do ce lu, do ja kie go te go ro dza -
ju to war jest zwy kle uży wa ny; wła ści wo ści to wa ru nie od po wia da ją wła -
ści wo ściom ce chu ją cym to war te go ro dza ju; to war nie od po wia da ocze ki -
wa niom do ty czą cym te go ro dza ju to wa ru, któ re wy ni ka ją z pu blicz nie
skła da nych za pew nień sprze daw cy, pro du cen ta lub je go przed sta wi cie la
(po da nych np. w re kla mie); to war zo stał nie pra wi dło wo za mon to wa ny lub
uru cho mio ny przez sprze daw cę al bo ku pu ją ce go, je śli ten ostat ni po stę po -
wał zgod nie z in struk cją otrzy ma ną przy sprze da ży. 

Przy czy ny są po da ne w gwa ran cji, zwy kle jest to po psu cie się sprzę tu; naj -
czę ściej gwa rant okre śla, ja kich uste rek nie obej mu je gwa ran cja.

Bez zbęd nej zwło ki. Je śli sprze daw ca nie usto sun ku je się do żą da nia kon -
su men ta nie od płat nej na pra wy al bo wy mia ny to wa ru na no wy, wy ra żo ne -
go pod czas skła da nia re kla ma cji w cią gu 14 dni – uwa ża się, że uznał je
za uza sad nio ne. Sprze daw ca nie ma obo wiąz ku za wia da miać pi sem nie
o roz pa trzo nej re kla ma cji, naj le piej w trak cie jej skła da nia usta lić z nim
spo sób uzy ska nia od po wie dzi.

Ter min po wi nien być okre ślo ny w gwa ran cji. Je śli ter min ten jest dłuż szy
niż 14 dni, war to się za sta no wić, czy wa run ki gwa ran cji sa dla kon su men -
ta ko rzyst ne.

Kon su ment mo że żą dać od sprze daw cy do pro wa dze nia to wa ru do sta nu
zgod ne go z umo wą po przez: nie od płat ną na pra wę lub wy mia nę na no wy,
chy ba że na pra wa al bo wy mia na są nie moż li we lub wy ma ga ją nad mier nych
kosz tów. Je że li sprze daw ca nie zdo ła uczy nić za dość ta kie mu żą da niu w od -
po wied nim cza sie, lub gdy na pra wa al bo wy mia na na ra ża ła by ku pu ją ce go
na znacz ne nie do god no ści, ma on pra wo do ma gać się ob ni że nia ce ny lub
zwro tu pie nię dzy (od stą pie nia od umo wy). Kon su ment nie mo że od stą pić
od umo wy, je śli nie zgod ność to wa ru z umo wą jest nie istot na. 

Upraw nie nia kon su men ta są okre ślo ne w gwa ran cji, zwy kle jest to bez płat -
na na pra wa w wy zna czo nym punk cie ser wi so wym. Je że li nie okre ślo no
w gwa ran cji, po ilu na pra wach moż na wy mie nić to war na no wy, war to się
za sta no wić, czy jest ona ko rzyst na dla kon su men ta. 

Ry szard Kow ry go 

Na tych imprezach warto być!
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Kon kurs „Pa mię taj pra cuj
bez piecz nie”

Lau re aci i or ga ni za to rzy kon kur su w to wa rzy stwie m.in. wi ce wo je wo dy
Sta ni sła wa Dą bro wy (stoi ósmy z le wej). 

562 uczniów z gim na zjów po wia tu gli wic kie go wzię ło udział w te go -
rocz nej, pią tej już edy cji kon kur su „Pa mię taj, pra cuj bez piecz nie”. Naj lep -
si z nich do tar li do fi na łu, któ ry od był się 16 ma ja w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. I miej sce za ję ła Be ti na Ko wol z Gim na zjum w So śni -
co wi cach, II – Mo ni ka Kło sek (Gie rał to wi ce), III – Mo ni ka Ko niecz ny
(Żer ni ca), IV – Ka mil Cioch (So śni co wi ce), a V – Ka rol To ma la (Gie rał -
to wi ce). W ka te go rii dru ży no wej zwy cię ży li gim na zja li ści z So śni co wic,
tuż za ni mi upla so wa ło się Gim na zjum w Żer ni cy, a na III miej scu Gim na -
zjum w Gie rał to wi cach. 

Fi nał zor ga ni zo wa ło Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach przy współ pra cy
z Pań stwo wą In spek cją Pra cy, Ka są Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go,
Agen cją Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa oraz Ślą ską Izbą Rol ni -
czą. Obej mo wał wie dzę z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz zna -
jo mo ści za gad nień zwią za nych z do pła ta mi do pol skie go rol nic twa. (RG)

Go ście z Fran cji

16 ma ja w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach go ści li przed sta wi cie -
le fran cu skie go mia sta La Ri ca ma rie. Przy je cha li z oka zji 10-le cia współ -
pra cy z Py sko wi ca mi, chcie li rów nież po znać po wiat gli wic ki. Po krót kim
spo tka niu ze sta ro stą Mi cha łem Nie szpor kiem uda li się do Knu ro wa,
gdzie zwie dzi li Sztol nię przy KWK „Knu rów” oraz Izbę Tra dy cji Gór ni -
czej. Nie zwy kle cie ka we, hi sto rycz ne związ ki knu row skiej ko pal ni z Fran -
cją przed sta wił go ściom jej ku stosz, Bo gu sław Szy gu ła. – Bar dzo po do ba
mi się po wiat gli wic ki i je go hi sto ria. Za po zna łem się rów nież ze spe cy fi -
ką po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go w Pol sce. Cie szę się, że na sze 10-let nie
związ ki z Pol ską roz wi ja ją się w tak wie lu kie run kach – po wie dział mer
La Ri ca ma rie, Je an Ra be sco. (MFR)

Kry sty na Szu mi las 
w na szym po wie cie

19 ma ja Kry sty na Szu mi las, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Edu ka -
cji Na ro do wej, spo tka ła się ze śro do wi skiem na uczy ciel skim po wia tu gli -
wic kie go. Spo tka nia zor ga ni zo wa ne zo sta ły w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa -
de rew skie go w Knu ro wie oraz w Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach, a uczest ni czy li w nich za rów no pra cow ni cy przed szko li,
szkół, jak sa mo rzą dów. – Spo ty kam się z Pań stwem po to, by do brze przy -
go to wać zmia ny, ja kie pla nu je my prze pro wa dzić, by wzra sta ła ja kość
kształ ce nia oraz wy rów ny wa ne by ły szan se edu ka cyj ne dzie ci i mło dzie -
ży – mó wi ła K. Szu mi las. Spo tka nia by ły tak że oka zją do wy ja śnie nia
wąt pli wo ści, za da nia licz nych py tań i prze dys ku to wa nia pro ble mów, nur -
tu ją cych pra cow ni ków oświa ty. Te ma tów nie bra ko wa ło, po ru sza no rów -
nież draż li we kwe stie, zwią za ne m.in. z wy so ko ścią płac na uczy cie li oraz
eme ry tu ra mi po mo sto wy mi. Kry sty na Szu mi las uczest ni czy ła też te go
dnia w So śni co wi cach w ob ra dach po wia towj gru py G8, sku pia ją cej wło -
da rzy miast i gmin po wia tu gli wic kie go. (RG)

Pod czas spo tka -
nia w ZS im. I.
J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie. 

Me tro po li tal ne Świę to Ro dzi ny
Od 17 ma ja do 1 czerw ca trwa Me tro po li tar ne Świę to Ro dzi ny 2008,

pod czas któ re go w na szym re gio nie od by wa się sze reg im prez, kon kur -
sów, sym po zjów, wy staw i kon fe ren cji. Sa mo rzą dy miast i gmin Zie mi
Gli wic kiej przy go to wa ły w je go ra mach 19 ma ja w Cen trum Edu ka cyj -
nym im. Ja na Paw ła II w Gli wi cach uro czy stą kon fe ren cję sa mo rzą dow -
ców. Pe łen swa dy wy kład pt. „Ro dzi na – do bro upra gnio ne czy za gro żo -
ne?” wy gło sił na niej ks. prof. Piotr Mor ci niec z Uni wer sy te tu Opol skie -
go, dr Ma rek Ba bik z Wyż szej Szko ły Fi lo zo ficz no -Pe da go gicz nej „Igna -
tia num”  w Kra ko wie za jął się te ma tem „Ro dzi na opty mal nym śro do wi -
skiem wy cho waw czym dla dziec ka”, a ks. dr Ro bert Chu do ba, dy rek tor
Cen trum Edu ka cyj ne go im. Ja na Paw ła II w Gli wi cach prze sta wił Kar tę
Praw Ro dzi ny. Na ko niec w ar ty stycz nej for mie pro jek tu sce nicz no -fil mo -
we go zaprezentowana zo sta ła fi lo zo fia ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra. (RG)

Kon fe ren cję
sa mo rzą dow -

ców otwo rzy li:
(od prawej) 

Ma rek Pszo nak
– prze wod ni -

czą cy Ra dy
Miej skiej

w Gli wi cach
i Ta de usz 
Ma mok, 

przew. Ra dy
Po wia tu Gli -

wic kie go.
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Przed sta wia my ko lej ny prze pis po traw na -
gro dzo nych w kon kur sie „Da nie Ro ku Spi chle -
rza”, któ ry zor ga ni zo wa ny zo stał w ub. roku
w Sta ni cy (gm. Pil cho wi ce). 

– 2 fon ty moł ki przyn nyj,
– 4 jaj ka, 
– 1 śklon ka mly ka łod kro wy,
– ka wa łek droz dzy, 
– 4 ły ski ma sła, 
– tro cha so li i cu kru, 
– krał za ja god. 

Rych to wa nie:
Droz dze i tro cha cu kru łoz pu scić w cie płym

mly ku i ło sta wić as wy ro snom. 
Do moł ki do ło zyć jaj ka sol, ło sto pio ne ma sło

i na koń cu wy ro śnię te droz dze. 
Cia sto fest wy ro bić ryn kom, po tym wy bić je -

sce tuc kiem drew nia nym. Ukle pać, łop sy pać
moł kom, przi krić cy stom cha der kom i po sta wić
w cie płym miej scu że by do brze wy ro sło. Ke dy
wy ro śnie zaś ukle pać. I tak ze pięć ra zy. Po tym
łop sy pać moł kom bier kow nia i na nia kłaś utur -
la ne ło krą głe klu ski.

Do ći ćwier ci gar ca na loć wo dy, ło wią zać go
cy stom cha der kom i po sta wić na

ło gniu ze by wo da ze wra la. Po tym na cha der -
ce uklo dać wy ru sa ne klo ski i wa rzić jy sie dym
mi nut – i Buch ty Jus Go to we. 

Buch ty ton kać w ło sto pio nym ma śle i cu krze
i po pi jać kom po tym z ja god. 

Sto wa rzy sze nie Roz wo ju So łec twa Li so wi ce 
Emi lia Błyszcz

Spi chle rzo we smaki
Lisowickie buchty z jagodami

Po dob no co ro ku o pół no -
cy, w pierw szym dniu Świąt
Wiel ka noc nych, gdy księ życ
oświe tla ru iny to szec kie go
zam ku, z je go pod zie mi wy -
ła nia się duch odzia nej
na bia ło pa ni. Dłu go snu je się
po roz le głym dzie dziń cu, za -
glą da do okien, po chy la się
nad sta rą stud nią i zni ka
za basz tą. 

Jak gło si le gen da, wspa -
nia łym zam kiem sły ną cym
z te go, że miał ty le okien, ile
dni w ro ku, ty le kom nat, ile
no cy i ty le baszt i wie ży czek,
ile mie się cy, wła dał nie gdyś okrut ny graf. Drże -
li przed nim pod da ni, któ rych nie ludz ko ka rał
za by le prze wi nie nia. Wy ma gał też od nich bez -
względ ne go po słu szeń stwa. Opor nych zaś wtrą -
cał do lo chów, z któ rych nie by ło uciecz ki. Graf
miał wier ne go słu gę, oj ca mło dej i pięk nej cór -
ki. Ko chał słu ga swo je dziec ko nad ży cie. Te go
nie mógł to le ro wać okrut ny pan. Wy ma gał
od sług mi ło ści i uwiel bie nia tyl ko dla sie -
bie. I cho ciaż zbli ża ły się Świę ta Wiel ka noc ne,
wy pra wił słu gę z po sel stwem do Gli wic. Sam
zaś wtar gnął do kom na ty je go cór ki, któ ra wła -
śnie prze bie ra ła się w bia łą ko szu lę do snu. Wie -
dzio ny nie uza sad nio ną chę cią ze msty, chwy cił
dziew czy nę za wło sy, owi nął jej gło wę prze ście -
ra dłem i wy wlókł na dzie dzi niec. Tam po tur bo -

wa ną udu sił i wrzu cił do stud ni. Słu ga po wró -
ciw szy do zam ku, dłu go szu kał swo jej cór ki. Nie
zna lazł jej, ale od in nych sług do wie dział się, co
za szło na dzie dziń cu zam ko wym. Wte dy osza la -
ły z wiel kie go we wnętrz ne go bó lu za padł
na cięż ką cho ro bę. Le żąc na ło żu śmier ci rzu cił
strasz ne prze kleń stwo na za mek „zgiń, prze pad -
nij, za mień się w ster tę gru zu i ru in!”. Klą twa
speł ni ła się już nie ba wem. Graf umarł w strasz -
li wych mę czar niach, a za mek na wie dził ogrom -
ny po żar.

Po dob no Bia ła Da ma, cho dząc po zam ku
w ciem ną wiel ka noc ną noc, szu ka oj ca. Uka zu je
się nie któ rym miesz kań com Tosz ka, ale tyl ko
tym, któ rzy choć tro szecz kę w nią wie rzą. 

(MFR)

Po wiat we frasz ce 
PIL CHO WIA NOM
Ka re go ko nia we go dle mo cie
Cza mu? - Hi sto rio pew ni kym zno cie
Ta ko i dzi da za niym wi dzi cie
Ke rom tyż bro nioł grof swo je ży cie.

KO ŚCIOŁ W KRY WAŁ DZIE

W knu row skim Kry wał dzie cie ka wy ko ścio łek
Joch sie nim dzi wo woł bo roz żech tam bo łech
Dyć jest to bu dy nek po sta ryj ce chow ni
Ke ro ke dyś by ła w tu tej szy pro chow ni

Jak w dwu dzie stym piyr szym czyńść we rku tu
szpryn gło
To sie wie la lu dzi w ta ide ja wprzyn gło
By ze ty ce chow ni ka pli ca po wsta ła
W ke ryj co dziyń po tym za ło ga rzy ka ła

Z cza sym msze ro biy li. Ka pe lon z Knu ro wa
Łod Waw rzyń ca cho dzioł li tur gio łod pro wiać
Po tym ze Cy ry la no i Me to de go
W koń cu pa ra fi jo wy ro sła ze te go

Sześ dzie siont lot by ła to jed nak ka pli ca
A że sie roz ro sła coł ko oko li ca
Do ran gi ko ścio ła dzwi gnońć by ło cze ba
An to ni Pa dew ski pa tro nym mu z nie ba

Bro ni sław Wą tro ba

PS Au tor jest miesz kań cem Ru dy Śl., ale tak
po lu bił po wiat gli wic ki, że za de dy ko wał mu
część swej twór czo ści. Je go frasz ki za miesz cza -
li śmy już wcze śniej w WPG, te raz do nich po -
wra ca my. 

W krę gu le gend

BIA ŁA DA MA


