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Po zry wa ne da chy, wy rwa ne z ko rze nia mi
drze wa, za wa lo ne bu dyn ki, znisz czo ne po jaz -
dy, uszko dzo na sieć ener ge tycz na, zruj no wa -
ne obej ścia i za bu do wa nia go spo dar cze – ta ki
wi dok po zo sta wi ła po so bie trą ba po wietrz na,
któ ra 15 sierp nia prze szła przez kraj, gra su -
jąc rów nież nad po wia tem gli wic kim. 

Na na szym te re nie ży wioł po czy nił szko dy
w miej sco wo ściach Ko tu lin i Pro bosz czo wi ce
w gmi nie To szek oraz w Dą brów ce w gmi nie
Wie lo wieś. Gwał tow ne za ła ma nie po go dy na -
stą pi ło o godz. 17.10. Na wał ni ca trwa ła – w za -
leż no ści od miej sca – od dwóch do czte rech mi -
nut. W ak cji ra tow ni czej bra ło udział 66 za stę -
pów i 300 stra ża ków. Na miej sce zda rze nia na -
tych miast wy ru szy li go spo da rze gmin i so łectw,
a wkrót ce do tar li tam tak że sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek oraz czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go Mar cin Stron czek. Ak cja ra tow ni -
cza za koń czy ła się no cą na stęp ne go dnia, po tem
sza co wa no stra ty. Miesz kań cy od ra zu za bra li
się za po rząd ko wa nie znisz czo nych do mów
i obejść. 

W trzech po szko do wa nych miej sco wo -
ściach znisz cze niu ule gło łącz nie 22 bu dyn ków
miesz kal nych i 65 bu dyn ków go spo dar czych.
Da chy ze rwa ne zo sta ły w 4 bu dyn kach miesz -
kal nych i 22 go spo dar czych. Je den z bu dyn ków
miesz kal nych i 6 go spo dar czych zo sta ły tak
znisz czo ne, że nie na da ją się do re mon tu. Po -
szko do wa ne zo sta ły 32 ro dzi ny li czą ce w su -
mie 122 oso by. 

W Nad le śnic twie Ru dzi niec szko dy wy stą pi -
ły na po wierzch ni ok. 400 ha, obej mu jąc od 80
tys. do 100 tys. m3 drze wa. 

Dla miesz kań ców miej sco wo ści do tknię tych
na wał ni cą prze zna czo no po moc fi nan so wą, któ -
ra po cho dzi z wie lu źró deł, m.in. z bu dże tu pań -
stwa, wo je wódz twa, gmin, fun du szy eko lo gicz -
nych i Ca ri ta su. Ra da Po wia tu Gli wic kie go pod -
ję ła uchwa łę o udzie le niu po szko do wa nym ro -
dzi nom po mo cy w wy so ko ści 30 tys. zł. Ta ką sa -
mą kwo tę po wiat prze zna czył na usu wa nie skut -
ków na wał ni cy oraz po kry cie kosz tów pro wa -
dze nia ak cji ra tow ni czej.

(RG)

TRA GICZ NA 
NA WAŁ NI CA

Roz po czął się 
rok szkol ny

Ucznio wie roz po czę li na ukę. W po wia to -
wym otwar ciu ro ku szkol ne go 2008/2009, któ -
re od by ło się w Gim na zjum w Wie low si,
udział wzię ła se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Edu ka cji Na ro do wej Kry sty na Szu mi las. Ży -
czy ła wszyst kim uczniom po wo dze nia w na -
uce, a na uczy cie lom sa tys fak cji z wy ko ny wa -
nej pra cy. 

O tym, jak roz po czął się rok szkol ny w na -
szym po wie cie, o od no wio nej knu row skiej
szko le oraz o mło dzie ży z Py sko wic, któ ra
po ma ga in nym, pi sze my na str. 5.

Do żyn ki 
wo je wódz kie
– w Sta ni cy

Te go rocz ne wo je wódz kie świę to plo nów od -
bę dzie się w po wie cie gli wic kim – kon kret nie
zaś w Sta ni cy. To du że wy róż nie nie dla te go so -
łec twa. Zna ne jest z licz nych ini cja tyw i ak tyw -
no ści miesz kań ców, Ra dy So łec kiej oraz soł tys
Jo lan ty Ko wol. W tym ro ku miej sco wość ta
ob cho dzi 750-le cie, więc uro czy ste do żyn ki do -
da dzą te mu ju bi le uszo wi do dat ko we go bla sku. 

Za pra sza my na IX Do żyn ki Wo je wódz -
twa Ślą skie go do Sta ni cy. Od bę dą się 21
wrze śnia i z pew no ścią bę dą nie za po mnia ne.
Wię cej in for ma cji na ich te mat znaj dzie cie
na str. 4. 

Szpi ta le przed
re or ga ni za cją

Rad ni Po wia tu Gli wic kie go ze zwo li li
na pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do re or ga ni -
za cji Szpi ta la Miej skie go w Knu ro wie oraz
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach.
Na czym ten pro ces ma po le gać? Co pla no wa na
re or ga ni za cja ozna cza dla pra cow ni ków tych
szpi ta li i pa cjen tów? Dla cze go jest ko niecz na? 

Wąt pli wo ści z tym zwią za ne wy ja śnia sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek w wy wia -
dzie za miesz czo nym na str. 2.
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Wie le róż no rod nych spraw by ło przed mio tem uwa gi rad nych
na ostat niej, XXV se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra od by ła się 28
sierp nia. Za cznę od uchwa ły, do ty czą cej po mo cy po wia tu dla ro dzin,
któ re ucier pia ły pod czas nie daw nej na wał ni cy, bo to te mat wciąż bar dzo
ak tu al ny (wię cej na ten te mat pi sze my na str. 1). Ra da, so li da ry zu jąc się
z po szko do wa ny mi, udzie li ła z bu dże tu po wia tu do ta cje dla gmin Wie lo -
wieś i To szek – z prze zna cze niem na wy pła tę za sił ków dla tych ro dzin.
Mam na dzie ję, że te pie nią dze choć w pew nym stop niu po mo gą po szko -
do wa nym wró cić do nor mal ne go ży cia, któ re go bieg prze rwa ła po twor -
na trą ba po wietrz na. Kwo ta – w po rów na niu z po mo cą rzą do wą i wo je -
wódz ką – jest mniej sza, ale skro jo na na mia rę moż li wo ści bu dże tu po -
wia tu. 

Spo ro miej sca na se sji za ję ły spra wy fi nan so we. Dy rek tor Mi chał
Ek kert przed sta wił rad nym in for ma cję o prze bie gu wy ko na nia pla nu fi -
nan so we go na I pół ro cze przez knu row ski ZOZ, ta kie sa me da ne do ty -
czą ce szpi ta la w Py sko wi cach za pre zen to wał za stęp ca dy rek to ra Ja nusz
Ci szew ski, zaś Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach – dy rek -
tor Kry sty na Wo łoch. In for ma cje o prze bie gu wy ko na nia bu dże tu po -
wia tu za mi nio ne pół ro cze prze ka za ła skarb nik po wia tu, Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko. By ła więc oka zja, by przyj rzeć się fi nan som za rów no po -
wia tu, jak i kil ku je go jed no stek or ga ni za cyj nych. Te pod su mo wa nia są
bar dzo po trzeb ne, szcze gól nie te raz, gdy już przy mie rza my się do two -
rze nia bu dże tu na przy szły rok.

Rad ni przy ję li po nad to kil ka in nych istot nych uchwał. Za de cy do wa li
o tym, że na le ży pod jąć dzia ła nia zmie rza ją ce do re or ga ni za cji 
ZOZ -u w Knu ro wie i szpi ta la w Py sko wi cach – sze rzej na ten te mat mó -
wi ar ty kuł obok. Ja ko kan dy dat ka do Po wia to wej Ra dy Za trud nie nia
w Gli wi cach wy bra na zo sta ła Ewa Jur czy ga, któ ra i po przed nio wcho -
dzi ła w jej skład, ale w związ ku koń czą cą się ka den cją trze ba by ło po -
now nie wska zać przed sta wi cie la po wia tu w tym gre mium. 

Ogó łem z dzie wię ciu przy go to wa nych na se sję pro jek tów uchwał rad -
ni przy ję li wszyst kie po za jed nym. Od rzu ci li ten, któ ry zgło si ła gru pa
trzech rad nych, a do ty czą cy zmia ny wy na gro dze nia sta ro sty. Przy po mnę,
że wszyst kie uchwa ły za miesz czo ne są na na szej stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl w In for ma to rze Ra dy Po wia tu Gli wic kie go i tam
każ dy za in te re so wa ny mo że szcze gó ło wo za po znać się z peł ną ich tre -
ścią. 

Ty le w ko niecz nym skró cie z ostat niej se sji. Na stęp na za pla no wa na
zo sta ła na 25 wrze śnia.

Prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok 
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SZPI TA LE PRZED
RE OR GA NI ZA CJĄ

Roz mo wa ze sta ro stą gli wic kim MI -
CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM

– Ra da Po wia tu Gli wic kie go ze zwo -
li ła na pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych
do re or ga ni za cji dwóch po wia to wych
szpi ta li – w Knu ro wie oraz w Py sko wi -
cach. Pro jekt uchwa ły w tej spra wie po -
wstał na wnio sek Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go. Skąd wziął się za mysł, by re -
or ga ni zo wać szpi ta le?

– Prze pro wa dze nie te go pro ce su jest
ko niecz ne z wie lu wzglę dów. Przede
wszyst kim de cy du ją o tym wzglę dy eko -

no micz ne. Do koń ca 2012 ro ku szpi ta le mu szą opra co wać i zre ali zo wać
pro gra my do sto so waw cze, któ rych koszt wy no si kil ka dzie siąt mln zł. Zgod -
nie z mi ni ste rial nym roz po rzą dze niem są one zo bo wią za ne do prze pro wa -
dze nia sze re gu re mon tów i prac oraz za ku pu sprzę tu, na co nie stać ani szpi -
ta li, ani po wia tu. Dla przy kła du – w Py sko wi cach po trze ba na ten cel oko -
ło 50 mln zł, czy li ty le, ile wy no si ca ły rocz ny bu dżet Po wia tu Gli wic kie go.
W tej sy tu acji mu si my szu kać al ter na tyw nych roz wią zań, tak by po 1 stycz -
nia 2013 ro ku szpi ta le mo gły nor mal nie funk cjo no wać.

– Na czym ma po le gać pla no wa na re or ga ni za cja?
– Ist nie je moż li wość prze kształ ce nia po szcze gól nych ZOZ -ów w ta kie

or ga ni zmy praw ne, któ re umoż li wią po zy ska nie do dat ko wych środ ków fi -
nan so wych spo za bu dże tu szpi ta li i po wia tu oraz Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia. Jed ną z ta kich moż li wo ści jest prze kształ ce nie ich w spół ki pra wa
han dlo we go, np. spół ki z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią, w któ rych
udzia ły mie li by pra cow ni cy i sa mo rząd. 

– Jak ten pro ces bę dzie prze bie gał?
– Uchwa ła Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, ze zwa la ją ca na pod ję cie dzia łań

w tym kie run ku to do pie ro je den z pierw szych kro ków. Wcze śniej pro po zy -
cję te po par ły ra dy spo łecz ne knu row skie go ZOZ -u oraz szpi ta la w Py sko -
wi cach. De cy zję w spra wie po wo ła nia spół ek bę dzie po dej mo wa ła Ra da
Po wia tu Gli wic kie go – po wcze śniej szej dys ku sji i peł nym przy go to wa niu
za sad ich two rze nia. Ko lej nym kro kiem by ła by li kwi da cja szpi ta li z jed no -
cze snym prze ka za niem spół kom za rów no ce sji kon trak tu z NFZ -em, jak
i umo wy użyt ko wa nia nie ru cho mo ści i sprzę tu. 

– Czy bra ny bę dzie pod uwa gę głos pra cow ni ków szpi ta li w tym pro -
ce sie?

– Oczy wi ście, mu si być ich zgo da na ta kie dzia ła nia, to oni mu szą okre -
ślić, czy chcą utwo rze nia spół ki, ja ka to mia ła by być spół ka itp. Re or ga ni -
za cja wy ma ga wspól nych usta leń, w któ rych wy pra co wa niu mu szą brać
udział wła dze sa mo rzą do we, dy rek cje ZOZ -ów oraz pra cow ni cy.

– Czy nie ucier pią na tym pa cjen ci?
– Wręcz prze ciw nie, po lep szą się do stęp ność i wa run ki udzie la nia świad -

czeń me dycz nych. Szpi ta le bę dą mia ły moż li wość sfi nan so wa nia za ku pu
no wo cze snej, wy so ko spe cja li stycz nej apa ra tu ry, przez co mo że roz sze rzyć
się spek trum dzia ła nia pla ców ki. Po pra wi się or ga ni za cja pra cy. No we pod -
mio ty roz pocz ną dzia łal ność bez ob cią żeń fi nan so wych, m.in. bez wie rzy -
tel no ści wo bec kon tra hen tów. To tyl ko nie któ re z plu sów pla no wa nej re or -
ga ni za cji. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: RO MA NA GOZ DEK
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Trwa re mont obiek tów Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. To ko -
lej ny etap du żej in we sty cji, za pla no wa nej na kil ka lat. 

– Bu dyn ki sta ro stwa są sta re i za byt ko we – wy ja śnia Wal de mar Do -
mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. – Przez la ta nie by ły re mon -
to wa ne, tak więc gdy w 2004 ro ku roz po czę li śmy pra ce, wia do mo by ło, że
wy ma ga ją grun tow nej mo der ni za cji, któ ra z ko niecz no ści roz ło żo na zo sta -
ła na dłuż szy czas. De cy du ją o tym za rów no wzglę dy fi nan so we, jak i or -
ga ni za cyj ne, urząd mu si bo wiem mi mo pro wa dzo nych ro bót nor mal nie
funk cjo no wać. 

Na po cząt ku wy ko na no ter mo mo der ni za cję bu dyn ków – zo sta ły w nich
wy mie nio ne okna i zmo der ni zo wa ne da chy. Za dba no też o no wą ele wa cję
– po jej do cie ple niu od two rzo no wspa nia łą za byt ko wą sztu ka te rię. W mia -
rę moż li wo ści fi nan so wych pro wa dzo no pra ce rów nież we wnątrz obiek tu,
cze go efek tem by ło wy re mon to wa nie sa li se syj nej. 

Nie dłu go na to miast roz pocz nie się mo der ni za cja sa li ob słu gi Wy dzia łu
Ko mu ni ka cji, któ ry jest naj bar dziej ob le ga nym wy dzia łem sta ro stwa. Pra -
ce po trwa ją do mar ca -kwiet nia 2009 r. Sa la zy ska nie tyl ko no wy wy gląd,
ale rów nież po pra wi się jej funk cjo nal ność. Rów no cze śnie na ty łach głów -
ne go bu dyn ku urzę du za mon to wa na zo sta nie win da dla osób nie peł no -
spraw nych. Re mont ob jął też par king przed sta ro stwem. Prze bu do wy rów -
nież bę dzie par king za bu dyn kiem urzę du, re no wa cji pod da ne zo sta nie za -
byt ko we ogro dze nie oraz wjazd i wy jazd od ul. Kró lo wej Bo ny. Za koń cze -

nie te go za kre su prac na stą pi do po ło wy 2009 r. Na re ali za cję prac zwią -
za nych z za go spo da ro wa niem te re nu wo kół sta ro stwa za pi sa no w bu dże -
cie na 2008 r. kwo tę 1,3 mln zł. To naj waż niej sze z przed się wzięć, wśród
mniej szych wy mie nić na le ży m.in. roz bu do wę funk cjo nu ją ce go sys te mu
mo ni to rin gu bu dyn ku. 

(RG)
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KRÓT KO Z PO WIA TU 
� Zło tą Od zna kę za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go otrzy mał

Jó zef Brze zi na, dzia łacz spo łecz ny z Wil czy (gmi na Pil cho wi ce). Ta -
kim sa mym od zna cze niem, ty le że zbio ro wym, uho no ro wa no rów nież
Lu do wy Klub Spor to wy „Wil ki” Wil cza. W imie niu klu bu ode brał je
pre zes Ry szard Sta wiarz. Od zna cze nia wrę czo ne zo sta ły 15 sierp nia
pod czas VII Wil czań skie go Pik ni ku Ogór ko we go po łą czo ne go
z II Zlo tem Ślą skiej Ro dzi ny Bie siad nej w Wil czy.

� W Py sko wi cach sta nął Po mnik Pa trio tycz ny, upa mięt nia ją cy
wal czą cych po le głych za nie pod le głą Pol skę. W uro czy sto ści je go od -
sło nię cia i po świę ce nia, któ ra od by ła się 31 sierp nia, udział wzię li
licz ni kom ba tan ci, przed sta wi cie le władz wo je wódz kich, po wia to -
wych i miej skich, woj ska oraz kre so wian. Or ga ni za to rem przed się -
wzię cia był Spo łecz ny Ko mi tet Bu do wy Po mni ka Pa trio tycz ne go
w Py sko wi cach. 

� 8 cie ka wych tras za li czy li pod czas wa ka cji uczest ni cy raj du ro -
we ro we go zor ga ni zo wa ne go przez sto wa rzy sze nie „Gli wic kie Me ta -
mor fo zy” przy fi nan so wym wspar ciu Sta ro stwa Po wia to we go oraz
Urzę du Miej skie go w Gli wi cach. Wszyst kie wio dły przez Zie mię Gli -
wic ką i oko li ce, da jąc nie po wta rzal ną oka zję po zna nia naj bar dziej
atrak cyj nych za byt ków i miejsc, po któ rych opro wa dza li ich pa sjo na -
ci. Ro we rzy ści wy ru sza li w tra sę w każ dą nie dzie lę wa ka cji, a 31
sierp nia pod czas za koń cze nia raj du naj lep si z nich ode bra li na gro dy. 

� Naj szyb sze w po wie cie są go łę bie na le żą ce do Mar ci na Ti ma
z Wi do wa oraz Nor ber ta Jur czy ka z Ra cho wic. Ten pierw szy osią -
gnął naj lep szy w po wie cie wy nik pod czas Ślą skie go Lo tu Da le ko dy -
stan so we go „Osten da”, a dru gi – w lo cie Pol skie go Związ ku Ho dow -
ców Go łę bi Pocz to wych, le cąc z Bruk se li. Lo ty prze pro wa dzo ne zo -
sta ły pod czas wa ka cji, a pta ki w każ dym z nich mu sia ły po ko nać po -
nad ty siąc km. 

BĘ DZIE WY GOD NIEJ I BEZ PIECZ NIEJ

Nie Fre iberg 
a Mit tel sach sen

1 sierp nia nasz part ner ski Po wiat Fre iberg (Niem cy) zmie nił na zwę na Po -
wiat Mit tel sach sen. W związ ku bo wiem z re for mą ad mi ni stra cyj ną w Niem -
czech po łą czo ne zo sta ły trzy po wia ty, z któ rych utwo rzo no je den du ży.

Od 10 do 12 lip ca z part ner ską wi zy tą w Po wie cie Fre iberg prze by wa ła
de le ga cja Po wia tu Gli wic kie go. Jej ce lem by ło wzię cie udzia łu w uro czy stej
se sji z oka zji po że gna nia Po wia tu Fre iberg i po wi ta nia no we go two ru ad mi -
ni stra cyj ne go – Po wia tu Mit tel sach sen. Je go sze fem zo stał wy bra ny do tych -
cza so wy sta ro sta Po wia tu Fre iberg Vol ker Uhlig. 

Do dat ko wo w cza sie tej wi zy ty kon ty nu owa ne by ły roz mo wy na te mat za -
rzą dza nia pla ców ka mi służ by zdro wia na przy kła dzie szpi ta la we Fre iber gu.
We wrze śniu z ro bo czą wi zy tą uda dzą się tam dy rek to rzy na szych szpi ta li,
aby wy mie nić się do świad cze nia mi. 

W skład de le ga cji wcho dzi li Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki, Le -
szek Ku biak – wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, Mag da le na
Bud ny – se kre tarz po wia tu oraz Ma ria Owcza rzak --Siej ko – skarb nik po -
wia tu. (SG)

Wy gra li lot szy bow cem
W po przed nim wy da niu „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” ogło si li śmy

kon kurs, w któ rym wy gra ną jest lot szy bow cem dla dwóch osób. Wśród
nadaw ców pra wi dło wej od po wie dzi (czy li tych, któ rzy na pi sa li, że na opu bli -
ko wa nym zdję ciu wi dać Ry nek w Tosz ku) wy lo so wa li śmy dwie oso by, któ re
po le cą nad po wia tem gli wic kim szy bow cem z wi ce sta ro stą Sła wo mi rem
Adam czy kiem. Są to An na Kru pa i An drzej Ku cze ra. Zwy cięz com gra tu -
lu je my i pro si my o kon takt z re dak cją „Wia do mo ści”. 
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W trakcie prac na parkingu przed starostwem.
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Te go rocz ne do żyn ki ma ją w na szym po wie cie wy miar szcze gól ny.
So łec two Sta ni ca, któ re w bie żą cym ro ku ob cho dzi ju bi le usz 750 – le -
cia, zo sta ło wy bra ne na go spo da rza IX Do ży nek Wo je wódz twa Ślą -
skie go! Jest to ogrom ny za szczyt, ale i znacz ne wy zwa nie dla or ga ni za -
to rów, wśród któ rych jest m.in. Po wiat Gli wic ki. 

IX Do żyn ki Wo je wódz twa Ślą skie go od bę dą się w nie dzie lę 21 wrze -
śnia na bo isku spor to wym LKS „Orzeł” w Sta ni cy. Już od godz. 10.00 pla -
no wa ne są pierw sze atrak cje – szcze gó ły na pla ka cie obok. Uro czy sta
msza świę ta do żyn ko wa pod prze wod nic twem Księ dza Bi sku pa Ja na
Wie czor ka, Or dy na riu sza Die ce zji Gli wic kiej, spra wo wa na w in ten cji rol -
ni ków, roz pocz nie się o godz. 13.30 w ko ście le p. w. Św. Mar ci na. Po niej
uli ca mi Sta ni cy ru szy barw ny ko ro wód do żyn ko wy. Z pew no ścią, jak co
ro ku rol ni cy, tym ra zem z ca łe go nie mal wo je wódz twa ślą skie go, za pre -
zen tu ją za baw ne i hu mo ry stycz ne scen ki ro dza jo we ze swe go ży cia i pra -
cy. Nie za brak nie pre zen ta cji ko ron do żyn ko wych – oka za łych wień ców,
wy ko na nych z na tu ral nych pło dów zie mi, któ re bę dą praw dzi wą ozdo bą
świę ta plo nów. Po tem roz pocz nie się część ofi cjal na, czy li uro czy ste
otwar cie IX Do ży nek Wo je wódz twa Ślą skie go – Sta ni ca 2008. Obec no -
ścią za szczy cą nas zna mie ni ci go ście m.in. par la men ta rzy ści, wła dze rzą -
do we, wo je wódz kie i sa mo rzą do we. Pod czas uro czy sto ści na stą pi m.in.
prze ka za nie chle bów do żyn ko wych oraz wrę cze nie od znak „Za słu żo ny dla
rol nic twa”. Opra wę mu zycz no – cho re ogra ficz ną za pew nią m.in. Or kie stra
Dę ta KWK „Knu rów” oraz ma jo ret ki z Cen trum Kul tu ry w Knu ro wie.
Od godz. 17.00 roz pocz ną się wy stę py ar ty stów zna nych m.in. z Li sty Ślą -
skich Szla gie rów TV Si le sia. Gwiaz dą wie czo ru bę dzie Ka ba ret RAK.
Od godz. 22.00 do bia łe go ra na trwać bę dzie za ba wa ta necz na dla wszyst -
kich go ści do żyn ko wych.

– Oprócz pro gra mu ar ty stycz ne go na sce nie, za pew nia my wie le róż no -
rod nych atrak cji i roz ry wek na pla cu do żyn ko wym. Bę dą cie ka we i róż no -
rod ne sto iska wy sta wien ni cze, pre zen ta cje pło dów rol nych i sprzę tu rol ni -
cze go, kier ma sze ro ślin i rę ko dzie ła oraz we so łe mia stecz ko dla naj młod -
szych. Bę dzie rów nież moż na po kosz to wać przy sma ków kuch ni re gio nal -
nej. Wszyst ko to jest moż li we dzię ki za an ga żo wa niu licz nych osób i in sty -
tu cji, na cze le z Ra dą So łec ką Sta ni cy oraz dzię ki przy chyl no ści spon so -
rów – mó wią or ga ni za to rzy.

Te go rocz nym IX Do żyn kom Wo je wódz twa Ślą skie go to wa rzy szą tak -
że dwa kon kur sy: „Bez piecz na pra ca w rol nic twie” or ga ni zo wa ny przez
Ka sę Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go Od dział Gli wi ce oraz „Do -

żyn ko wych Wień ców Czar” ogło szo ny przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu -
blicz ną. Wrę cze nie na gród obu kon kur sów od bę dzie się na pla cu do żyn ko -
wym w Sta ni cy jesz cze przed mszą świę tą o godz. 12.45.

Wszel kie in for ma cje do ty czą ce pro gra mu, atrak cji i cie ka wo -
stek IX Do ży nek Wo je wódz twa Ślą skie go – Sta ni ca 2008 po da wa ne bę dą
na bie żą co przez me dia, któ re ob ję ły pa tro na ty me dial ne nad im pre zą: Pol -
skie Ra dio Ka to wi ce, Te le wi zję Si le sia oraz Pol ska The Ti mes „Dzien nik
Za chod ni”.

MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

Po nio są wo je wódz ki bo chen chle ba

� Sta ro ści na – Te re sa Krzon. Miesz kan ka Sta ni cy. Wraz z mę żem
Fe lik sem i sy na mi: Mi cha łem i Pio trem pro wa dzi go spo dar stwo rol ne
o po wierzch ni 30 ha. Jest ono w peł ni zme cha ni zo wa ne i wy po sa żo ne
w no wo cze sne ma szy ny oraz urzą dze nia rol ni cze. Po nad to mąż i sy no -
wie pro wa dzą fir my zaj mu ją ce się zryw ką i wy wo zem drew na z la su,
tak więc cię żar pro wa dze nia go spo dar stwa spo czy wa na bar kach go spo -
dy ni. Go spo dar stwo spe cja li zu je się w ho dow li trzo dy chlew nej w cy -
klu za mknię tym oraz w upra wach zbóż i ziem nia ków ja dal nych. Rocz -
nie pro du ku je oko ło 100 sztuk tucz ni ków oraz oko ło 20 sztuk by dła.
Oprócz te go zaj mu je się ho dow lą ko ni. Go spo da rze po sia da ją dwie
brycz ki kon ne, któ re czę sto są ozdo bą róż nych uro czy sto ści. Świat te go -
rocz nej Sta ro ści ny do ży nek krę ci się wo kół go spo dar stwa i spraw ro -
dzin nych. Po mi mo na wa łu prac pa ni Te re sa znaj du je czas na roz wi ja nie
wła snych za in te re so wań – zaj mu je się roz po wszech nia niem kul tu ry re -
gio nal nej, bie rze też po przez czyn ny udział w licz nych ta kich im pre -
zach.

� Sta ro sta – Je rzy Pa cia. Jest z wy kształ ce nia rol ni kiem, wie lo let -
nim Pre ze sem Rol ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj nej PRZE ŁOM w Pil -

cho wi cach. Miesz ka w Pil cho wi cach. Z ru chem spół dziel czym zwią za -
ny jest od lat sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku.

Za dzia łal ność za wo do wą i spo łecz ną zo stał uho no ro wa ny m.in. od -
zna ka mi: Za słu żo ny Dzia łacz Ru chu Spół dziel cze go, Za słu żo ny w Roz -
wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go, Za słu żo ny Dzia łacz Lu do wych Ze -
spo łów Spor to wych. Kie ro wa na przez nie go Spół dziel nia, ob cho dzą ca
w tym ro ku 50. rocz ni cę po wsta nia, jest naj więk szym go spo dar stwem
rol nym w Gmi nie Pil cho wi ce – go spo da ru je na 450 ha. Przy do stęp nej
po mo cy unij nej i środ kach wła snych zo sta ła w ostat nich la tach wy po sa -
żo na w no wo cze sny park ma szy no wo – cią gni ko wy. Uzy ski wa ne plo ny
lo ku ją ją w gru pie środ ko wej go spo darstw w wo je wódz twie ślą skim.
Oprócz pro duk cji pod sta wo wej, jak upra wa zbóż i rze pa ku, Spół dziel -
nia pro wa dzi dzia łal ność w za kre sie usług ko mu nal nych i za opa trze nia
rol ni ków w środ ki do pro duk cji rol nej i pa li wo. Spół dziel nia jest moc -
no za an ga żo wa na w wspie ra nie ini cja tyw lo kal nych na rzecz roz wo ju
miej sco wej spo łecz no ści. Od wie lu lat ota cza opie ką Dom Po mo cy Spo -
łecz nej w Pil cho wi cach.

STA RO STOWIE DO ŻY NEK 
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Szko ła jak no wa
Ucznio wie Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2

w Knu ro wie po wi ta li no wy rok szkol ny w od no -
wio nych bu dyn kach. Zo sta ły one pod da ne ter mo -
mo der ni za cji, przez co uzy ska ły zu peł nie no we
ob li cze. 

W po przed nich la tach zmo der ni zo wa no wę zeł
ciepl ny oraz in sta la cję CO, wy mie nio no tak że okna.
W tym ro ku ocie plo no ścia ny ze wnętrz ne i stro po -
da chy. Dzie ło zwień czy ło po ło że nie no wych ele wa -
cji. W ten spo sób wy re mon to wa ny obiekt nie tyl ko
speł nia wszel kie nor my ciepl ne, ale tak że z da le ka
cie szy oczy. 

Ogó łem kil ku let ni re mont kosz to wał po nad 1,5
mln zł. Znacz na część środ ków po cho dzi ła z bu dże -
tu Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach, ko rzy sta no
tak że z ni sko opro cen to wa nej po życz ki oraz do ta cji
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. W te go rocz -
nym bu dże cie Po wiat Gli wic ki prze zna czył na ten
cel 895,5 tys. zł, z cze go 290 tys. zł po cho dzi ło
z Po wia to we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej. 

Wy pięk niał tak że chod nik przed szko łą. Wy mie -
nio ny zo stał 100-me tro wy od ci nek tro tu aru, le żą cy
przy uli cy Szpi tal nej po mię dzy Ze spo łem Szkół Za -
wo do wych nr 2 a obiek ta mi miesz czą cy mi Ze spół
Szkół Spe cjal nych oraz część Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go. No we są rów nież ba rier ki u zbie gu
uli cy Szpi tal nej z ul. Ko smo nau tów, co przy czy nia
się do zwięk sze nia bez pie czeń stwa w po bli żu tych
szkół.

(RG) 

Po ma ga nie wzmac nia
To ha sło ogól no pol skiej kam pa nii spo łecz nej, pro mu ją cej za an ga -

żo wa nie się w po ma ga nie in nym na za sa dach wo lon ta ria tu. W Ze spo -
le Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach od 2000 ro ku pro wa -
dzi dzia łal ność Szkol ne Ko ło Wo lon ta ria tu „Je ste śmy dla in nych”. 

– Ce lem na sze go ko ła jest wspie ra nie dzie ci ze świe tli cy so cjo te ra peu -
tycz nej. Dzię ki pro gra mo wi „Ma ke a Con nec tion” na sza pra ca przy bie ra
co raz bar dziej atrak cyj ne for my. Pro gram umoż li wia nam roz wi ja nie swo -
ich za in te re so wań, przy go to wa nie do przy szłej pra cy za wo do wej, a co naj -
waż niej sze – nie sie nie po mo cy in nym – in for mu ją Ewa Ry cerz i Pa try -
cja Li twiń czuk. 

Dzię ki do ta cjom otrzy ma nym z Pol skiej Fun da cji Dzie ci i Mło dzie ży
oraz fir my „No kia”, ko ło zre ali zo wa ło już kil ka pro jek tów. Pierw szą edy -
cję pro gra mu po wi ta no przed się wzię ciem o na zwie „Dzie ci są mo stem
do nie ba”. W V edy cji ru szo no z pro jek tem „Dzie ciń stwo bez go ry czy,
peł ne sło dy czy”, pod czas któ re go mło dzież po sta wi ła so bie za cel umoż li -
wie nie dzie ciom kon tak tu z sze ro ko po ję tą tech no lo gią in for ma cyj ną,
stwo rze nie gru py ta necz no -wo kal nej oraz zor ga ni zo wa nie warsz ta tów pla -
stycz nych.  W VI edy cji pro gra mu pro jekt no sił na zwę „Bli żej na sze go
mia sta, bli żej sie bie”, a je go fi nal nym efek tem by ło opra co wa nie i wy ko -
na nie gry plan szo wej o Py sko wi cach. W mi nio nym ro ku szkol nym w ra -

mach VII edy cji kon kur su re ali zo wa no pro jekt „Na sze okno na świat”,
gdzie „okno” sym bo li zo wa ło zdol no ści, ma rze nia i pa sje uczniów.

– Pra ca w wo lon ta ria cie nie jest zwią za na tyl ko z wy rze cze nia mi i obo -
wiąz ka mi – za pew nia ją ucznio wie. -Jest ona tak że źró dłem ener gii, dro gą
do kształ to wa nia wła snej oso bo wo ści, cha rak te ru, przy go to wa niem
do pod ję cia pierw szych za wo do wych de cy zji. Za chę ca my wszyst kich
do do łą cze nia do na szej gru py. Opie ku nem Szkol ne go Ko ła Wo lon ta ria tu
jest mgr Iwo na Za jąc.

Wo lon ta riu sze z dzieć mi ze świe tli cy. 

Uro czy ste roz po czę cie ro ku szkol ne -
go 2008/2009 w po wie cie gli wic kim od by ło się 1
wrze śnia w Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Wie -
low si. Wzię ła w nim udział se kre tarz sta nu w Mi ni -
ster stwie Edu ka cji Na ro do wej, Kry sty na Szu mi las.

Uro czy sto ści roz po czę ła msza św. w in ten -
cji gim na zja li stów i ich na uczy cie li. Na stęp -
nie w gim na zjum od by ła się aka de mia. Dy -
rek tor szko ły Ma riusz Ostrow ski przy wi tał
ze bra nych go ści, wśród któ rych by li m.in.
dyrektor gliwickiej delagatury Kuratorium
Oświaty w Katowicach Anna Kij, sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok,
bur mistrz Tosz ka Ja cek Za rzyc ki oraz wójt
Pil cho wic Wil helm Kry wal ski.

Wójt Wie low si Gin ter Skow ro nek na roz -
po czę cie ro ku szkol ne go przy wo łał sło wa Ja na
Paw ła II, pa tro na wie lo wiej skie go gim na zjum:
„Na uka otwie ra ho ry zon ty i sprzy ja roz wo jo wi
czło wie ka. Praw dzi wie wiel ki jest ten czło wiek,
któ ry chce się uczyć.” Wi ce mi ni ster Szu mi las
w swym wy stą pie niu ży czy ła uczniom, że by
był to dla nich rok ra do sny, wy jąt ko wy i nie za -
po mnia ny. Zwra ca jąc się do na uczy cie li ży czy -
ła im spo koj nej pra cy i te go, by spo tka li wspa -
nia łych mło dych lu dzi, któ rym po ka zy wać bę dą
świat. Uro czy stym ak cen tem by ło po sa dze nie
przed szko łą świer ka isteb niań skie go – drzew ka
wy ro słe go z na sion, któ re w 2006 r. po świę cił
pa pież Be ne dykt XVI.

(RG)

Kry sty na 
Szu mi las 
w wie lo wiej -
skim gim na -
zjum.

Po wia to we roz po czę cie ro ku
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Biuro, które po ma ga
W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach roz po czę ło dzia łal ność Biu -

ro Po rad Oby wa tel skich.
Biu ro udzie la dar mo wych po rad i in for ma cji z za kre su pra wa i po li ty ki

spo łecz nej. In for mu je o pra wach i upraw nie niach oby wa tel skich oraz
o tym, ja kie usłu gi pu blicz ne przy słu gu ją każ de mu zgod nie z pra wem i jak
bro nić swo ich spraw. Każ dy mo że się w nim do wie dzieć, gdzie i do ko go
udać się o po moc w trud nej sy tu acji ży cio wej. Biu ro udzie la też in for ma -
cji, ja ką po moc i na ja kich za sa dach ofe ru ją or ga ni za cje po za rzą do we oraz
urzę dy i in sty tu cje.

Biu ro pro wa dzo ne jest przez Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Gmin
Po wia tu Gli wic kie go „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”. Sieć Biur Po rad Oby -
wa tel skich, w skład któ rej wcho dzi, zo sta ła ob ję ta ho no ro wym pa tro na tem
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Bliż sze in for ma cje na je go te mat zna leźć
moż na na stro nie www.bpo gie ral to wi ce.pl.

Biu ro czyn ne jest w po nie dział ki w godz. 13.00-15.00 i w czwart ki
w godz. 13.00-17.00. Po przed nio mie ści ło się w Gie rał to wi cach, a od 25
sierp nia ma swą sie dzi bę w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach przy ul.
Zyg mun ta Sta re go, sa la nr 360 (Po wia to we Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą -
do wych), nr tel.: 032 332 60 70, 0601 915 900. (RG)

BIP – NAJ LEP SZA IN FOR MA CJA
Za pra sza my do ko rzy sta nia z Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej (BIP)

Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach – sys te mu stron in ter ne to wych do -
stęp ne go pod ad re sem www.bip.po wiat gli wic ki.pl. 

W do bie do ku men tów po wszech nie wy stę pu ją cych w po sta ci elek tro -
nicz nej, BIP uzy skał ran gę pod sta wo wej for my bez płat ne go i po wszech ne -
go do stę pu do spój nej, peł nej i ak tu al nej in for ma cji na te mat sta tu su,
przed mio tu i try bu dzia ła nia oraz kom pe ten cji or ga nów sa mo rzą du te ry to -
rial ne go.

W BIP Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach znaj dą Pań stwo in for ma -
cje m.in. na te mat:

* dzia łal no ści Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach (w tym o kom pe -
ten cjach po szcze gól nych ko mó rek or ga ni za cyj nych i ich da nych te le adre -
so wych, spo so bie przyj mo wa nia i za ła twia nia spraw – m.in. w for mie kart
usług z za łą czo ny mi for mu la rza mi wnio sków, o za mó wie niach pu blicz -
nych i moż li wo ści pra cy w urzę dzie); 

* wła dzy wy ko naw czej i uchwa ło daw czej (w tym o kom pe ten cjach sta -
ro sty i po zo sta łych człon ków Za rzą du Po wia tu oraz da nych do kon tak tu
z ty mi oso ba mi, skła dzie Ra dy Po wia tu i dy żu rach rad nych, skła dzie oso -
bo wym ko mi sji i klu bów rad nych, har mo no gra mach ich prac, pro jek tach
uchwał Ra dy oraz po rząd ku i ter mi nach jej ob rad, a tak że re je stry uchwał
Za rzą du i Ra dy oraz pro to ko ły z ich po sie dzeń);

* jed no stek or ga ni za cyj nych;
a tak że:
* ob wiesz cze nia i ogło sze nia;
* in for ma cje dot. kon kur sów dla or ga ni za cji po za rzą do wych;
* do ku men ty stra te gicz ne;
* jaw ne in for ma cje za war te w oświad cze niach ma jąt ko wych rad nych

i pra cow ni ków zo bli go wa nych do ich skła da nia.
Na stro nie BIP dzia ła rów nież elek tro nicz na skrzyn ka po daw cza umoż -

li wia ją ca do stęp do Plat for my e -Usług Pu blicz nych stwo rzo nej w ra mach
pro jek tu SE KAP. Ko rzy sta jąc z za miesz czo nych tam in for ma cji i for mu la -
rzy moż na w prost szy i wy god niej szy spo sób za ła twić wie le spraw urzę do -
wych ogra ni cza jąc ilość wi zyt w urzę dzie do nie zbęd ne go mi ni mum. 

Na sze stro ny od wie dza co raz wię cej in ter nau tów. Bądź jed nym
z nich! (EP)

☺☺ 14.09 na Zam ku w Chu do wie od bę -
dzie się VI Kar to fla da – im pre za

z oka zji 325 rocz ni cy spro wa dze nia ziem nia ka
do Pol ski. 

☺☺ 14.09 w Rud nie za pla no wa no Do żyn ki
Gmi ny Ru dzi niec. Roz pocz nie je msza

św.  w ko ście  le  p .  w.  św.  Mi ko ła  ja
o godz. 12.30, po któ rej Ko ro wód Do żyn ko wy
prze je dzie na bo isko spor to we LKS „Mło -
dość” Rud no. Ze bra nych ba wić bę dą m.in. ze -
spo ły „Po Obie dzie” oraz „Ksią żę Li pin
i Przy ja cie le”.

☺☺ 21.09 – Do żyn ki Gmin ne w Gie rał to -
wi cach. Uro czy sta msza św. od bę dzie

się o godz. 14.00 w Ko ście le pw. Mat ki Bo -

skiej Szkal perz nej, po czym Ko ro wód Do żyn -
ko wy przej dzie na plac przy ul. Tar go wej.
Gwiaz dą mu zycz ną wie czo ru bę dzie ze spół
„Jam bo Afri ca”. O godz. 21.00 po kaz sztucz -
nych ogni. 

☺☺ 21.09 na Zam ku w Chu do wie wy stą pi
zna ny ze spół mu zycz ny „Raz Dwa

Trzy”. Po czą tek o godz. 17.00

☺☺ 28.09 – w Ki nie Ca si no w Knu ro wie
o godz. 18.00 kon cert Grze go rza Tur -

naua z ze spo łem. Bi le ty w ce nie 30 zł. 

☺☺ 29.09 – Fun da cja Za mek Chu -
dów za pra sza o godz. 15.00 na im -

pre zę pn. Hi sto ria cze ko la dy. Przed sta -

wio na zo sta nie hi sto ria cze ko la dy, bę dzie
moż na skosz to wać róż nych jej od mian
i sma ków – or ga ni za to rzy przy po mi na ją,
że by ła ona świę tym na po jem Ma jów
i Az te ków i za po wia da ją wie le in nych
atrak cji. 

☺☺ 3.10 – w ko ście le św. Ka ta rzy ny Alek -
san dryj skiej w Tosz ku kon cert Ar tu ra

Tho ma sa gra ją ce go na Flet ni Pa na.
Godz. 19.00, wstęp wol ny. 

☺☺ 4.10 – Okto ber fest na Zam ku w Tosz -
ku. Po czą tek o godz. 17.00, wy stą pią

m.in. Ślą skie Trio, Orkiestra dęta 
z Schonbrunn i TO BI – gwiaz da mo na chij -
skich Okto ber fe stów.

Na tych imprezach warto być!

Kierownik biura Józef Rożek i doradca Aneta Nowak.
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TA JEM NI CA
SPRZED LAT

Przy oka zji re mon tu na stry chu jed nej z ka mie ni czek na py sko wic -
kim ryn ku od sło nię to drew nia ną bel kę stro po wą sprzed 185 lat z wy -
ry tym pol skim na pi sem: „Bło go sław Bo ze To na se Mie ska nie, Broń go
od ognia Świen ty Flo ria nie” i pod pis Me ister Col ga, Fon da tor Jo han
Bart ni cek, An no 1823. Jest to cie ka we, gdyż w XIX stu le ciu Py sko wi -
ce by ły nie miec kim mia stem.

– W 1822 ro ku w Py sko wi cach był strasz ny po żar, któ ry stra wił więk -
szość bu dyn ków na miej skim ryn ku. Być mo że sto la rze re mon tu ją cy i od -
na wia ją cy py sko wic kie ka mie ni ce po cho dzi li z pol skich ro dzin i po za koń -
cze niu pra cy na bel ce stro po wej pod da chem utrwa li li da tę za koń cze nia ro -
bót bu dow la nych. Na Ślą sku od wie lu stu le ci prze ni ka ły się wpły wy nie -
miec kie, pol skie i cze skie. Ta bel ka jest te go ży wym przy kła dem – stwier -
dza Wła dy sław Ma co wicz, hi sto ryk, ku stosz py sko wic kie go mu zeum
i „ko pal nia wie dzy” o re gio nie.

Jak się oka zu je, ta kich przy kła dów jest w Py sko wi cach znacz nie wię -
cej. Cie ka wost ką świad czą cą o tym, że Po la cy by li peł no praw ny mi miesz -
kań ca mi Py sko wic jest Księ ga Ce cho wa z 1743 r. (obec nie moż na ją po -
dzi wiać w py sko wic kim Ra tu szu), w któ rej wstęp oraz licz ne frag men ty,
jak rów nież imio na i na zwi ska pi sa ne są po pol sku. Ko lej nym ar gu men tem
są daw ne mo dli tew ni ki Księ dza Jo han ne sa Chrząsz cza (pro bosz cza tu tej -
szej pa ra fii, któ ry spi sał hi sto rię miast Py sko wi ce i To szek) wy da ne rów -
nież w ję zy ku pol skim.

– Przed I woj ną świa to wą od by wa ły się w py sko wic kim ko ście le msze
świę te od pra wia ne po nie miec ku, ale i po pol sku. Ma my do wo dy na to, że
pod czas I woj ny świa to wej w ko ście le p. w. św. Mi ko ła ja w Py sko wi cach
mo dlo no się po pol sku za żoł nie rzy wal czą cych na fron tach Eu ro py – do -
da je Wła dy sław Ma co wicz.

Za cho wał się tak że wiersz po cho dzą cy z nie ist nie ją cej dziś Szko ły

w Dzierż nie (dziel ni cy Py sko wic) z 1870 ro ku ręcz nie pi sa ny po pol sku
i po nie miec ku… Na cmen ta rzu przy ko ście le p. w. św. Sta ni sła wa moż na
od na leźć wie le na grob ków z ubie głych wie ków, na któ rych wid nie ją na pi -
sy w dwóch ję zy kach. Ty giel kul tu ry obu na ro dów spra wił, że Py sko wi ce
stały się ciekawym miastem nie tylko dla historyków.

Tekst i fo to: Mag da le na Fi szer -Rę bisz

Par ki i dwo ry 
Zie mia Gli wic ka to wpraw dzie nie do rze cze Lo ary, sły ną ce z pięk nych zam ków,

któ re Fran cu zi wy bu do wa li na jej brze gach, ale rów nież mo że się po szczy cić uro czy mi
za byt ka mi.

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ze środ ków Po wia to we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, wy da ło ko lej ny barw ny al bum, w któ rym opi sa ne
i uwiecz nio ne na fo to gra fiach zo sta ły naj cie kaw sze bu dow le ar chi tek tu ry: zam ki, pa ła -
ce i dwo ry oraz oka la ją ce je par ki i miej skie oa zy zie le ni.

W po wie cie gli wic kim za cho wa ło się kil ka ta kich szcze gól nych obiek tów wy bu do -
wa nych na prze strze ni wie ków przez ów cze snych nie miec kich i pol skich wła ści cie li.
Ce lem al bu mu jest uka za nie ich pięk na i przy bli że nie hi sto rii oraz krót kich in for ma cji
ar chi tek to nicz nych o każ dym z nich. Wie le z za byt ków prze szło w pry wat ne rę ce. Nie -
ste ty, nie wszy scy wła ści cie le chcą, lub z wie lu przy czyn nie mo gą, dbać o te bu dow le
z na le ży tą sta ran no ścią. Dla te go kil ka z nich, za chwy ca ją cych nie gdyś, dziś znaj du je
się w nie naj lep szym sta nie. Na szczę ście nie brak do stoj nych i uro czych par ków i dwo -
rów, któ re są praw dzi wą wi zy tów ką Zie mi Gli wic kiej. Na czter dzie stu stro nach wy -
daw nic twa zna la zły się naj pięk niej sze i naj bar dziej zna ne obiek ty: zam ki w Tosz ku
i Chu do wie oraz pa ła ce w Pław nio wi cach i Przy szo wi cach, ale rów nież te mniej po pu -
lar ne, a kry ją ce cie ka we hi sto rie dwo ry w Pnio wie, Ko tli szo wi cach, Ko tu li nie czy By -
ci nie wraz z ota cza ją cą je zie le nią par ków i skwe rów. Opi sy po szcze gól nych obiek tów
zi lu stro wa ne zo sta ły pięk ny mi fo to gra fia mi oraz cy ta ta mi z wier szy wy bit nych po etów.

(MFR)

Wy sta wa 
w sta ro stwie

Przy oka zji od wie dzin w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach moż na zwie dzić cie ka wą wy sta wę zdjęć part ne rów
Po wia tu Gli wic kie go: Po wia tu Mit tel sach sen (daw niej Fre -
iberg) w Niem czech, Hrab stwa Den bi gh shi re (Wa lia, Wlk.
Bry ta nia) oraz Po wia tu Puc kie go. Fo to gra fie wy eks po no no -
wa ne zo sta ły w po miesz cze niach na pierw szym pię trze bu -
dyn ku – mię dzy sa lą se syj ną a sa lą za rzą du.

Zdję cia pre zen to wa no już w ma ju br., pod czas Dnia Eu -
ro py. Wte dy oglą dać je moż na by ło w Cen trum Han dlo wym
„Fo rum” w Gli wi cach, a prze sła ne zo sta ły przez part ne rów
Po wia tu Gli wic kie go wła śnie w tym ce lu. Obec nie zdo bią
sta ro stwo przy ul. Zyg mun ta Sta re go 17. Na fo to gra fiach
for ma tu 100 cm x 60 cm moż na po dzi wiać uro cze za kąt ki
wa lij skie go Hrab stwa Den bi gh shi re: za mek, wrzo so wi ska
i mia stecz ka, naj cie kaw sze wi docz ki z nie miec kie go Po wia -
tu Mit tel sach sen w Sak so nii oraz rów nie za chwy ca ją ce
pocz tów ki znad Bał ty ku, czy li z Po wia tu Puc kie go.

Ser decz nie za pra sza my do obej rze nia wy sta wy. 
(MFR)

Wła dy sław Ma co wicz po ka zu je Księ gę Ce cho wą z 1743 r.

Frag ment sta rej bel ki stro po wej od na le zio nej w ka mie ni cy przy py -
sko wic kim Ryn ku.
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Pew no żo dyn yno jo, wom tyn prze pis zdra dza,
bo przez ta wo dzion ka, mom nad chło pym 
wła dza. 
Te raz Wom na pi sza jak się ją szy ku je,
mo że kie ro ba ba swo je mu zrych tu je.
Weź ta ta lyrz szy ro ki nojlepiej głym bo ki,
wlej cie wrzą cyj wo dy aż poj dom ło bło ki,
trzy zomb ki cosn ku drob niut ko sie kej ta
wy miy szej cie z wa rym, ale nie kosz tej ta. 
Ze trzy sznit ki chle ba noj le piyj sta re go

po skub cie, i wciep cie do ta ly rza te go.
Wy miy szej cie to wszyst ko z łyż kom tu ste go,
po sol cie, po piepsz cie i po ma guj cie,
na bie cie na ły ska i się roz ko szuj cie.
Dom sie gło wa łob ciąć, że Wom to sma ku je,
a za ta wo dzion ka chłop Ci po dziyn ku je.

Prze pis Ko ła Go spo dyń Wiej skich Ko cha no -
wi ce, na gro dzo ny na kon kur sie „Da nie Ro ku
Spi chle rza” .

Spi chle rzo we smaki
Wodzionka

Ja ko że nie dłu go w Sta ni cy od bę dą
się IX Do żyn ki Wo je wódz twa Ślą skie go, tym
ra zem pre zen tu je my le gen dę zwią za ną wła -
śnie z tym miej scem. Jak każ da le gen da, za -
wie ra w so bie tro chę ma gii i prze sła nie, że zło
za wsze zo sta je uka ra ne…

W cza sach na szych pra pra dziad ków, żył
w Sta ni cy „fesz ter” o prze zwi sku „Goj”. Zna ny
był ze swo jej chci wo ści i nie życz li wo ści wo bec
lu dzi i zwie rząt.

Uni ka li go więc za rów no lu dzie zbie ra ją cy
w le sie chrust, jak i zwie rzę ta, któ re z da le ka
wy czu wa ły je go obec ność.

Wy brał się pew nej no cy Goj na po lo wa nie,
lecz bez sku tecz nie błą kał się po le sie do świ tu.
Kie dy już zły i za wie dzio ny po sta no wił wra cać
do do mu, spo strzegł, że coś olśnie wa ją co błysz -
czy w pa pro ciach. Po my ślał, że to od bi ja ją się

pro mie nie wscho dzą ce go słoń ca w po ran nej ro -
sie, lecz kie dy pod szedł bli żej, zo ba czył zwi nię -
te go wę ża, któ re go gło wę zdo bi ła wspa nia ła,
zło ta ko ro na, z osa dzo ny mi w niej, a mie nią cy -
mi się wszyst ki mi ko lo ra mi tę czy, szla chet ny mi
ka mie nia mi. Ucie szył się, gdyż łup wy da wał się
ła twy do zdo by cia, a wy glą dał przy tym
na wiel ce dro go cen ny. Kie dy jed nak wy cią gnął
rę kę, aby za brać ko ro nę, wąż prze mó wił do nie -
go ludz kim gło sem:

– Czło wie ku, ja je stem kró lo wą wę ży, nie
waż się zbli żać do mnie, bo spo tka cię sro ga
ka ra.

Jed nak za śle pio ny chci wo ścią Goj rzu cił się
na kró lo wą wę ży, aby ją za bić i ogra bić z ko ro -
ny. Kró lo wa wy da ła okrzyk, po któ rym ze
wszyst kich stron la su wy peł zły nie zli czo ne ilo -
ści żmij i wę ży, któ re rzu ci ły się na Go ja. Usi ło -

wał się bro nić Goj, lecz jad zro bił
swo je.

Zna leź li go ra no sta ni cza nie mar -
twe go na skra ju la su, któ ry od tam -
tej po ry na zy wa li „Go jo wym la -
sem”. Do cza sów współ cze snych,
na okre śle nie tej czę ści sta nic kich
la sów prze trwa ła na zwa „Goj”,
a w miej scu gdzie go zna le zio no po -
sta wio no drew nia ny krzyż, któ ry
stoi tam do dzi siaj.

(Opra co wa nie: MFR – we dług
An drze ja Kna pi ka ze Sta ni cy)

Fo to: An drzej Kna pik

Le gen da o  „Go ju”

KRÓ LO WA WĘ ŻY
Po wiat we frasz ce

Żyć aż chce sie!
God ki ma ło we Gly wi cach
Dyć niom śpiy wo oko li ca
Coł ki po wiat ślon ski prze ca
Ze zoc ne go rich tig ne ca

Krol Prus piyr wyj go utwo rzoł
By na Ślon sku wie la wo żoł
Toż le cia ła hi sto ry jo
Kaj sta ro stwo niy me cy jo

Zno cie To szek, Py sko wi ce?
Zoc ne mia sta – we nich ży cie
Cho cioż wi dać że już sta re
Du chym ciyn gym prze ca ja re

Knu row won glym sie wy dźwi goł
Łod ro bo ty nikt niy mi goł
Niy za le ko zow dy by ła
Dyć z niyj gro du ciyn gym siy ła

Kaj Wie lo wieś i Ru dzi niec
So śni co wic tyż ru miy niec
Kuk nij ta ko do Pil cho wic
I niy ło miń Gie rał to wic

Wszyn dy idzie se po dzi wać
A noj le pi jak po żni wach
Go spo do rze tu ra du jom
Przi ko ro nach po czyn stu jom
Tym co ziy mia da rzy, nie sie
We po wie cie żyć aż chce sie!

Bro ni sław Wą tro ba
Za chód słoń ca nad Sta ni cą – po dob no w tych tra wach
miesz ka ła oneg daj kró lo wa wę ży…


