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Po wiat Gli wic ki – jak wszyst kie in ne po -
wia ty w Pol sce – ma za so bą pierw szą de ka -
dę funk cjo no wa nia. Ja ki jest, ja ka jest je go
kon dy cja, ja kie ma per spek ty wy? Ju bi le usz
to oka zja, by po ku sić się o ta kie pod su mo -
wa nia. 

Od po wie dzi na te py ta nia da ła kon fe ren -
cja, zor ga ni zo wa na 13 li sto pa da w Cen trum
Edu ka cyj nym Ja na Paw ła II w Gli wi cach
przez Sta ro stwo Po wia to we. Za in au gu ro wa ła
ob cho dy 10-le cia Po wia tu Gli wic kie go. Pod -
czas kon fe ren cji za pro sze ni go ście dzie li li
się re flek sja mi to wa rzy szą cy mi ju bi le uszo -
wi. Zbi gniew Pań czyk, pierw szy sta ro sta
gli wic ki mó wił o po cząt kach two rze nia sa -
mo rzą du po wia to we go. Prof. Je rzy Bu zek,
pre mier rzą du, któ ry przed 10 la ty po wo łał
do ży cia po wia ty, za pre zen to wał wy stą pie nie
pt. „Trans for ma cja sa mo rzą du klu czem
do sil ne go pań stwa w Eu ro pie”. Dr Jan Ol -
brycht – ów cze sny mar sza łek Wo je wódz twa
Ślą skie go – przed sta wił za gad nie nie „Ro la
i zna cze nie po wia tów w pol skiej struk tu rze
wła dzy pu blicz nej”. Sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek przy go to wał wy stą pie nie
pt. „Po wiat Gli wic ki w 10 rocz ni cę je go
utwo rze nia”. Ma rek Wój cik, do rad ca mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji mó -
wił na to miast o per spek ty wach roz wo ju po -
wia tów w świe tle za mie rzeń rzą du pre mie ra
Do nal da Tu ska.

Uro czy stym mo men tem by ło wrę cze nie
Cer ty fi ka tu ISO, przy zna ne go Sta ro stwu Po -
wia to we mu w Gli wi cach przez Pol ską Izbę
Han dlu Za gra nicz ne go Cer ty fi ka cja. Cer ty fi kat
gwa ran tu je, że sys tem za rzą dza nia urzę du speł -
nia wy ma ga nia Nor my PN -EN ISO 9001: 2001
w za kre sie re ali za cji za dań pu blicz nych po -
przez świad cze nie usług naj wyż szej ja ko ści
na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. 

W czę ści ar ty stycz nej kon fe ren cji wy stą pi ły
ze spo ły z te re nu Po wia tu Gli wic kie go: Mę ski
Ze spół Wo kal ny „Ca lvi Can to res” z Knu ro wa

oraz „Ti bia rum Scho la res” z Pnio wa dzia ła ją cy
przy Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”, a tak -
że Or kie stra Dę ta Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I i II stop nia w Gli wi cach. Po tem zaś przy -
szedł czas na uro dzi no wy tort. 

Kon fe ren cję po prze dzi ła uro czy sta se sja Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra jak za wsze od by -
ła się w Sa li Se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. Zo stał na niej uro czy ście przy ję ty
sztan dar Po wia tu Gli wic kie go. Prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok
prze ka zał go pocz to wi sztan da ro we mu mó wiąc:
– Prze ka zu ję sztan dar Po wia tu Gli wic kie go
w rę ce pocz tu sztan da ro we go. Jest to naj god niej -
szy znak sym bo li zu ją cy sa mo dziel ność na sze go
po wia tu. Wo lą ca łej Ra dy jest, aby sym bol ten
to wa rzy szył nam we wszyst kich na szych pra -
cach, a sło wa „La bor omnia vin cit” (pra ca
wszyst ko zwy cię ża) przy świe ca ły wszel kim
dzia ła niom władz po wia tu.

Rad ni po wia tu ode bra li od zna ki i le gi ty -
ma cje rad nych Po wia tu Gli wic kie go. Sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek wrę czył Brą zo we
Me da le „Za za słu gi dla obron no ści kra ju”.
Ode bra li je pre zy dent Mia sta Knu ro wa Adam
Rams oraz wójt Gmi ny Pil cho wi ce Wil helm
Kry wal ski. Prze bieg se sji uświet nił wy stęp
chó ru Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I i II stop nia w Gli wi cach. Po za koń cze niu
se sji moż na by ło zwie dzić Izbę Tra dy cji Po -
wia tu Gli wic kie go, któ ra otwar ta zo sta ła
w sa li nr 166 Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach. Zgro ma dzo no na niej pa miąt ki z 10-
let nie go okre su funk cjo no wa nia po wia tu, po -
wia to we wy daw nic twa, zdo by te pu cha ry, ar -
chi wal ne zdję cia itp. W Izbie Tra dy cji prze -
cho wy wa ny tak że jest sztan dar Po wia tu Gli -
wic kie go. 

Dokończenie na str. 4

Po konferencji przyszedł czas na urodzinowy tort. 

10 uro dzi ny po wia tu



Za na mi dwie ko lej ne se sje. 30 paź dzier ni ka od by ła
się XXVII, na to miast 13 li sto pa da – XXVIII, uro czy sta se -
sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. 

Na pierw szej z nich du żo uwa gi po świę co no dro gom na te -
re nie po wia tu. O naj waż niej szych pro ble mach zwią za nych z tą
te ma ty ką mó wił czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Wal de -
mar Do mbek, a tak że Woj ciech Gie ra si miuk z ka to wic kie go
od dzia łu Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad oraz
Jan Osman, dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach. 

Rad ni za po zna li się rów nież z in for ma cją o sta nie zdro wia
miesz kań ców, a tak że z pre zen ta cją na te mat mo der ni za cji po -
wia to wych szpi ta li, przed sta wio ny mi przez Agniesz kę Gli -
klich, na czel nicz kę Wy dzia łu Zdro wia i Po mo cy Spo łecz nej
sta ro stwa. Opra co wa nie nt. moż li wo ści roz wo ju ob sza rów
wiej skich po wia tu gli wic kie go za pre zen to wał Ma riusz Dy ka,
na czel nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic -
twa oraz Ja dwi ga Sta rzec ze Ślą skie go Ośrod ka Do radz twa
Rol ni cze go. 

W przy ję tych uchwa łach rad ni m.in. wy ra zi li zgo dę na za war -
cie po ro zu mie nia z Gmi ną To szek do ty czą ce go prze ję cia za dań
z za kre su zi mo we go utrzy ma nia dróg po wia to wych oraz po zy -
tyw nie za opi nio wa li pro jekt li kwi da cji Ze spo łu Opie ki Zdro wot -
nej w Mi ko ło wie. Mi łe by ło wy stą pie nie Bog da na Le śniow skie -
go, bie ga cza z Knu ro wa, któ ry po pu la ry zu je idee Wiel kiej Or kie -
stry Świą tecz nej Po mo cy. War to też pod kre ślić, że dzię ki bie ga -
czom z Knu ro wa tam tej szy szpi tal zy skał z fun da cji Jur ka
Owsia ka cen ne, no wo cze sne urzą dze nia me dycz ne. 

XXVIII se sja mia ła od święt ny cha rak ter, o czym prze czy tać
moż na sze rzej w tym wy da niu „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”. Rad ni przy ję li tak że uchwa łę, w któ rej wy ra zi li zgo dę
na za war cie po ro zu mie nia z Gmi ną Wie lo wieś na re ali za cję
w 2009 r. za da nia pn. „Bu do wa chod ni ka i ka na li za cji desz czo -
wej przy ul. Wol nej w Wie low si wraz z re mon tem na wierzch ni
w cią gu dro gi po wia to wej nr 2955S”. Bę dzie one re ali zo wa ne
wspól nie z Gmi ną Wie lo wieś, przy czym Po wiat Gli wic ki za -
pew ni do ta cję w wy so ko ści 650 tys. zł, z cze go 350 tys. zł po -
cho dzić bę dzie z re zer wy ce lo wej na wy dat ki bie żą ce re ali zo -
wa ne w ra mach „Na ro do we go pro gra mu prze bu do wy dróg lo -
kal nych 2008-2011”.

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

Pod czas paź dzier ni ko wej se sji Bog dan Le śniow ski, or ga ni za -
tor bie gu „Przy sta nek Wo od stock”, po dzię ko wał po wia to wi
za wspar cie tej ak cji. 
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UDA NA 
DE KA DA

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

– Jest Pan zwią za ny z sa mo rzą dem po wia to wym od sa me go po cząt ku – ja ko
rad ny i póź niej rów nież ja ko sta ro sta. Pro szę przy po mnieć, jak po wsta wał Po -
wiat Gli wic ki. 

– Gdy czy nio no przy miar ki do re for my ad mi ni stra cyj nej i utwo rze nia po wia tów,
trwa ły dys ku sje nad ich kształ tem oraz za kre sem kom pe ten cji. Osta tecz nie Po wiat
Gli wic ki po wstał ja ko jed nost ka o zu peł nie no wym za się gu te ry to rial nym. No we by -
ły tak że kom pe ten cje, któ re przy pa dły two rzo nym od 1998 ro ku po wia tom. No vum
sta no wił rów nież fakt, że po wia ty obej mu ją te ry to rium gmin, ale nie ma ją nad ni mi
bez po śred nie go prze ło że nia nad zor cze go. Dłu go prze zwy cię ża no tra dy cyj ne my śle -
nie, we dle któ re go ko lej ne stop nie ad mi ni stra cji ma ją funk cje nad zor cze nad ty mi niż -
sze go szcze bla. Uda ło się to jed nak osią gnąć i obec nie Po wiat Gli wic ki oraz two rzą -
ce go gmi ny funk cjo nu ją na za sa dach part ner skich. Sta no wi to naj lep szy do wód
na umac nia nie się sa mo rząd no ści, co prze cież przy świe ca ło re for mie ad mi ni stra cyj nej
pod ję tej przez rząd Je rze go Buz ka. 

– Ja ka by ła mi nio na de ka da?
– Przez 10 lat Po wiat Gli wic ki krzepł i na bie rał wła ści we go kształ tu kom pe ten cyj -

ne go. Star to wał z mi zer nym bu dże tem, któ ry wy star czał le d wo na bie żą ce po trze by.
Z cza sem fi nan se się po pra wia ły i już w dru giej ka den cji mo gli śmy za cząć in we sto -
wać w wy ma ga ją ce re mon tów szko ły, szpi ta le, do my po mo cy spo łecz nej i dro gi. Po -
moc ne przy tym oka za ły się środ ki przed ak ce syj ne, a po tem fun du sze unij ne. Obec nie
ma my kil ka krot nie wyż szy bu dżet niż w pierw szych la tach po wia tu. Wciąż jed nak jest
on nie wy star cza ją cy na re ali za cję wszyst kich za dań. Je że li jed nak na dal w kra ju kon -
ty nu owa ne bę dą dzia ła nia, ma ją ce na ce lu zwięk sze nie do cho dów wła snych po wia -
tów, sprzy jać to bę dzie ich roz wo jo wi i co raz lep sze mu wy ko ny wa niu na ło żo nych
na nie za dań. 

– Jak wi dzi Pan przy szłość po wia tu?
– Uwa żam, że po 10 la tach moż na po wie dzieć, iż ta struk tu ra ad mi ni stra cyj na i sa -

mo rzą do wa ma już swój do ro bek oraz wła ści we per spek ty wy. Te raz po win ni śmy roz -
wi jać to, co już zo sta ło wy pra co wa ne. 

– Dzię ku ję za roz mo wę. Roz ma wia ła: RO MA NA GOZ DEK

G8 o wspól nych pro jek tach
W paź dzier ni ku w Wie low si zor ga ni zo wa ne zo sta ło ko lej ne spo tka nie po wia -

to wej gru py G8, sku pia ją cej wło da rzy gmin z na sze go te re nu oraz sta ro stę gli -
wic kie go. 

Spo tka nie po świę co ne by ło spra wie part ner skich pro jek tów skła da nych w ra mach Pro -
gra mu Roz wo ju Sub re gio nu Cen tral ne go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la ta 2007 – 2013. Przed sta wi cie le Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach omó wi li har mo no gram prac nad pro jek ta mi „Za ple cze ak tyw nej tu ry sty ki ro we ro -
wej dla miesz kań ców za chod niej czę ści Sub re gio nu Cen tral ne go” oraz „PIAP -y dla
miesz kań ców zie mi gli wic kiej”, zgło szo ny mi do Pro gra mu Roz wo ju Sub re gio nu Cen tral -
ne go w ra mach RPO WSL na la ta 2007-2013. W wy ni ku dys ku sji usta lo no, iż zo sta ną za -
war te po ro zu mie nia o współ pra cy po mię dzy Po wia tem Gli wic kim a gmi na mi w za kre sie
przy go to wa nia tych pro jek tów na opra co wa nie do ku men ta cji wła ści wej. Po wiat Gli wic ki,
ja ko li der tych pro jek tów, roz po zna moż li wo ści ich pre fi nan so wa nia w for mie za li czek do -
stęp nych w ra mach RPO WSL na la ta 2007-2013. W przy pad ku nie moż no ści uzy ska nia
za licz ki gmi ny – part ne rzy tych pro jek tów roz wa żą udzie le nie li de ro wi nie opro cen to wa -
nych po ży czek do wy so ko ści 85% war to ści do fi nan so wa nia dla da ne go part ne ra.

Pro jek ty ma ją łącz ną war tość po nad 6 mln zł, a koszt sa mej do ku men ta cji wy no si
oko ło 500 tys. zł. Po win ny zo stać zre ali zo wa ne do 2010 ro ku. (RG) 
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Re mon ty, re mon ty…
Trwa ją pra ce, obej mu ją ce mo der ni za cję bu dyn ku Sta ro stwa Po -

wia to we go w Gli wi cach oraz je go oto cze nia. 
Ro bo ty pro wa dzo ne są przy nor mal nym funk cjo no wa niu urzę du, wią żą

się więc z pew ny mi nie do god no ścia mi i uciąż li wo ścia mi. Za rząd Po wia tu
Gli wic kie go wy dał w związ ku z tym ko mu ni ka ty, w któ rych prze pra sza
za nie klien tów. Cóż, gdzie drwa się rą bie, wió ra le cą… – mó wi sta re przy -
sło wie. Po zo sta je cze kać na ko niec prac i cie szyć się, że przy czy nią się one
do po lep sze nia wa run ków pra cy sta ro stwa. 

Wy ład niał już par king od fron tu bu dyn ku głów ne go. Ma no wą na -
wierzch nię i nie stra szy dziu ra mi w as fal cie. Ele wa cja zo sta ła pod świe tlo -
na, co spra wia, iż wie czo rem ten za byt ko wy obiekt sta no wi praw dzi wą
ozdo bę uli cy Zyg mun ta Sta re go. Te pra ce trwa ły od lip ca do koń ca wrze -
śnia. Ich za koń cze nie po zwo li ło na udo stęp nie nie klien tom głów ne go wej -
ścia do bu dyn ku, któ re w cza sie pro wa dze nia ro bót by ło nie czyn ne. 

W trak cie jest na to miast obec nie prze bu do wa par kin gu za bu dyn kiem
głów nym, któ ra za koń czy się do 30 czerw ca 2009 r. Obej mu je sze reg prac,
m. in.: ni we la cję te re nu, wy ko na nie wjaz du i wy jaz du od stro ny uli cy Kró -
lo wej Bo ny, prze bu do wę ogro dze nia oraz po ło że nie chod ni ków, bu do wę
dróg i miejsc par kin go wych.

Trwa ją tak że ro bo ty we wnątrz bu dyn ku. Obej mu ją mo der ni za cję sa li
ob słu gi Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu wraz ze stre fą wej ścia i ko ry -
ta rza w bu dyn ku „B”. W sa li ob słu gi te go naj bar dziej ob le ga ne go wy dzia -
łu wy mie nia ne są ścian ki dzia ło we i po sadz ka, wy ko ny wa ny jest su fit pod -
wie sza ny i re no wa cja ścian, za kła da na jest no wa in sta la cja elek trycz na
wraz z oświe tle niem, wy mie nia na in sta la cja oka blo wa nia struk tu ral ne go

oraz in sta la cja sy gna li za cji wła ma nia, wy ko ny wa na in sta la cja wod.-kan.
Wy mie nio ne zo sta ną też drzwi wej ścio we do sa li ob słu gi oraz jej ume blo -
wa nie. Na to miast w ko ry ta rzu par te ru bu dyn ku „B” na stę pu je re no wa cja
ścian i su fi tów, wy mia na in sta la cji elek trycz nej wraz z oświe tle niem oraz
wy mia na po sadz ki. Pra ce pro wa dza ne są eta po wo, a umow ny ter min ich
za koń cze nia usta lo no na 30 kwiet nia 2009 r. (RG)

Ko smo nau tów jak no wa
Uli ca Ko smo nau tów w Knu ro wie jest obec nie jed ną z naj ład niej -

szych ar te rii mia sta. Wszyst ko za spra wą mo der ni za cji, któ rej in we sto -
rem był Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi cach. 

Pra ce trwa ły od 7 lip ca br. do koń ca wrze śnia. Uli ca Ko smo nau tów zo -
sta ła wy re mon to wa na na od cin ku od ul. 1 Ma ja do ul. Szpi tal nej. Na 750 m
jej dłu go ści wy mie nio no na wierzch nię jezd ni, wy bu do wa no chod ni ki, zjaz -
dy, ścież kę ro we ro wą i za to ki au to bu so we oraz miej sca po sto jo we. War tość
wy ko na nych ro bót wy nio sła bli sko 2,4 mln zł. De cy zję o re mon cie pod ję ła
w ub. ro ku Ra da Po wia tu Gli wic kie go. W wy ni ku ne go cja cji i za in te re so -
wa nia przez po wiat tą in we sty cją mia sta Knu ro wa, by ła ona fi nan so wa na
w 50 proc. z bu dże tu po wia tu, a w 50 proc. z bu dże tu Knu ro wa. (RG)

Po za koń cze niu prac uro czy ste go prze cię cia wstę gi do ko na li (od le wej)
wi ce sta ro sta gli wic ki Sła wo mir Adam czyk, pre zy dent Knu ro wa Adam
Rams oraz Zdzi sław No wak, pre zes fir my DROG -BUD, któ ra by ła wy ko -
naw cą ro bót.
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Par king na ty łach sta ro stwa za mie nił się nie mal że w plac bu do wy.

Z oka zji Dnia Pra cow ni ka So cjal ne go 
wszyst kim Pra cow ni kom 

Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie 
oraz in nych jed no stek po mo cy spo łecz nej

w Po wie cie Gli wic kim
skła da my ser decz ne ży cze nia

zdro wia, po myśl no ści 
i sa tys fak cji za wo do wej,

da ją cej si łę do pra cy każ de go dnia 
w imie niu Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go 

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 wraz z Rad ny mi

UWA GA KLIEN CI STA RO STWA
In for mu je my, że Sta ro stwo Po wia to wew Gli wi cach bę dzie nie -

czyn ne w Wi gi lię, w śro dę 24 grud nia. 
Na to miast w pią tek 5 grud nia urząd bę dzie pra co wał

w godz. 7.30-15.30, a w so bo tę 6 grud nia w godz. 7.30-13.30. 



Uczest ni czy łem w wy da rze niach od bu do wy
Po wia tu Gli wic kie go ja ko rad ny po wia to wy
i dziś wspo mnie nia mi wra cam do tych hi sto rycz -
nych wy da rzeń. Tu mu szę przy po mnieć, że Po -
wiat Gli wic ki w daw nym kształ cie zo stał zli kwi -
do wa ny w 1975 ro ku, gdy kraj po dzie lo no
na wo je wódz twa i gmi ny. Od bu do wu jąc struk tu -
ry po wia tu, prze pro wa dzo no w 1998 ro ku wy bo -
ry rad nych. I tak, rad nym po wia tu zo sta łem wy -
bra ny z mia sta Py sko wi ce. Gdy przy go to wy wa -
no pierw szą se sję Ra dy Po wia tu, oka za ło się że
je stem naj star szym rad nym i po wo ła no mnie
na se nio ra otwie ra ją ce go pierw szą se sję za pla no -
wa ną na 10 li sto pa da 1998 ro ku. Pierw szy or ga -
ni za cyj ny kon takt na wią zał ze mną pan Zbi -
gniew Pań czyk, wów czas kie row nik Urzę du
Re jo no we go w Gli wi cach. Spo tka nia z pa nem
Pań czy kiem, któ re za wsze bar dzo mi le wspo mi -
nam, po mo gły mi przy go to wać się do pro wa dze -
nia se sji in au gu ra cyj nej. To wa rzy szył jej pod nio -
sły na strój i znacz ne emo cje! By ła twiej by ło
peł nić tę funk cję se nio ra, przy go to wa no dla
mnie bar dzo szcze gó ło wy sce na riusz, któ ry
z sen ty men tem do dziś prze cho wu ję w swo ich
zbio rach. Wśród wy bra nych rad nych no we go

po wia tu spo tka łem gru pę zna jo mych, a wśród
nich wie lu by łych uczniów z Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach, któ re mu przez la ta dy rek to ro wa łem. Tekst
ślu bo wa nia i li stę rad nych skła da ją cych ślu bo -
wa nie od czy tał rad -
ny – ju nior Ja cek
Aw ra mien ko, rów -
nież z Py sko wic.
Prze ży ciem do dat -
ko wym by ło dla
mnie to, że se sja
od by wa ła się w sa -
li, gdzie w daw -
nych la tach uczest -
ni czy łem w kon fe -
ren cjach kie row ni -
ków i dy rek to rów
szkół Po wia tu Gli -
wic kie go, gdy
od 1955 ro ku kie -
ro wa łem Szko łą
Pod sta wo wą w Ka -
mień cu, a od lat 60.
li ceum w Py sko wi -

cach. Po gra tu lo wa łem pa nu Hen ry ko wi Sza re -
mu, gdy zo stał wy bra ny prze wod ni czą cym Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go oraz je go za stęp cy An -
drze jo wi Mi chal skie mu i prze ka za łem pro wa -
dze nie se sji. 
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Dokończenie ze str. 1
Na se sję uro czy stą se sję oraz kon fe ren cję przy by ło wie lu zna mie ni tych

go ści, m.in. se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej Kry sty -
na Szu mi las, po sło wie Jan Kaź mier czak i Alek san der Chło pek, wło da -
rze gmin wcho dzą cych w skład Po wia tu Gli wic kie go i re pre zen tan ci Mia -
sta Gli wi ce z pre zy den tem Zyg mun tem Fran kie wi czem oraz wła dze in -

nych po wia tów woj. ślą skie go, a tak że przed sta wi cie le służb mun du ro -
wych, du cho wień stwa i in sty tu cji współ pra cu ją cych ze sta ro stwem. Obec -
ne by ły tak że de le ga cje po wia tów part ner skich Po wia tu Gli wic kie go
– Puc kie go, Mit tel sach sen w Niem czech oraz Hrab stwa Den bi gh shi re
w Wiel kiej Bry ta nii. Tekst: Ro ma na Goz dek

Fo to: Jan Su chan

10 uro dzi ny po wia tu

Sym bo licz ny Zło ty Gwóźdź wbił w drzew ce sztan da ru Po wia tu Gli wic kie -
go ks. bp or dy na riusz Die ce zji Gli wic kiej, Jan Wie czo rek.

Je rzy Bu zek: – Po przez usta wę o sa mo rzą dzie po wia to wym uda ło się zre -
ali zo wać ideę sa mo rząd no ści.

WSPO MNIE NIE WŁA DY SŁA WA MA CO WI CZA, SE NIO RA PRO WA DZĄ CE GO I SE SJĘ RA -
DY PO WIA TU GLI WIC KIE GO, któ ra od by ła się 10 li sto pa da 1998 ro ku

Ob ra dy se sji in au gu ru ją cej przed 10 la ty dzia ła nie Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go. W środ ku stoi Wła dy sław Ma co wicz.
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Bo ju, bo ju, 
boj ka 

We wrze śniu w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od był się kon -
kurs pt. „Bo ju, bo ju, boj ka czy li po wiat gli wic ki w le gen dzie”, któ ry
jest jed nym z ele men tów szer sze go pro jek tu pod tym sa mym ty tu łem.
Na re ali za cję te go po my słu Sta ro stwo Po wia to we po zy ska ło do fi nan so -
wa nie ze środ ków Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go w ra -
mach Pro gra mu „Edu ka cja kul tu ral na i upo wszech nie nie kul tu ry”
Prio ry tet 2 „Ochro na dzie dzic twa kul tu ry lu do wej”. 

Ce lem pro jek tu jest wy da nie książ ki, w któ rej znaj dą się naj pięk niej sze
le gen dy z te re nu na sze go po wia tu spi sa ne ję zy kiem li te rac kim oraz gwa rą
ślą ską i prze tłu ma czo ne na ję zy ki an giel ski i nie miec ki. Do dat kiem
do książ ki bę dzie pły ta z kil ko ma na gra ny mi le gen da mi w gwa rze ślą skiej.
W kon kur sie udział wzię ło pięt na stu uczniów szkół z te re nu po wia tu gli -
wic kie go. Każ dy uczest nik wy gło sił krót ki mo no log w gwa rze ślą skiej,
opo wia da jąc jed ną z wie lu le gend zwią za nych ze swo ją gmi ną. Ko mi sja
kon kur so wa, któ rej prze wo dzi ła Te re sa Bo che nek, prze wod ni czą ca Ko mi -
sji Edu ka cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go i jed no cze śnie or ga ni za tor ka knu -
row skich bie siad ślą skich, mia ła twar dy orzech do zgry zie nia, oce nia jąc
ich po ziom. 
– Bar dzo wam wszyst kim dzię ku je my, że wzię li ście udział w kon kur sie.
Mó wi li ście pięk ną ślą ską gwa rą, z któ rej mo że cie być dum ni. Cie szy my

się, że ma cie tak wspa nia łych na uczy cie li, któ rzy za da ją so bie trud i chcą
kul ty wo wać ślą skie tra dy cje. Słu cha jąc wa szych wy po wie dzi i my uczy my
się ko lej nych zwro tów i wy ra żeń gwa ry ślą skiej, bo ta na sza gwa ra róż ni
się w za leż no ści od re gio nu – po wie dzia ła za sia da ją ca w ko mi sji Ste fa nia
Grze go rzy ca, po lo nist ka z Knu ro wa, za ło ży ciel ka ślą skie go ze spo łu
„Wra zi dlo ki”, lau re at ka m.in. ty tu łu „Ślą zacz ka Ro ku”.
I miej sce ex aequo zdo by li Ka mil Gło gow ski z Gim na zjum w Tosz ku
i Krzysz tof No wak z Gim na zjum w So śni co wi cach, II miej sce za ję ła Kry -
sty na Wol ny z Gim na zjum nr 1 w Py sko wi cach, III miej sce przy pa dło
Ma rii Przy by le z Ze spo łu Szkół w Pil cho wi cach. 

(MFR)

Naj lep si na uczy cie le
Z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej na uczy cie le otrzy ma li

awan se, na gro dy i od zna cze nia.
Pod czas po wia to wej uro czy sto ści, zor ga ni zo wa nej w Ze spo le

Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, ak ty nada nia awan -
sów i na gro dy wrę czy li na uczy cie lom wi ce sta ro sta gli wic ki Sła wo -
mir Adam czyk, dy rek tor gli wic kiej de le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty
w Ka to wi cach Zdzi sła wa Wa niek oraz go spo da rze gmin po wia tu
gli wic kie go. List do na uczy cie li na sze go po wia tu z oka zji ich świę ta
wy sto so wa ła se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej
Kry sty na Szu mi las.

Naj lep szym na uczy cie lom wrę czo ne zo sta ły na gro dy. Na gro dy
Sta ro sty otrzy ma li: Do ro ta Gu mien ny – dy rek tor Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie, Gra ży na Dą brow ska – dy rek -
tor Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, Jo lan ta Olej nik
– dy rek tor Po rad ni Psy cho lo gicz no – Pe da go gicz nej w Knu ro wie,
Bry gi da Stolz – dy rek tor Po rad ni Psy cho lo gicz no – Pe da go gicz nej
w Py sko wi cach, An na Bi smor z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu -
ro wie oraz Iza be la Ras sek z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach. Na gro dy Ślą skie go Ku ra to ra Oświa ty ode bra li: Ste fa nia Be ster
z Ze spo łu Szkol no – Przed szkol ne go w Wil czy, Jo an na Du dek z Ze -
spo łu Szkół Gim na zjal nych nr 2 w Py sko wi cach, Ka mi la Fu ra z Pu -
blicz ne go Gim na zjum w Ru dziń cu, Jo an na Pal lach z Gim na zjum
w Wie low si oraz Vio let ta Fran tów ka ze Szko ły Pod sta wo wej
w Przy szo wi cach. 

Na to miast pod czas uro czy sto ści w Knu ro wie Te re sa Bo che nek
– dy rek tor Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Knu ro wie oraz rad -
na Ra dy Po wia tu Gli wic kie go i prze wod ni czą ca Ko mi sji Edu ka cji
– ode bra ła Na gro dę II stop nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej. (RG) 

Lek cja eu ro pe isty ki
Plu szo wy mi mi sia mi na gra dza ła eu ro po słan ka Mał go rza ta Handz lik

tych, któ rzy pra wi dło wo od po wia da li na py ta nia, do ty czą ce Unii Eu ro pej -
skiej. 

Ta nie ty po wa lek cja eu ro pe isty ki zor ga ni zo wa na zo sta ła w paź dzier ni ku
w Ze spo le Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. Eu ro po słan ka opo -
wia da ła o pra cy Par la men tu Eu ro pej skie go oraz o tym, jak to czy się ży cie w sto -
li cach UE – Bruk se li i Stras bur gu. Pre zen ta cję slaj dów prze ry wa ła licz nie za da -
wa ny mi py ta nia mi, któ re – choć z po zo ru wy da wa ły się pro ste, wy ma ga ły jed -
nak chwi li za sta no wie nia. Ile ję zy ków urzę do wych obo wią zu je w UE? Kie dy
po wsta ła Unia? Ile sku pia państw? Ilu po słów za sia da w Par la men cie Eu ro pej -
skim? Ilu z nich re pre zen tu je Pol skę, a ilu nasz re gion? Kie dy za czę ła się obec -
na ka den cja eu ro par la men tu? Jak dłu go po seł mo że prze ma wiać w Par la men cie
Eu ro pej skim? Do tych, któ rzy naj szyb ciej pra wi dło wo od po wie dzie li na da ne
py ta nie, tra fia ły bia łe mi sie. Mał go rza ta Handz lik od po wia da ła na ko niec na py -
ta nia, za da wa ne przez mło dzież. (RG) 

Uczest ni cy i or ga ni za to rzy kon kur su.
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– Na te re nie po wia tu gli wic kie go za cho wa ły się cmen ta rze ży dow skie,
po zo sta ją ce w sto sun ko wo do brym sta nie – mó wi Jan Ja giel ski z Ży dow -
skie go In sty tu tu Hi sto rycz ne go w War sza wie. – W wie lu re gio nach kra ju
po dob ne ne kro po lie zo sta ły do szczęt nie znisz czo ne i roz gra bio ne, tu na to -
miast oca la ły. Uwa żam, że jest to za słu gą miej sco wej lud no ści, któ rą
od wie ków ce chu je to le ran cja i po sza no wa nie pra wa. 

J. Ja giel ski był jed nym z pre le gen tów dwu dnio wej kon fe ren cji pt.
„Ży dow skie dzie dzic two Gli wic i Po wia tu Gli wic kie go”, któ ra od -
by ła się na po cząt ku li sto pa da. Zor ga ni zo wa na zo sta ła w ra mach Eu -
ro pej skie go Ro ku Dia lo gu Mię dzy kul tu ro we go przez Gli wic ki Ośro -
dek Me to dycz ny oraz Szko łę Pod sta wo wą nr 39 w Gli wi cach,
przy udzia le Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku“. Ini cja to ra mi te go
przed się wzię cia by li Grze gorz Ka miń ski i Da riusz Wa ler jań ski,
hi sto ry cy od daw na spo łecz nie opie ku ją cy się cmen ta rza mi ży dow -
ski mi na na szym te re nie. W kon fe ren cji uczest ni czy ło po nad 100 na -
uczy cie li. Mie li oni oka zję wy słu chać wy kła dów na te mat dzie dzic -
twa ży dow skie go Gli wic i Po wia tu Gli wic kie go, a tak że zwie dzić
m.in. sy na go gę w Wie low si i cmen tarz w Tosz ku. – Ci na uczy cie le
gwa ran tu ją, że bę dą po ma gać oca lić od za po mnie nia pa mięć o Ży -
dach, któ rzy nie gdyś licz nie za miesz ki wa li te zie mie – twier dzi J. Ja -
giel ski.

(RG)

Za słu żo ny dla bu dow nic twa
Wal de mar Do mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go od po wie -

dzial ny za in we sty cje, otrzy mał Od zna kę Ho no ro wą „Za Za słu gi dla Bu -
dow nic twa”, przy zna ną przez mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar -
czy ka. Wrę cze nie od zna czeń nada nych z oka zji Dnia Bu dow la nych od by -
ło się pod czas uro czy sto ści zor ga ni zo wa nej w Za brzu przez Zwią zek Pra -
co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi cach. W. Do mbek od zna czo ny zo stał
za in we sty cje, pro wa dzo ne na te re nie po wia tu. (RG)

Chó ry na zam ku
Bi sa mi i bra wa mi na sto ją co za koń czył swój wy stęp chór „Vo ca -

luz” z Fran cji (na zdję ciu), bę dą cy gwiaz dą VIII Po wia to we go Fe sti -
wa lu Chó rów To szek 2008.

Im pre za od by ła się w paź dzier ni ku na Zam ku w Tosz ku. Pod czas Fe -
sti wa lu za pre zen to wa ło się sześć chó rów z te re nu po wia tu: „Can to”
z Wie low si, „Skow ro nek” z Gie rał to wic, Chór Pa ra fial ny św. Mi cha ła
z Żer ni cy, „Sło wik” z Przy szo wic, „A Cap pel la” z Py sko wic oraz „Tryl”
z Tosz ka. Wy stą pił tak że Aka de mic ki Ze spół Mu zycz ny Po li tech ni ki Ślą -
skiej w Gli wi cach. 

– Gra tu lu ję wspa nia łe go po zio mu wy ko naw com i cie szę się, że im pre -
za ta zgro ma dzi ła tak du żą rze szę mi ło śni ków mu zy ki – po wie dział na za -
koń cze nie fe sti wa lu Mar cin Stron czek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go. Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą zor ga ni zo wa ną przez Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” i Aka de mic ki Ze spół Mu zycz ny Po li tech ni ki
Ślą skiej w Gli wi cach ob ję li sta ro sta gli wic ki oraz bur mistrz Tosz ka.

(RG)
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Oca lić pa mięć… Hu ber tus uczczo ny

Pięk nie przy stro jo ny oł tarz moż na by ło oglą dać w po ło wie li sto pa da
w za byt ko wym drew nia nym ko ściół ku w Ru dziń cu. W ele men ty zwią za -
ne z ło wiec twem ustro ili go pań stwo Ga brie la i Ja nusz Si ko ro wie z Kiel -
czy – spe cjal nie na mszę św. od pra wio ną w in ten cji my śli wych i le śni ków. 

Mszę po świę co ną św. Hu ber to wi ce le bro wał 14 li sto pa da pro boszcz tu tej -
szej pa ra fii, ks. Eu ge niusz So sul ski, a asy sto wa li mu ks. Mi ko łaj Ska wiń ski
– ka pe lan le śni ków oraz ks. Piotr Fa liń ski i ks. pra łat Ka rol Kraf czyk. Ży -
cze nia wszyst kim lu dziom la su zło żył nad le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec,
Ta de usz Ma mok. Opra wa mszy peł na by ła zwią za nych z tym ele men tów: za -
grał ze spół sy gna li stów my śliw skich „Nem rot”, ks. So sul ski przy wdział or nat
z ele men ta mi sym bo li zu ją cy mi św. Hu ber ta, a na ko niec wszy scy od śpie wa li
„Pieśń do św. Hu ber ta”. Z oka zji świę ta wrę czo ne zo sta ły Me da le „Za słu żo ny
dla Ło wiec twa Ślą skie go”, któ re otrzy ma li: Sła wo mir Adam czyk – wi ce sta -
ro sta gli wic ki oraz pra cow ni cy Nad le śnic twa Ru dzi niec – Hu bert Ra in iAloj -
zy Dworsz czak. 

Na uro czy sto ści obec nie by li m.in. dr Ka zi merz Sza bla – dy rek tor Re jo no -
wej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Ka to wi cach, przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych Po wia tu Gli wic kie go i Strze lec kie go na cze le ze sta ro sta mi Mi -
cha łem Nie szpor kiem i Jó ze fem Swa czy ną, se kre tarz Mia sta Gli wi ce An -
drzej Ka ra siń ski, wła dze Gmi ny Ru dzi niec, re pre zen tan ci służb mun du ro -
wych oraz Wi ta lis No wic ki – łow czy re jo no wy Re jo nu Gli wic ko -Za brzań -
skie go Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go. (RG)
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Wal de mar Do mbek ode brał od zna kę z rąk wi ce wo je wo dy Ada ma Ma tu -
sie wi cza.
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☺☺ 29 li sto pa da, Klub Kul tu ry Lo kal nej
„Sztu ka te ria” w Knu ro wie – im pre za

an drzej ko wa przy mu zy ce z naj słyn niej szych
mu si ca li. Wię cej in for ma cji pod nr.
tel. 032 332 63 93.

☺☺ 30 li sto pa da o godz. 11.00 Ki no Ca si no
w Knu ro wie w ra mach cy klu Baj ko we

nie dzie le za pra sza na film pt. „Mój przy ja ciel
lis”. Przed pro jek cją wy stą pią dzie cię ce ze spo -
ły ar ty stycz ne. Bi le ty w ce nie 5 zł (dzie ci) i 7 zł
(do ro śli) do na by cia w ka sie ki na.

☺☺ 5 grud nia, knu row skie Ki no Ca si no,
godz. 19.00 – wie czór mu zycz ny za ty tu -

ło wa ny Przy ja ciół ki, czy li jak zro bić re ci tal.
Na sce nie wy stą pią śpie wa ją ce ak tor ki Ka ta -
rzy na Zie liń ska i Ka ta rzy na Jam róz, a go -
ścin nie za pre zen tu je się Gru pa Mo Car ta. In -
for ma cje o bi le tach pod nr. tel. 032 330 36 80.

☺☺ 13-14 grud nia w Szko le Pod sta wo wej
w Żer ni cy od bę dą się IX In dy wi du al ne

Mi strzo stwa Po wia tu Gli wic kie go w te ni sie
sto ło wym.

☺☺ Od 26 li sto pa da do 7 grud nia Gmin -
ny Ośro dek Kul tu ry w Ru dziń cu z sie -

dzi bą w Po ni szo wi cach or ga ni zu je kon kurs
na naj ład niej szą kart kę bo żo na ro dze nio wą
w ra mach pro jek tu „Pla sty ka ob rzę do wa Świąt
Bo że go Na ro dze nia”. Wię cej in for ma cji
pod nr. tel. 032 230 31 05. (Opr.: SG)

Tam warto być!Waż ne dla rol ni ków
Zgod nie z usta wą z dnia 7 lip ca 2005r. o ubez pie cze niach upraw rol nych i zwie rząt go spo dar skich 

(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), od 1 lip ca 2008 r. rol nik, któ ry uzy skał płat no ści bez po śred nie do grun -
tów rol nych w ro zu mie niu prze pi sów o płat no ściach do grun tów rol nych i od dziel nej płat no ści cu kro wej bę dzie
miał obo wią zek ubez pie cze nia co naj mniej 50% po wierzch ni upraw zbóż, ku ku ry dzy, rze pa ku, rze pi ku, chmie -
lu, ty to niu, wa rzyw grun to wych, drzew i krze wów owo co wych, tru ska wek, ziem nia ków, bu ra ków cu kro wych
lub ro ślin strącz ko wych, od za sie wu lub wy sa dze nia do ich zbio ru, od ry zy ka wy stą pie nia szkód spo wo do wa -
nych przez po wódź, grad, su szę, ujem ne skut ki prze zi mo wa nia oraz przy mroz ki wio sen ne. 

Obo wią zek ubez pie cze nia przez pro du cen ta rol ne go co naj mniej 50% po wierzch ni upraw, bę dzie speł nio -
ny, je że li w okre sie 12 mie się cy, od dnia 1 lip ca 2008 r pro du cent rol ny za wrze umo wę ubez pie cze nia z wy bra -
nym ubez pie czy cie lem. 

Jed nak że do pła ty do skła dek pro du cen tów rol nych z ty tu łu ubez pie cze nia upraw rol nych lub zwie rząt go -
spo dar skich od ry zy ka wy stą pie nia skut ków zda rzeń lo so wych w rol nic twie bę dą udzie la ne z bu dże tu pań stwa
je dy nie w przy pad ku za war cia umo wy ubez pie cze nia z Po wszech nym Za kła dem Ubez pie czeń S.A. z sie dzi bą
w War sza wie, To wa rzy stwem Ubez pie czeń Wza jem nych „TUW” z sie dzi bą w War sza wie, Con cor dia Pol ska
To wa rzy stwo Ubez pie czeń Wza jem nych z sie dzi bą w Po zna niu, MTU Mo je To wa rzy stwo Ubez pie czeń z sie -
dzi bą w So po cie. 

Rol nik, któ ry nie speł ni obo wiąz ku za war cia umo wy ubez pie cze nia obo wiąz ko we go, w przy pad ku kon tro -
li speł nie nia te go obo wiąz ku przez wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia sta), sta ro stę, obo wią za ny bę dzie do wnie -
sie nia opła ty za nie speł nie nie te go obo wiąz ku. Wy so kość opła ty obo wią zu ją cej w każ dym ro ku ka len da rzo -
wym, sta no wić bę dzie rów no war tość w zło tych 2 eu ro od 1 ha. W 2008 ro ku bę dzie to 7,10 zł za ha. Opła ta
za nie speł nie nie obo wiąz ku za war cia umo wy ubez pie cze nia obo wiąz ko we go bę dzie wno szo na na rzecz gmi -
ny wła ści wej ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia al bo sie dzi bę rol ni ka. 

Po wyż sze sank cje nie bę dą jed nak sto so wa ne wo bec rol ni ków w przy pad ku, gdy rol nik nie za wrze umo wy
ubez pie cze nia obo wiąz ko we go z po wo du pi sem nej od mo wy przez co naj mniej dwa za kła dy ubez pie czeń, któ -
re za war ły z mi ni strem wła ści wym do spraw rol nic twa umo wy w spra wie do płat, w szcze gól no ści z po wo du
za ofe ro wa nia ubez pie cze nia w staw kach ta ry fo wych prze kra cza ją cych 6% su my ubez pie cze nia. 

Ma riusz Po lo czek, wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska 
Roz wo ju i Pro mo cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go

(Źró dło: Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, 17 czerw ca 2008, www.min rol.gov.pl) 

Kon su ment ka Ewa
G. z Gmi ny So śni co wi -
ce do ko na ła za ku pu
trak tor ka do ko sze nia

tra wy w hi per mar ke cie Prak ti ker w Za brzu.
Za trak to rek za pła ci ła pra wie 4.800 zł. Przy za ku -
pie kie ro wa ła się po trze bą ko sze nia du żych ilo ści
traw ja ko pa szy dla ho do wa nych ko ni. Pod czas
do ko ny wa nia za ku pu by ła ust nie in for mo wa na
przez pra cow ni ka sprze daw cy, że w ter mi nie 14
dni od za ku pu (po spraw dze niu dzia ła nia urzą dze -
nia), bę dzie mo gła zwró cić to war. Po do star cze niu
trak to ra kon su ment ce 29 lip ca br. i je go spraw dze -
niu oka za ło się, że nie speł nia on jej ocze ki wań.
Sko szo nej i roz drob nio nej tra wy ko nie nie chcia ły
jeść, w związ ku z czym za kup oka zał się cał ko wi -
cie nie przy dat ny i chy bio ny. Po nad to pa ni Ewa za -
uwa ży ła licz ne drob ne uster ki, ta kie jak brak ga łek
do dźwi gni, brak moż li wo ści prze su nię cia sie dze -
nia i do sto so wa nie go do wzro stu użyt kow ni ka,
po ry so wa ny la kier. 

8 sierp nia klient ka do ko na ła zgło sze nia re -
kla ma cyj ne go – nie zgod no ści to wa ru z umo wą
– żą da jąc na ich pod sta wie od stą pie nia od niej
i zwro tu ce ny na by cia. Sprze daw ca od rzu cił żą -
da nie, de kla ru jąc nie zwłocz ne bez płat ne usu nię -
cie uste rek, na to miast z po wo du za ry so wań za -
pro po no wa no ra bat w wy so ko ści 250 zł w for -
mie bo nu. Kon su ment ka nie chcia ła się zgo dzić
na ta kie roz wią za nie. Zwró ci ła się o po ra dę i po -
moc do rzecz ni ka. Rzecz nik wska zał kon su -
ment ce, że żą da nie od stą pie nia od umo wy
na pod sta wie od po wie dzial no ści sprze daw cy
za nie zgod ność to wa ru z umo wą (wa dy to wa ru)
nie ma żad nej szan sy re ali za cji. Za pro po no wał
in ny wa riant po stę po wa nia – ma jąc na wzglę -
dzie, iż za kup to wa ru był do ko na ny 29.07.2008
r., a żą da nia od stą pie nia od umo wy na pod sta -
wie re kla ma cji to wa ru do ko na no 8.08.2008 r.-
na to miast przy sprze da ży by ło udzie lo ne kon su -
ment ce ust ne za pew nie nie o moż li wo ści od stą -
pie nia od umo wy za ku pu w ter mi nie 14 dni

od wy da nia trak to ra ku pu ją ce mu i do ko na nia je -
go spraw dze nia. 

Rzecz nik na pi sał kon su ment ce pi smo – żą da nie
do Prak ti ker Pol ska wska zu jąc, że wo lą kon su ment -
ki nie by ła re kla ma cja trak to ra, lecz chęć je go zwró -
ce nia i od stą pie nia od umo wy na pod sta wie za pew -
nie nia udzie lo ne go jej przez pra cow ni ka sprze daw -
cy w chwi li je go za ku pu. Da lej pod niósł, że gdy by
kon su ment ka nie uzy ska ła te go za pew nie nia, to ta -
kiej umo wy by nie za war ła. Po stę po wa nie sprze -
daw cy uwa ża za nie uczci wą prak ty kę ryn ko wą,
któ ra jest za ka za na na pod sta wie art. 3 usta wy
z dnia 23.08.2007 r. o prze ciw dzia ła niu nie uczci -
wym prak ty kom ryn ko wym (Dz. U. Nr 171,
poz. 1206, ze zm.; usta wa we szła obo wią zu je
od 21.12.2007 r.). Na pod sta wie art. 5 stwier dził, że
dzia ła nie sprze daw cy wpro wa dzi ło w błąd kon su -
ment kę, co skut ko wa ło tym, iż za war ła umo wę kup -
na trak to ra któ rej by nie za war ła, gdy by nie za pew -
nie sprze daw cy o moż li wo ści od stą pie nia od niej
w ter mi nie 14 dni. Na pod sta wie art. 12 usta wy kon -
su ment ka za żą da ła unie waż nie nia umo wy i przy ję -
cia zwro tu to wa ru. Po ja kimś cza sie miesz kan ka
Gmi ny So śni co wi ce po in for mo wa ła rzecz ni ka, że
pi smo od nio sło za mie rzo ny sku tek – sprze daw ca
przy jął zwrot trak to ra, tym sa mym od stę pu jąc
od za war tej umo wy. Ry szard Kow ry go 

Ra dy po wia to we go rzecz ni ka kon su men tów

Gdy sprzedawca
wprowadza w błąd
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To cia sto przy po mi na ślą ską szpaj zę, jest jed -
nak bar dziej od święt ne. Ro bi się je szyb ko
i w pro sty spo sób. Przy rzą dza jąc je trze ba tyl ko
zwró cić uwa gę na to, by ga la ret ka łą czo na z ubi -
tym mle kiem skon den so wa nym mia ła od po -
wied nią kon sy sten cję – nie mo że za nad to stę żeć,
bo wów czas ro bią się grud ki. Ma być płyn na, ale
lek ko tę że ją ca. Cia sto jest pysz ne i lek kie, po le -
ca my!

Skład ni ki:
Pacz ka bisz kop tów, pół szklan ki mle ka, 3

opa ko wa nia ga la ret ki o róż nych ko lo rach, pusz -
ka mle ka skon den so wa ne go nie sło dzo ne go,
owo ce.

Przy rzą dze nie:
Dno tor tow ni cy wy ło żyć bisz kop ta mi, lek ko

zwil żyć je mle kiem. Mle ko skon den so wa ne roz -
lać po po ło wie do dwóch szkla nek, wło żyć
do za mra żal ni ka. Przy go to wać ga la ret ki: 2 opa -
ko wa nia roz pu ścić – każ de osob no – w jed nej
szklan ce wrząt ku (bie rze się o po ło wę mniej wo -
dy, niż we dług prze pi su na opa ko wa niu), ostu -
dzić, wsta wić do lo dów ki. Trze cią ga la ret kę
przy go to wać we dług prze pi su na opa ko wa niu,
ostu dzić, wsta wić do lo dów ki.

Gdy mle ko bę dzie do brze zmro żo ne, wziąć to
z jed nej szklan ki i ubi jać mik se rem na sztyw ną
pia nę. Do pia ny stop nio wo wle wać jed ną tę że ją -
cą ga la ret kę (z tych o mniej szej za war to ści wo -

dy), po lek kim po łą cze niu wy ło żyć tę ma sę
do tor tow ni cy. To sa mo zro bić z po zo sta łym
mle kiem skon den so wa nym i dru gą ga la ret ką.
Na ca łość wy ło żyć owo ce i za lać tę że ją cą ga la -
ret ką. Wsta wić cia sto na kil ka go dzin do lo dów -
ki. Smacz ne go! 

Śląskie smaki

Cia sto à la szpaj za

Jak Leopold Gaschin był tu zamku panym 
Som we wielkim pryku czynsto niywyspany 
Szukoł piykny frelki kero by mu dała 
Miyłość i potomstwo wiela yno chciała 

Stało sie - mioł ślubno - prziwioz jom z daleka 
A piykno tyż była nad zochwyt czowieka 
Dyć w Toszku sie łona za dobrze niy czuła 
Niy miała gowiedzi keryj ziorno suła 

Graf jak sie dowiedzioł kupioł kaczki kury 
Gołymbie furgały jak paczołś do gory 
Terozki we zamku tela było ptoctwa 
Że ludzie pytali - Po co te dziwoctwa? 

A wszysko skiż pszonio tyj gryfnyj Gizeli 
By dobrze sie czuła we swyj nowyj szteli 
Leopold w niyj widzioł wielke szczyńście swoje 
Pedzioł - Dom ci dziubku wszysko co jest moje 

Na pamiontka tego kaczka podarowoł 
Kerom sie tyż tukej niyjedyn dziwowoł 
Piyknie jom zrobiyli ze złota szczyrego 
Gniozdo srebrne miała i jojka do tego 

Była to terozki pamiontka rodziny 
Co szczyńście niyś miała w toszecke dziedziny 
Jednak niy na dugo wszysko to tak trwało 
Ktosik ciepnoł urok - niyszczyńście sie stało 

Dyć jednego razu po wielki zabawie 
Jak wszyscy na zamku pospali sie prawie 
Łogyń buchnoł kajsik - zarozki był wielki 
Wiater mu pomogoł - pryndko trowioł belki 

Gizela von Gaschin we izbie sie budzi 
Chce uciyc ze łognia - na darmo sie trudzi 
We strachu sie ciepie na łobroz łod przodka 
I schodzi w podziymia głymboko do środka 

Ze kaczkom tom złotom uciyko lochami 
Juz ledwo mo siyła przebiyrać nogami 
Zymdlała i ptoka po drodze straciyła 
Jakosik wylazła jak sie łocuciyła 

Śmiertelnie zmynczono do grafa dotarła 
I jymu na rynkach juz wtedy umarła 
A kaczka we lochu do dzisioj kajś leży 
Kedyś jom szukali - teroz niy chcom wierzyć 

Że to jest legynda nojczyńści godajom 
Po prowdzie to przeca pojyńcio niy majom 
Jak lochy pod zamkym sie ciongnom daleko 
Tyn skarb tam na śmiałka ciyrpliwie durś czeko.

Bronisław Wątroba

W kręgu legend i... fraszek

Złoto
kaczka
toszecko

Zamek w Toszku.
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