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Bo że Na ro dze nie to czas ra do ści z przyj ścia
na świat Bo żej Dzie ci ny. Jest to jed nak ra -
dość szcze gól na – nie gło śna, hucz na, ale

po łą czo na ze sku pie niem i wy ci sze niem, z po czu -
ciem pod nio sło ści i swo istej ta jem ni czo ści tych
świąt, zwłasz cza wpro wa dza ją cej w nie Wi gi lii.
Za nim po ła mie my się opłat kiem i za sią dzie my
do wi gi lij ne go sto łu, się gnij my w prze szłość i po -
wspo mi naj my, jak chwi le te prze ży wa li miesz kań -
cy po wia tu gli wic kie go, jak ślą skie tra dy cje prze -
pla ta ją się tu z kre so wy mi oraz z oby cza ja mi z in -
nych re gio nów Pol ski, któ re na te zie mie przy -
wieź li ze so bą „prze sie dleń cy” i czy praw dą jest,
że w ma gicz ną noc wi gi lij ną zwie rzę ta na praw dę
mó wią ludz kim gło sem…

Nie zwy kły czas Bo że go Na ro dze nia mu si prze -
bie gać w nie co dzien nej sce ne rii, to też przy go to wa -
niom do świąt to wa rzy szy ły za wsze za bie gi po rząd -
ko wa nia – szo ro wa no ścia ny i pod ło gi, my to okna,
omia ta no po wa ły, sprzą ta no obej ście. Wszech obec -
na dziś cho in ka przy wę dro wa ła do nas z Nie miec
i po ja wi ła się naj pierw w ślą skich mia stach,
w pierw szej po ło wie XIX wie ku w do mach miesz -
czan nie miec kie go, a w dru giej rów nież pol skie go
po cho dze nia. Na wsi aż do po cząt ków XX wie ku
sym bo licz ną bo żo na ro dze nio wą de ko ra cją był
wierz cho łek lub ga łąz ki drzew ka zwi sa ją ce z su fi tu
i zdo bio ne jabł ka mi, orze cha mi, drob ny mi cia stecz -
ka mi i pa pie ro wy mi łań cu cha mi, a przede wszyst -
kim „be tlej ka” – szop ka be tle jem ska ze żłob kiem.

W prze ci wień stwie do kra kow skich od po wied ni -
ków, wzo ro wa nych na strze li stych ko ścio łach, ślą -
ska „be tlej ka” jest szo pą, sza ła sem pa ster skim lub
gór ską gro tą wy peł nio ną gip so wy mi, gli nia ny mi
lub drew nia ny mi fi gur ka mi. Obok po sta ci wzię tych

z Ewan ge lii po ja wia li się tam ślą scy chło pi, rol ni cy,
han dla rze, Ży dzi i zwie rzę ta. I to nie tyl ko w do mo -
wych szop kach, ale i w sta jen kach usta wia nych
w ko ścio łach. 

Dokończenie na str. 6

Świą tecz ne oby cza je na szych przod ków � Py ta my u źró deł – czy zwie rzę ta mó wią
w Wi gi lię?

MA GICZ NE BO ŻE NA RO DZE NIE

Co ro ku dzie ci przy go to wu ją przed świę ta mi ja seł ka, ko lę dy i pa sto rał ki. 

Z oka zji Świąt Bo że go Na ro dze nia,
w tym szcze gól nym cza sie wiel kiej ra do ści i spo ko ju 

skła da my Pań stwu ser decz ne ży cze nia
zdro wia, po myśl no ści i wie lu nie za po mnia nych chwil

spę dzo nych w ro dzin nym gro nie.
Niech No wy Rok 2009

bę dzie szczę śli wy jak ża den do tąd, 
niech speł ni wszyst kie Wa sze pra gnie nia i ocze ki wa nia.

DDoo SSiiee  ggoo  RRoo  kkuu!!
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W imie niu Za rzą du Ta de usz Ma mok 
Po wia tu Gli wic kie go Prze wod ni czą cy Ra dy 
Sta ro sta Mi chał Nie szpo rek Po wia tu Gli wic kie go wraz z Rad ny mi
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WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII
Roz mo wa ze sta ro stą gli wic kim MI -
CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM
– Mi ja 2008 rok. Ja ki był dla Po wia -
tu Gli wic kie go?
– Do bry. W mi ja ją cym ro ku za koń czy -
li śmy i na dal pro wa dzi my wie le in we -
sty cji, słu żą cych miesz kań com. Są one
zwią za ne z in fra struk tu rą dro go wą,
obiek ta mi oświa ty, służ by zdro wia i do -
mów po mo cy spo łecz nej oraz sta ro -
stwa. W pierw szym pół ro czu od da ne
zo sta ło do użyt ku no wo cze sne bo isko
przy Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie. Słu ży ono nie tyl ko
uczniom, ale i miesz kań com Knu ro wa.
Kil ka mie się cy póź niej za koń czy li śmy
ge ne ral ną mo der ni za cję bu dyn ków te go
ze spo łu. Roz po czę li śmy tak że pra ce
przy go to waw cze do re mon tu szkół
przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie. Cze -
ka ły one na to dłu go, bo wiem nie ru cho -
mość wcze śniej sta no wi ła wła sność
mia sta i do pie ro po jej prze ka za niu po -
wia to wi mo gli śmy za cząć przy mie rzać
się do tej po waż nej in we sty cji. Z in we -
sty cji dro go wych naj więk szym za da -
niem by ła mo der ni za cja ul. Ko smo nau -
tów w Knu ro wie. Po wiat fi nan so wo
wspar ło przy tym mia sto Knu rów. 
– Roz po czę ła się tak że ter mo mo der -
ni za cja szpi ta la w Py sko wi cach…
– In we sty cja roz po czę ła się w 2008 ro -
ku, a za koń czo na zo sta nie w przy szłym.
Kosz tem bli sko mi lio na zło tych w szpi -
ta lu wy mie nio na zo sta nie sto lar ka
okien na i drzwio wa, a dach i ścia ny bu -
dyn ku bę dą ocie plo ne. Na to miast w do -
mach po mo cy spo łecz nej kon ty nu owa -
ne by ły w mi ja ją cym ro ku pra ce, ma ją -
ce na ce lu do sto so wa nie tych obiek tów
do obo wią zu ją cych stan dar dów. 
– Zmie nia się rów nież sta ro stwo.
– Za byt ko wa sie dzi ba sta ro stwa
od daw na do ma ga ła się re mon tu. Pra -
ce roz ło żo ne są na la ta, wy ko ny wa ne
w mia rę moż li wo ści fi nan so wych
i pro wa dzo ne przy nor mal nym funk -
cjo no wa niu urzę du. Te pra ce są ko -

niecz ne, by
sta ra sub -
stan cja bu -
dow la na za -
c h o  w a  n a
z o  s t a  ł a
w do brej
kon dy cji. Ro bo ty pro wa dzo ne są
przy tym przy peł nym sza cun ku do hi -
sto rycz nej prze szło ści tych obiek tów. 
– Po wiat ob cho dzi ju bi le usz.
– Po dob nie jak wszyst kie po wia ty w Pol -
sce, rów nież nasz ma 10 lat. Roz po czę li -
śmy ob cho dy ju bi le uszo we uro czy stym
po świę ce niem i przy ję ciem sztan da ru –
naj god niej sze go sym bo lu po wia tu, a tak -
że kon fe ren cją o na zwie „Wczo raj i dziś
Po wia tu Gli wic kie go”. Mi nio na de ka da
jest dla nas przede wszyst kim oka zją
do pod su mo wań i wy cią gnię cia wnio -
sków z do tych cza so we go funk cjo no wa -
nia tej struk tu ry sa mo rzą do wej. Przez 10
lat po wiat okrzepł, na brał wła ści we go
kształ tu i te raz trze ba to kon ty nu ować. 
– Co dla władz po wia tu bę dzie naj -
więk szym wy zwa niem w 2009 ro ku?
– Na pew no za da nia zwią za ne z re struk -
tu ry za cją służ by zdro wia. Nie mo że ona
funk cjo no wać w obec nym kształ cie,
zmia ny są ko niecz ne, bo ina czej nie do fi -
nan so wa ne pla ców ki służ by zdro wia nie
do sto su ją się do obo wią zu ją cych wy mo -
gów i w 2013 ro ku zo sta ną za mknię te.
Stąd ko niecz ność re struk tu ry za cji, któ ra
nie jest pro ce sem ani ła twym, ani przy -
jem nym – za to ko niecz nym.
– Ja kie jest Pań skie ma rze nie
na przy szły rok?
– Że by do ba mia ła 36 go dzin. Je stem
z na tu ry isto tą bar dzo ro dzin ną i wciąż
ubo le wam, że bra ku je mi cza su dla
naj bliż szych. Gdy by więc wy dłu żyć
do bę, mo że star czy ło by go za rów no
dla obo wiąz ków za wo do wych, jak
i dla wnu ków, któ rzy ro sną, a ja bar -
dzo chciał bym im w tym to wa rzy szyć.
– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: RO MA NA GOZ DEK 
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1. Adam czyk Sła wo mir – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, w każ dy
wto rek w go dzi nach 12.00–15.00.
2. Aw ra mien ko Ja cek – NZOZ Cen trum Usług
Me dycz nych Re me dium 
w Py sko wi cach przy ul. Pa de rew skie go 11,
w każ dy pierw szy po nie dzia łek mie sią ca w go -
dzi nach od 17.00 do 18.00.
3. Aw ra mien ko Ma rek – Przy chod nia Re me -
dium Po ni szo wi ce, ul. Spor to wa 2,
w każ dy ostat ni po nie dzia łek mie sią ca w go dzi -
nach 15.00–16.00 oraz w Przy chod ni Re me dium
Ta ci szów przy ul. Gli wic kiej 12a, w każ dy przed -
ostat ni wto rek mie sią ca w go dzi nach od 15.00
do 16.00.
4. Bo che nek Te re sa – Miej ska Szko ła Pod sta wo -
wa nr 2 z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi im. K. Miar -
ki w Knu ro wie, w każ dy dru gi wto rek w mie sią -
cach: sty czeń, kwie cień, wrze sień, gru dzień,
w go dzi nach od 16.00 do 17.00.
5. Do mbek Wal de mar – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, w każ dy
wto rek w go dzi nach 12.00–15.00.

6. Du dło Piotr – Miej ska Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi im. K. Miar ki
w Knu ro wie, w każ dy dru gi wto rek w mie sią -
cach: lu ty, maj, paź dzier nik w go dzi nach
od 16.00 do 17.00.
7. Hosz An drzej – Ga bi net We te ry na ryj ny
w Rud nie przy ul. Gór nej 56, w każ dy pierw szy
po nie dzia łek mie sią ca w go dzi nach od 19.00
do 20.00.
8. Jur czy ga Ewa – Miej skie Gim na zjum nr 2
w Knu ro wie, po kój nr 27a – ga bi net pe da go ga
szkol ne go, w każ dą ostat nią śro dę mie sią ca w go -
dzi nach 11.00 – 12.00.
9. Ko ło dziej Elż bie ta – Ga bi net Le ka rza Ro dzin -
ne go w Tosz ku w bu dyn ku NZOZ Puls, ul. Gór -
no ślą ska 1, w każ dy pierw szy po nie dzia łek mie -
sią ca w go dzi nach od 18.00 do 19.00.
10. Ko rus Je rzy – Przy szo wi ce, ul. Par ko wa 11,
w każ dy ostat ni po nie dzia łek mie sią ca w go dzi -
nach od 17.00 do 18.00.
11. Ko ściarz Szy mon – Przy chod nia We te ry na -
ryj na w Knu ro wie przy ul. Ba to re go 5 w każ dy
wto rek po godz. 18.00.

12. Ku biak Le szek – Urząd Miej ski Py sko wi ce
przy ul. Strzel ców By tom skich 3, w każ dy pierw -
szy czwar tek mie sią ca w go dzi nach od 14.30
do 16.00.
13. Ku rek An drzej – Przy chod nia We te ry na ryj -
na w Tosz ku przy ul. Po przecz nej 9, w każ dy
pierw szy czwar tek mie sią ca w go dzi nach od 8.00
do 9.00.
14. Li twin Bog dan – Klub „Lo ka to rek” przy ul. Ar -
mii Kra jo wej 1 w Knu ro wie, w każ dy dru gi po nie -
dzia łek mie sią ca w go dzi nach od 15.00 do 17.00.
15. Ma mok Ta de usz – Nad le śnic two Ru dzie niec
w Ru dziń cu przy ul. Le śnej 4, w każ dy pierw szy
po nie dzia łek mie sią ca w go dzi nach od 15.00
do 16.00.
16. Mi chal ski An drzej – Miej ska Szko ła Pod sta -
wo wa nr 2 z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi im. K.
Miar ki w Knu ro wie, w każ dy dru gi wto rek
w mie sią cach: ma rzec, czer wiec, li sto pad w go -
dzi nach od 16.00 do 17.00.
17. Nie szpo rek Mi chał – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach ul. Zyg mun ta Sta re go 17, w każ dy
czwar tek w go dzi nach od 15.00 do 17.00.

18. Po lo czek Ma riusz – Ochot ni cza Straż Po żar -
na w Wie low si przy ul. Par ko wej 10, w każ dy
pierw szy po nie dzia łek mie sią ca w go dzi nach
od 18.00 do 20.00.
19. Rudz ki Sta ni sław – Miej ska Szko ła Pod sta -
wo wa Nr 6 w Knu ro wie przy ul. Ste fa na Ba to re -
go, w każ dy dru gi wto rek mie sią ca w go dzi nach
od 16.00 do 17.30
20. Sa dec ki Ma rian – Urząd Gmi ny w Pil -
cho wi cach przy ul. Dam ro ta 8 (Biu ro Ra dy),
w pierw szy i trze ci czwar tek mie sią ca w go -
dzi nach od 15.00 do 17.00.
21. Si bie lak Hen ryk – Miej ski Ośro dek Kul tu ry
i Spor tu w Py sko wi cach przy ul. Kard. Wy szyń -
skie go 27, w każ dy czwar tek w go dzi nach
od 16.00 do 18.00.
22. Stron czek Mar cin – Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach przy ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, w każ dy wto rek od 12.00 –
15.00.

23. Sza ry Hen ryk – Za in te re so wa ne oso by pro -
szo ne są o kon takt te le fo nicz ny pod nu mer
tel. 032-330-46-01.

Czas mknie nie ubła ga nie – za na mi
już 29. se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go ka den cji 2006-2010. Od by ła się 27
li sto pa da, jak za wsze w Sa li Se syj nej
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. 

Tym ra zem pod czas ob rad go ści li -
śmy dy rek tor ki szkół oraz po rad ni pe -
da go gicz no -psy cho lo gicz nych pro wa -
dzo nych przez nasz po wiat. W czę ści
in for ma cyj nej zo sta ła bo wiem m.in.
przed sta wio na sy tu acja szkół po wia to -
wych w kon tek ście ni żu de mo gra ficz -
ne go oraz za da nia po rad ni psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz nych, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem wcze sne go
wspo ma ga nia roz wo ju dziec ka. Pro -
ble my te omó wi ły Anet ta Krze miń ska
– na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu -
ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych oraz
Jo lan ta Olej nik – dy rek tor Po rad ni Pe -
da go gicz no -Psy cho lo gicz nej w Knu -
ro wie. Ich pre zen ta cje sta ły się przy -
czyn kiem do dys ku sji na te mat oświa -
ty oraz pro ble mów zwią za nych z tą
dzie dzi ną ży cia po wia tu. 

Na se sję przy go to wa ne zo sta ły pro -
jek ty kil ku uchwał. Wszyst kie z nich
rad ni przy ję li jed no gło śnie bądź zde -
cy do wa ną prze wa gą gło sów. Pierw sza
z uchwał do ty czy ła zmia ny uchwa ły
w spra wie okre śle nia za dań z za kre su
re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej
oraz za trud nia nia osób nie peł no spraw -
nych i wy so ko ści środ ków fi nan so -
wych Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi -
li ta cji Osób Nie peł no spraw nych na ich
re ali za cję w 2008 r. Po za pro po no wa -
nych zmia nach – zwięk sze niu środ -
ków na ten cel – ogól na wy so kość
środ ków PFRON dla Po wia tu Gli wic -
kie go wy no si 2 458 553 zł. Ko lej na
uchwa ła to przy ję cie ak tu ali za cji Stra -
te gii Roz wo ju Po wia tu Gli wic kie go
na la ta 2005-2020. Stra te gia, opra co -
wa na przed kil ku la ty, wy ma ga ła bo -
wiem do sto so wa nia do no wych uwa -
run ko wań ze wnętrz nych i we wnętrz -
nych. Pra ce nad tym trwa ły nie mal

przez ca ły 2008 rok, a za koń czy ły je
sze ro kie kon sul ta cje spo łecz ne. Obec -
na wer sja Stra te gii uwzględ nia po stu -
la ty wszyst kich śro do wisk bio rą cych
udział w jej ak tu ali za cji. 

Na stęp na uchwa ła do ty czy ła wy ra -
że nia zgo dy na za war cie, z do tych cza -
so wy mi dzier żaw ca mi, ko lej nych
umów na dzier ża wę za bu do wa nej nie -
ru cho mo ści bę dą cej wła sno ścią po -
wia tu, po ło żo nej w Py sko wi cach
przy ul. Woj ska Pol skie go 10. W bu -
dyn ku tym mie ści się przy chod nia le -
kar ska oraz la bo ra to rium ana li tycz no -
-me dycz ne. Do tych cza so we umo wy

wy ga sa ją 31 grud nia br., a ko lej ne za -
war te zo sta ną na trzy la ta. Dwie ostat -
nie uchwa ły mia ły cha rak ter for mal ny.
Ra da do ko na ła ko rek ty wy so ko ści po -
życz ki z 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, co wy ni ka ło
z re zul ta tów prze pro wa dzo ne go prze -
tar gu. Skie ro wa ła też – zgod nie z obo -
wią zu ją cą pro ce du rą – do Ko mi sji Re -
wi zyj nej skar gę na dy rek to ra ZOZ -
-u w Knu ro wie, wnie sio ną przez jed -
ne go z knu row skich rad nych. Ko mi sja
ma za za da nie zba dać za sad ność

przed sta wio nych w skar dze za rzu tów.
Do spra wy Ra da po wró ci na swej
stycz nio wej se sji. 

Sta ro sta Mi chał Nie szpo rek prze -
ka zał pod czas se sji rad nym do kon sul -
ta cji ka len da rium dzia łań, a tak że czte -
ry pro jek ty uchwał zwią za ne z prze -
kształ ce niem ze spo łów opie ki zdro -
wot nej. Do ty czą one dwóch szpi ta li –
w Knu ro wie oraz w Py sko wi cach,
czte rech ośrod ków zdro wia w Gmi nie
Gie rał to wi ce oraz dwóch po rad ni gi -
ne ko lo gicz nych w Knu ro wie. Rad ni
otrzy ma li czas, by uważ nie za po znać
się w ty mi pro jek ta mi, a na stęp nie

zgła szać swe wnio ski i opi nie, któ re
uwzględ nio ne zo sta ną przy opra co wy -
wa niu osta tecz nej tre ści uchwał. Już
pod czas se sji wie lu z nich zgła sza ło
swe uwa gi, co by ło przy czyn kiem
do dys ku sji na te mat or ga ni za cji służ -
by zdro wia w po wie cie. Jest to za gad -
nie nie skom pli ko wa ne, rów nież w ska -
li kra ju bu dzą ce wie le kon tro wer sji
i z pew no ścią jesz cze nie raz po wra cać
bę dzie my do nie go pod czas tej ka den -
cji Ra dy. 

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

DOBRY ROK

Du żo uwa gi na se sji po świę co no oświa cie. Na pierw szym pla nie dy rek tor ki ze -
spo łów szkół i po rad ni pe da go gicz no -psy cho lo gicz nych pro wa dzo nych przez
po wiat, z mi kro fo nem Anet ta Krze miń ska. 

Dy żu ry rad nych Po wia tu Gli wic kie go w 2009 ro ku
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Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach od nie daw na po szczy cić się
mo że Cer ty fi ka tem ISO 9001: 2001.

Cer ty fi kat, nada ny przez Pol ską
Izbę Han dlu Za gra nicz ne go Cer ty fi -
ka cja, wrę czo ny zo stał pod czas kon -
fe ren cji, zor ga ni zo wa nej z oka zji 10-
le cia Po wia tu Gli wic kie go. Sta ro sta
gli wic ki ode brał go z rąk Zbi gnie wa
Ra ka, dy rek to ra Od dzia łu Dol no ślą -
skie go Pol skiej Izby Han dlu Za gra -
nicz ne go. Cer ty fi kat gwa ran tu je, że
sys tem za rzą dza nia sta ro stwa 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. 

– Naj waż niej szym ce lem wdro że -
nia sys te mu ISO jest za do wo le nie
miesz kań ca po wia tu, bę dą ce go
klien tem sta ro stwa, z szyb kiej i pro -
fe sjo nal nej ob słu gi – mó wi Mag da -
le na Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go. – Za le ty wpro wa dze nia

sys te mu ISO są licz ne. Przede
wszyst kim umac nia on ro lę
urzę du ja ko in sty tu cji peł nią -
cej służ bę pu blicz ną. Gwa ran -
tu je, że spra wy za ła twia ne są
w ter mi nach i try bach okre -
ślo nych w prze pi sach pra wa
i obo wią zu ją cych pro ce du -
rach. Przy czy nia się do do -
sko na le nia wa run ków or ga ni -
za cyj nych i tech nicz nych
w urzę dzie, a tak że do lep sze -
go prze pły wu in for ma cji –

rów nież z wy ko rzy sta niem
sys te mu SE KAP, w któ rym
jest na sze sta ro stwo. Po ziom
usług jest sta le mo ni to ro wa ny
i do sko na lo ny, a pra cow ni cy
pod no szą swe kwa li fi ka cje.
Więk sze jest też za ufa nie do urzę du
po sia da ją ce go cer ty fi kat, gdy sta ra
się on o uzy ska nie do ta cji czy środ -
ków unij nych. 

Cer ty fi ka tem ISO 9001: 2001 po -
szczy cić się mo że za le d wie 7 proc.

urzę dów ad mi ni stra cji pu blicz nej
w kra ju. Przy po mnij my, że wcze śniej
Sta ro stwo uzy ska ło już dwa in ne cer -
ty fi ka ty w ra mach pro gra mu „Przej -
rzy sta Pol ska”.

(RG) 

Za na mi Bar bór ka. Gór ni cze świę -
to obchodzo no w na szym po wie cie
przede wszyst kim w Knu ro wie.
4 grud nia krót ką wi zy tę w KWK
Szczy gło wi ce zło żył wi ce pre mier
Wal de mar Paw lak, któ ry wziął
udział w mszy św. od pra wio nej w in -
ten cji gór ni ków. Gór ni cze świę to zor -

ga ni zo wa no tak że w Ze spo le Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, gdzie
kształ cą się w nim m.in. przy szli gór -
ni cy. Od by ło się tu tra dy cyj ne pa so -
wa nie na gór ni ka, tzw. skok przez
skó rę, a no wi ucznio wie ode bra li
gwa ran cje za trud nie nia w ko pal niach
Kom pa ni Wę glo wej. (RG)

Naj pięk niej sze
w wo je wódz twie

Wśród lau re atów V edy cji kon -
kur su „Pięk na wieś wo je wódz twa
ślą skie go” nie za bra kło re pre zen -
tan tów Po wia tu Gli wic kie go.
W ka te go rii „naj pięk niej sza
wieś” wy róż nie nie i na gro dę
w wy so ko ści 1,5 tys. zł otrzy ma ły
Cio cho wi ce (Gmi na To szek).
W ka te go rii „naj pięk niej sza za -
gro da” wy róż nio ne zo sta ło go -
spo dar stwo pań stwa Kor ne lii
i Kry stia na Kieł ba sów (Gmi na
To szek), otrzy mu jąc na gro dę
w wy so ko ści 760 zł. Na to miast
w ka te go rii „naj lep sze przed się -
wzię cie od no wy wsi” wy róż nie -
nie i na gro dę w wy so ko ści 1,2
tys. zł przy zna no Sta ni cy w Gmi -
nie Pil cho wi ce – za or ga ni za cję
Sta nic kich Tur nie jów So łectw.
Kon kurs „Pięk na wieś wo je wódz -
twa ślą skie go” or ga ni zo wa ny jest
przez Za rząd Wo je wódz twa Ślą -
skie go.

(RG) 

Po raz dru gi na pla cu far skim
w So śni co wi cach od był się uro kli wy
jar mark ad wen to wy. Moż na by ło zro -
bić świą tecz ne za ku py, za opa tru jąc się

w wień ce ad wen to we, ozdo by świą -
tecz ne, kart ki, świe ce itp. Przy go to wa -
no też wie le atrak cji, m.in. ży wą szop -
kę, ja seł ka w wy ko na niu miesz ka nek

Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja”, na flet ni Pa na grał
An drzej Gdak, a na or ga nach
An drzej Szulc. Jar mark zor ga -
ni zo wa li: Pa ra fia św. Ja ku ba,
Pa ra fial ny Ca ri tas, DPS „Osto -
ja” oraz Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Osób z Upo śle dze -
niem Umy sło wym „Na dzie ja”
w So śni co wi cach. (RG)

No wy kon su lat 
Otwar ta zo sta ła no wa sie dzi ba Kon su la tu Ho no ro we go

RFN. Mie ści się przy Ryn ku 6 w Gli wi cach. Uro czy ste
otwar cie od by ło się 2 grud nia. Wstę gę w no wej sie dzi bie
kon su la tu prze cię li wi ce wo je wo da Adam Ma tu sie wicz,
kon sul ge ne ral ny RFN dr Hel mut Schöps, dy rek tor ge ne -
ral ny Pol sko -Nie miec kiej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej
Lars Bos se oraz wi ce pre zy dent Gli wic Adam Neu man.
Wła dze Po wia tu Gli wic kie go re pre zen to wał na uro czy sto -
ści wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk.

Kon su lat Ho no ro wy RFN w Gli wi cach dzia ła od dwóch
lat, po przed nio mie ścił się przy ul. Zyg mun ta Sta re go.
Funk cję kon su la peł ni od po cząt ku Zbi gniew An drzej Je -
zier ski. Kon su lat jest czyn ny w po nie dział ki w godz.
16.00-18.00 oraz w śro dy w godz. 12.00-16.00,
tel. 032 230 69 20.

(RG)

Obe rża z prze szło ścią
Z ini cja ty wy Fun da cji ,,Za mek Chu dów” zo sta ła

otwar ta w Chu do wie pierw sza w Pol sce obe rża mu ze al -
na – ,,Obe rża pod Świę tym Je rzym”. Zlo ka li zo wa na jest
tuż obok zam ku, w bu dyn ku wier nie od two rzo nym
na pod sta wie sta rych zdjęć i wy ko pa lisk. Wszyst kie ele -
men ty wy po sa że nia wnę trza są pie czo ło wi cie do bra ne
przez hi sto ry ków i ar che olo gów. Obe rża po sia da je dy ny
w Pol sce czyn ny póź no śre dnio wiecz ny piec ka flo wy.
Stro je kel ne rów wzo ro wa ne są na ubio rach przed sta wio -
nych w ma lar stwie Pe te ra Breu gla. Ja dło spis uło żo no
na pod sta wie sta rych prze pi sów i re cep tur, a za sta wa
i szkło wy ko na ne zo sta ły przez naj lep szych rze mieśl ni -
ków w Eu ro pie, na za mó wie nie we dług hi sto rycz nych
wzo rów i tech nik. Wię cej na ten te mat – w na stęp nym
wy da niu WPG.

(RG) 

Choć śnieg do tej po ry nas oszczę -
dza, war to wie dzieć, że o zi mo we
utrzy ma nie dróg na te re nie na sze go
po wia tu w se zo nie 2008/2009 dba fir -
ma Re mon dis. 

Zi mo wym utrzy ma niem dróg
w po wie cie gli wic kim ob ję tych
jest 253 km dróg po wia to wych – mi -
nus 75 km po ło żo nych na te re nie gmi -
ny To szek, któ ra sa ma dba o od śnie ża -
nie dróg po wia to wych po ło żo nych
na swo im te re nie, otrzy mu jąc na ten
cel środ ki z bu dże tu po wia tu. Po wiat
dba też o zi mo we utrzy ma nie 59 km
dróg wo je wódz kich, któ re le żą na je go
te re nie.

Za rów no dro gi wo je wódz kie, jak
i po wia to we na na szym te re nie od śnie -
ża fir ma Re mon dis Gli wi ce, któ ra wy -
gra ła sto sow ne prze tar gi. War tość
prze tar gu na zi mo we utrzy ma nie dróg
po wia to wych w se zo nie zi mo -
wym 2008/2009 wy no si ła 577 200 zł,

po za tym po wiat prze ka zał 180 tys. zł
gmi nie To szek na ten cel. W ub. ro ku,
pod czas ła god nej zi my, zi mo we utrzy -
ma nie dróg kosz to wa ło po wiat ok. 560
tys. zł, ale by wa ły też se zo ny, że kwo -
ta ta się ga ła 1 mln zł. Umo wa z fir mą
wy gry wa ją cą prze targ jest tak skon -
stru owa na, że uwzględ nia wa run ki po -
go do we – je śli zi ma jest ła god na,
kwo ta jest niż sza, je śli zaś śnież na, to
ro śnie. 

Po daj my nu mer do dys po zy to rów
w fir mie Re mon dis Gli wi -
ce: 032 231 08 58, w. 232
lub 210; 0 607 072 410 – tam moż na
przez ca łą do bę dzwo nić z in ter wen -
cja mi do ty czą cy mi zi mo we go utrzy -
ma nia dróg po wia to wych.

Sieć dróg po wia to wych zna leźć
moż na na stro nie in ter ne to wej Za rzą -
du Dróg Po wia to wych w Gli wi cach,
ad res www.zdp gli wi ce.pzd.net.pl. 

(RG)

Mag da le na Bud ny z Cer ty fi ka tem ISO.
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Szczęść Bo że!

Sta ro stwo in for mu je
Jak już in for mo wa li śmy w po przed nim wy da niu WPG, Sta ro stwo Po wia -

to we w Gli wi cach jest nie czyn ne w Wi gi lię, w śro dę 24 grud nia. Dzień ten
od pra co wa ny zo stał w urzę dzie w dniach 5 i 6 grud nia. 

Jar mark ad wen to wy

Urząd z cer ty fi ka tem Kto od śnie ża dro gi?
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��Msza św. w intencji
górników w Szczygłowicach.
Od lewej: wicepremier 
W. Pawlak, wicewojewoda
śląski S. Dąbrowa, 
A. Magaczewska – dyrektor
Departamentu Górnictwa 
w Ministerstwie Gospodarki,
W. Dombek – członek
Zarządu Powiatu Gliwickiego
oraz starosta M. Nieszporek. 

�Skok przez skórę w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
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Od kil ku mie się cy gim na zja li ści
z Pa nió wek są wy jąt ko wo za pra co -
wa ni. Uwa gę uczniów i gro na pe da -
go gicz ne go zaj mu je re ali za -
cja pro jek tu edu ka cyj ne go
fi nan so wa ne go z środ ków
unij nych pod ha słem „Tra -
dy cja in te gru je po ko le nia”.
Ce lem pro jek tu jest wzmoc -
nie nie współ pra cy mię dzy
człon ka mi spo łecz no ści
szkol nej i lo kal nej, od twa -
rza nie wspól nych, za po -
mnia nych ob rzę dów i zwy -
cza jów ślą skich oraz wspie -
ra nie i pro pa go wa nie lo kal -
nej twór czo ści ar ty stycz nej.
Nie za prze czal nym atu tem te go pro -
jek tu jest rów nież pro mo wa nie
szko ły w śro do wi sku lo kal nym. 

Wła śnie w ra mach pro jek tu szko ła
zor ga ni zo wa ła licz ne wy jaz dy do lo -
kal nych ośrod ków kul tu ry re gio nu,
któ re roz sze rza ły wie dzę uczniów
na te ma ty uję te w za ło że niach pro gra -
mo wych pro jek tu. Wy jąt ko we zna -
cze nie mia ła rów nież pre lek cja przy -

go to wa na przez pa na Edwar da Wi ta,
lo kal ne go ar ty stę – rzeź bia rza, któ ry
przy bli żył uczniom swo je ar ty stycz ne

fa scy na cje i warsz tat ar ty stycz ny.
Istot ne zna cze nie dla dzia łal no ści ar -
ty stycz nej szko ły bę dzie miał rów -
nież za kup stro jów ślą skich, na któ re
środ ki fi nan so we prze zna czy ła Ra da
Ro dzi ców. Stro je te za pew ne wzbo -
ga cą pra cę ze spo łu wo kal no -mu zycz -
ne go, któ ry roz po czął dzia łal ność
w gim na zjum.

Oka zją na po sze rze nie wie dzy
o naj bliż szej oko li cy i re gio nie są
rów nież or ga ni zo wa ne przez gim na -

zjum spo tka nia i im pre zy te -
ma tycz ne. Ucznio wie po zna li
już ob rzę do wość Ślą ska, ob -
cho dząc Dzień La taw ca,
a wie le cen nych in for ma cji
do star czy ła wie czor ni ca po -
świę co na wiel kim Ślą za kom.

Przed na mi 18 gru dzień
i wień czą ca pro jekt uro czy -
stość, na któ rej ho no ro wy mi
go ść mi bę dą Se nio rzy – Bab -
cie i Dziad ko wie gim na zja li -
stów. Ma my na dzie ję, że bę -
dzie to wy jąt ko wy wie czór
z tra dy cja w tle, na któ ry ser -

decz nie za pra sza my.
Pro jekt „Tra dy cja in te gru je po ko -

le nia” re ali zo wa ny jest w ra mach Pro -
gra mu „Dzia łaj Lo kal nie” Pol sko -
-Ame ry kań skiej Fun da cji Wol no ści
we współ pra cy z Aka de mią Roz wo ju
Fi lan tro pii w Pol sce oraz Fo rum Mło -
dzie ży Sa mo rzą do wej w Gie rał to wi -
cach. 

Mi ja ją cy okres stał w Knu ro wie
pod zna kiem in ten syw nych prac
zwią za nych z re ali za cją za pla no wa -
nych za dań in we sty cyj nych.
Do naj waż niej szych przed się wzięć,
któ re za koń czy ły się w ostat nim
cza sie na le ży za li czyć mo der ni za cję
uli cy Ko smo nau tów oraz od da nie
do użyt ku kom plek su bo isk spor to -
wych w ra mach rzą do we go pro gra -
mu ,,Mo je bo isko – Or lik 2012”.

Uli ca Ko smo nau tów w Knu ro wie
to jed na z naj waż niej szych ar te rii ko -
mu ni ka cyj nych mia sta. Choć for mal -
nie sta no wi dro gę po wia to wą, to jej
stan tech nicz ny i wa run ki bez pie -
czeń stwa nie po zo sta ją bez wpły wu
na ogól ny wi ze ru nek gmi ny. Władze
samorządowe Knurowa od dawna
zabiegały o remont przedmiotowej
ulicy. W pierw szym kwar ta le bie żą ce -
go ro ku miasto podpisało ze Sta ro -
stwem Po wia to wym w Gli wi cach sto -
sow ne po ro zu mie nie, dzię ki cze mu
moż li we sta ło się roz po czę cie za da -
nia po le ga ją ce go na kom plek so wym
re mon cie i prze bu do wie uli cy Ko -
smo nau tów na ca łym jej od cin ku.

W ślad za po ro zu mie niem mia sto za -
bez pie czy ło w swo im bu dże cie środ ki
nie zbęd ne na sfi nan so wa nie po ło wy
pla no wa nych kosz tów in we sty cji.

W ra mach ro bót, których
inwestorem był Zarząd Dróg
Powiatowych w Gliwicach, wy ko na -
no no wą jezd nię, chod ni ki, ścież kę
ro we ro wą, za to ki au to bu so we, no we

pa sy zie le ni oraz 99 miejsc po sto jo -
wych. Do dat ko wo, mia sto w ca ło ści
ze swo ich środ ków, sfi nan so wa ło bu -
do wę par kin gu w re jo nie skrzy żo wa -

nia z uli cą Szpi tal ną oraz wy ko na ło
no we oświe tle nie ulicz ne z za sto so -
wa niem sys te mu ener go osz częd nej
re duk cji. Łącz ne kosz ty in we sty cji
po stro nie Knu ro wa wy nio sły bli sko 2
mln zł. 

Rów no le gle do mo der ni za cji uli cy
Ko smo nau tów trwa ły pra ce zwią za ne
z bu do wą kom plek su bo isk spor to -

wych w re jo nie Alei Li po wej. Po cząt -
ków tej in we sty cji na le ży szu kać
w stycz niu te go ro ku, kie dy to Gmi na
Knu rów w ra mach Po wia tu Gli wic -

kie go przed sta wi ła go to wość uczest -
ni cze nia w pro gra mie,, Mo je bo isko –
Or lik 2012”.

Po pod ję ciu przez Za rząd Wo je -
wódz twa Ślą skie go sto sow nej uchwa -
ły, za twier dza ją cej lo ka li za cję
w Knu ro wie ja ko speł nia ją cą mi ni ste -
rial ne kry te ria oraz po osta tecz nym
za ak cep to wa niu przez Mi ni ster stwo
Spor tu pla nu bu do wy bo isk w po -
szcze gól nych re gio nach kra ju, póź ną
wio sną ru szy ły pierw sze pra ce ma ją -
ce na ce lu ada pta cję pro jek tu tech -
nicz ne go do in dy wi du al nych wa run -
ków i po trzeb lo ka li za cji w tym mie -
ście.

W ra mach kom plek su wy bu do wa -
no dwa bo iska – jed no ty po wo pił kar -
skie ze sztucz ną mu ra wą oraz dru gie
– wie lo funk cyj ne, umoż li wia ją ce grę
w ko szy ków kę i pił kę ręcz ną. Kom -
pleks wy po sa żo ny zo stał do dat ko wo
w za ple cze so cjal ne skła da ją ce się
z szat ni i wę zła sa ni tar ne go
oraz oświe tle nie po zwa la ją ce na ko -
rzy sta nie z bo isk po zmro ku.

In we sty cja wy nio sła po nad 1
mln 800 tys. zł, z cze go prze szło 660

tys. zł po cho dzić bę dzie z bu dże tu
Urzę du Mar szał kow skie go w Ka to -
wi cach oraz z Mi ni ster stwa Spor tu.

26 li sto pa da br. pre zy dent Adam
Rams mógł za pro sić go ści na uro czy -
stość otwar cia bo isk. W ce re mo nii
udział wzię li m.in. wi ce wo je wo da
Adam Ma tu sie wicz, po seł na Sejm RP
Jan Kaź mier czak, sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek, wło da rze gmin
po wia tu ziem skie go, rad ni Ra dy Mia -
sta Knu rów oraz przed sta wi cie le lo kal -
nych śro do wisk spor to wych i oświa to -
wych,  a tak że dzien ni ka rze. Po świę ce -
nia bo isk do ko nał ksiądz pro boszcz Pa -
ra fi pw. Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej Jan Buch ta, a po prze cię ciu
wstę gi mło dzi adep ci pił ki z klu bu pił -
kar skie go Con cor dia oraz z Aka de mii
Pił ki Noż nej Mar ci na Bro sza ro ze gra -
li po ka zo wy mi ni mecz.

Wszy scy obec ni pod kre śla li, że ini cja -
ty wa ta by ła po trzeb na w Knu ro wie, a wy -
bu do wa ne bo iska, z któ rych ko rzy stać
moż na za dar mo, po win ny słu żyć mło -
dzie ży przez la ta, sta no wiąc im puls do roz -
wo ju za in te re so wań spor to wych ipo pra wy
kon dy cji fi zycz nej mło de go po ko le nia.

Z oka zji nad cho dzą cych 
Świąt Na ro dze nia Pań skie go

wszyst kim miesz kań com Knu ro wa 
oraz po wia tu ziem skie go gli wic kie go
ży czę zdro wia, po myśl no ści oraz ob -
fi to ści łask bo żych w nad cho dzą cym 

No wym 2009 Ro ku.
Pre zy dent Mia sta Knu rów

Adam Rams

W at mos fe rę nad cho dzą ce -
go Bo że go Na ro dze nia miesz -
kań ców Gie rał to wic wpro wa -
dzi ły Kier masz Świą tecz ny
oraz Za ba wa Mi ko łaj ko wa dla
dzie ci, zor ga ni zo wa ne 3 grud -
nia w Urzę dzie Gmi ny.
Na kier ma szu wy sta wia ły się
m. in. świe tli ce śro do wi sko -
we, Ko ło Go spo dyń Wiej -
skich z Gie rał to wic i Gim na -
zjum z Gie rał to wic, a Za ba wę
Mi ko łaj ko wą dla naj młod -
szych pro wa dzi ła Gru pa Duo -
-Fix. 

ZA PRA SZA MY NA KON CER TY KO LĘD 
� 24 grud nia – kon cert ko lęd przed pa ster ką w Gie rał to wi cach, za pra sza Chór

Skow ro nek
�11 stycz nia – kon cert ko lęd i ja seł ka w Przy szo wi cach, za pra sza Chór Sło wik
� 17 stycz nia – kon cert ko lęd w Pa niów kach, za pra sza Chór Ce cy lia
� 18 stycz nia – kon cert ko lęd w Chu do wie, za pra sza Chór Bel Can to

Szcze gó ło we in for ma cje: www.gie ral to wi ce.pl. 

G m i n a  G i e r a ł t o w i c e
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

www.gieraltowice.pl

TRA DY CJA IN TE GRU JE PO KO LE NIA

M i a s t o  K n u r ó w
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

www.knurow.pl

WAŻ NE IN WE STY CJE

Uro czy stość otwar cia „Or li ka” w Knu ro wie. Od le wej: Do mi nik Bar to sze wicz
re pre zen tu ją cy sek cję pił kar ską KS Con cor dia, wi ce wo je wo da Adam Ma tu sie -
wicz, pre zy dent Knu ro wa Adam Rams oraz przed sta wi ciel Urzę du Mar szał -
kow skie go Ja nusz Abra mo wicz. 
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Ko niec ro ku to czas pod su mo -
wań i roz li czeń zre ali zo wa nych za -
dań. W Gmi nie Pil cho wi ce rok 2008
to rok od da wa nia do użyt ko wa nia
du żych, jak rów nież i mniej szych
in we sty cji, rok re mon tów a tak że
rok wkra cza nia przez gmi nę w no -
wy etap zwią za ny z in for ma ty za cją
ca łe go urzę du.

Mó wią, iż naj waż niej szy jest do -
bry po czą tek – i tak też roz po czę li śmy
ten rok, od da jąc do użyt ku peł no wy -
mia ro wą ha lę spor to wą znaj du ją cą się

przy szko le pod sta wo wej i gim na zjum
w Pil cho wi cach. Sa la ta jest jed nym
z naj no wo cze śniej szych obiek tów tej
kla sy w wo je wódz twie ślą skim. W sa -
li gim na stycz nej o wy mia rach 36
x 19,7 m znaj du ją się: bo isko do ko -
szy ków ki, siat ków ki, pił ki ręcz nej
oraz bo isko do pił ki noż nej ha lo wej.
Obiekt ten jest prze zna czo ny głów nie
dla dzie ci i mło dzie ży ze szko ły pod -
sta wo wej oraz gim na zjum, ale po go -
dzi nach lek cyj nych sa la jest udo stęp -
nia na rów nież miesz kań com gmi ny.

W so łec -
twie Wil cza
za koń czo no
bu do wę ko -
lej ne go od -
cin ka wo do -
cią gu, trwa
też re mont
b u  d y n  k u
sta rej szko ły
pod sta wo -
wej w ce lu
ada pta cji tej
c z ę  ś c i

na po trze by przed szko la. W ra mach re -
mon tu wy ko ny wa ne są ro bo ty wod no -
-ka na li za cyj ne w za kre sie in sta la cji sa -
ni tar nej, ro bo ty bu dow la ne we wnętrz -
ne, ro bo ty bu dow la ne ze wnętrz ne oraz
in sta la cje elek trycz ne. Przy wia cie fe -
sty no wej zo stał wy re mon to wa ny krąg
ta necz ny uła twia ją cy miesz kań com or -
ga ni za cję im prez ta necz nych.

So łec two Żer ni ca wzbo ga ci ło się
o pięk ny plac za baw, któ ry zo stał usy -
tu owa ny w cen trum miej sco wo ści
obok wia ty fe sty no wej.

W so łec twie Sta ni ca, któ re by ło
w tym ro ku go spo da rzem do ży nek
wo je wódz kich, zo stał wy bu do wa ny
chod nik przy dro dze wo je wódz kiej
nr 921, po nad to kła dzio ny był no wy
as falt na dro gach gmin nych, m.in.
na ul. Po lnej i Krót kiej oraz zo sta ła
wy ko na na ele wa cja Do mu Spor tow ca.

W Kuź ni Nie bo row skiej i Le bo -
szo wi cach zo sta ła wy ko na na na -
wierzch nia uli cy Wiej skiej, po nad to
w Kuź ni Nie bo row skiej po wsta ło bo -
isko do pił ki noż nej i pla żo wej pił ki
siat ko wej.

Aby za pew nić na -
szym miesz kań com
kom fort par ko wa nia
sa mo cho dów pod czas
za ła twia nia spraw
urzę do wych, wy re -
mon to wa li śmy par -
king przed Urzę dem
Gmi ny, a w sa mym
urzę dzie wpro wa dza -
my zin te gro wa ny sys -
tem za rzą dza nia
w ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, któ ry uła twi
kon takt z urzę dem bez ko niecz no ści
wy cho dze nia z do mu.

W ce lu ak ty wi za cji za wo do wej
osób bez ro bot nych roz po czę li śmy re -
ali za cję pro jek tu pn. „Pierw sze kro ki”
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go – Ka pi tał Ludz ki. Roz -
po czę li śmy rów nież re ali za cję dwóch
pro jek tów skie ro wa nych do naj młod -
szych miesz kań ców gmi ny, tak że re -
ali zo wa nych z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go, pn. „Eu ro pej skie

Przed szko la w Gmi nie Pil cho wi ce”
oraz pro jekt pn. „Wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych uczniów z te re nu
Gmi ny Pil cho wi ce” skie ro wa ny
do uczniów szkół pod sta wo wych.

Suk ce syw nie re ali zu je my na sze
za mie rze nia, nie bo imy się wy zwań
i no wych roz wią zań. Sta ra my się ana -
li zo wać i do bie rać za da nia tak, aby
re ali za cja ich za spo ka ja ła po trze by
spo łecz ne i obo wiąz ki wy ni ka ją ce
z za dań wła snych gmi ny.
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Z oka zji Świąt Bo że go Na ro dze nia,
spo ko ju, zdro wia, ro dzin ne go cie pła i ra do ści,

a tak że wie lu szczę śli wych chwil i po myśl no ści 
w nad cho dzą cym No wym Ro ku 

wszyst kim Miesz kań com Py sko wic 
oraz Po wia tu Gli wic kie go 

ży czą Ra da Miej ska, 
Bur mistrz Mia sta Py sko wi ce

W li sto pa dzie w Py sko wi cach
uchwa lo ny zo stał pro gram zdro -
wot ny, w ra mach któ re go moż na
bę dzie bez płat nie za szcze pić dzie ci
prze ciw ko bak te riom me nin go ko -
ko wym gru py C. Szcze pie nia prze -
zna czo ne są dla dzie ci w wie ku 7
lat, za miesz ku ją cych Gmi nę Py sko -
wi ce. Pro gram re ali zo wa ny bę dzie
do 2010 ro ku.

Zgod nie z har mo no gra mem szcze -
pień, w 2008 ro ku ak cją ob ję te bę dą
dzie ci uro dzo ne w 2001 ro ku, w 2009
ro ku – dzie ci uro dzo ne w 2002 r.
i w 2001r., a w ro ku 2010 dzie ci uro -
dzo ne w 2003 r.

Me nin go ko ki to bak te rie ży ją ce
w wy dzie li nie ja my no so wo -gar dło -
wej, zwa ne rów nież dwo in ka mi za -
pa le nia opon mó zgo wych. Sza cu je
się, że na wet 10 pro cent zdro wych
lu dzi jest no si cie la mi me nin go ko -
ków bez świa do mo ści te go fak tu.
W przy pad ku mło dzie ży od se tek ten
mo że prze kra czać 20 pro cent. Szcze -
gól nie na ra żo ne na za ka że nie są rów -

nież sied mio lat ki, roz po czy na ją ce
szko łę i wcho dzą ce tym sa mym
w no we, du że sku pi sko lu dzi. Za ka -
że nia wy wo ła ne przez te bak te rie,
prze bie ga ją ce ja ko rop ne za pa le nie
opon mó zgo wych lub za ka że nie krwi
(po socz ni ca, sep sa), są czę stą przy -
czy ną uszko dzeń mó zgu oraz du żej
umie ral no ści na ca łym świe cie. We -
dług mel dun ku Pań stwo we go Za kła -
du Hi gie ny w stycz niu i w lu -
tym 2004 r. za no to wa no w Pol sce
po nad dwu krot nie wię cej przy pad -
ków za pa le nia opon mó zgo wo -rdze -
nio wych wy wo ła nych przez me nin -
go ko ki, niż w ana lo gicz nym okre -
sie 2003 r.

Pro gram szcze pień re ali zo wa ny
bę dzie z udzia łem za kła dów opie ki
zdro wot nej z te re nu Gmi ny Py sko wi -
ce, któ rych pra cow ni cy dys po nu ją
kwa li fi ka cja mi i do świad cze niem
w szcze pie niu dzie ci.

Szcze pie nia w ca ło ści sfi nan so wa -
ne zo sta ną z bu dże tu Gmi ny Py sko -
wi ce.

Ta necz ne suk ce sy
No wy se zon ar ty stycz ny w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry i Spor tu do pie ro

się za czął, a już Ze spół Tań ca Współ cze sne go „Ala car te” zdo był aż dwa
pierw sze miej sca i Grand Prix na pre sti żo wych fe sti wa lach.

Pod czas IV Mię dzy na ro do wych Je sien nych Spo tkań Ar ty stycz nych „Ta -
li zman Suk ce su” w Biel sku Bia łej mło dzi tan ce rze z ZTW „Ala car te” zdo -
by li III miej sce za układ „W raj skim ga ju” i I miej sce za układ „Jak pną cze”
oraz naj więk sze tro feum – Pu char dla naj lep sze go ze spo łu pol skie go.

Nie co póź niej ko lej ny, tym ra zem ogól no pol ski fe sti wal zdo mi no wa ny
zo stał przez py sko wic kie ze spo ły. „Ala car te” i Ze spół Tań ca No wo cze sne -
go „Pa ra dox” po cięż kiej ry wa li za cji do sta ły się do fi na łu III Ogól no pol -
skie go Tur nie ju Tań ca No wo cze sne go „Po wer Dan ce” w Ka to wi cach. Już
sam udział w fi na le był du żym wy róż nie niem dla wszyst kich ze spo łów, tym
bar dziej cie szy fakt, że głów ną na gro dę – Grand Prix i Pu char Pre zy den ta
Mia sta Ka to wic zdo był „Ala car te”. 

Rów nież w li sto pa dzie mło dzi ar ty ści po now nie mie li szan sę po wal czyć
o naj wyż sze tro feum. Ich wy stęp na XVII Ju raj skim Fe sti wa lu Tań ca Fre -
esty le w Kło buc ku, po raz ko lej ny oce nio ny zo stał naj wy żej, a zdo by te tam
pierw sze miej sce do łą czy ło do na praw dę bo ga tej li sty zwy cięstw.

Ze spół „Ala car te”
dzia ła od 6 lat w ra -
mach Ama tor skie go
Ru chu Ar ty stycz ne go
przy Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry i Spor tu w Py -
sko wi cach. Od sa me go
po cząt ku in struk to rem
oraz au tor ką cho re ogra -
fii jest An na Ham pel.

(AK)

G m i n a P i l c h o w i c e
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

www.pilchowice.pl

G m i n a P y s k o w i c e
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

www.pyskowice.pl

Z oka zji Świat Bo że go Na ro dze nia 
oraz nad cho dzą ce go No we go Ro ku ży czę

wszyst kim Na szym Miesz kań com du żo
zdro wia, szczę ścia oraz za do wo le nia 
z re ali zo wa nych przez nas in we sty cji.

Niech No wy 2009 Rok bę dzie dla wszyst kich in spi ra cją,
a re ali za cja za pla no wa nych przed się wzięć przy czy ni się
do bu do wy lep sze go ju tra w na szej ma łej oj czyź nie.

Wil helm Kry wal ski 
Wójt Gmi ny Pil cho wi ceDO BRY AD RES

Otwar cie sa li gim na stycz nej w Pil cho wi cach.

IX Do żyn ki Wo je wódz twa Ślą skie go STA NI CA 2008.

W tro sce o zdro wie naj młod szych

W nastroju
świąt...

Kier masz Świą tecz ny na Ryn ku w Py -
sko wi cach już na sta łe wpi sał się w ka len -
darz wy da rzeń ple ne ro wych te go mia sta
i jest ulu bio ną im pre zą miesz kań ców.
Od ubie głe go ro ku or ga ni zo wa ny jest
wspól nie z pa ra fią św. Mi ko ła ja. Atrak cyj -
ny pro gram, do bre je dze nie, pięk ne ozdo -
by i mnó stwo nie spo dzia nek, a do te go
praw dzi wy św. Mi ko łaj roz da ją cy dzie -
ciom pre zen ty spra wi ły, że przez dwa dni
po prze dza ją ce nad cho dzą ce Bo że Na ro -
dze nie na Ryn ku gro ma dzi ły się tłu my
miesz kań ców i go ści. 
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Dokończenie ze str. 1
– Pa mię tam, a by ło to kil ka do brych lat te mu,

ostrą i bar dzo śnież ną zi mę – wspo mi na Piotr
Kul czy na, le śni czy z le śni czów ki w Smol ni cy. –
Nie moż na by ło w ża den spo sób do je chać ani ko -
niem, ani cią gni kiem do pa śni ków usta wio nych
głę bo ko w le sie. Do kar mia li śmy zwie rzę ta, wio -
ząc im po karm sa nia mi, któ re sa mi, z nie ma łym
tru dem mu sie li śmy cią gnąć. By ło to w Wi gi lię.
Do tar łem ra zem z ko le gą przez zwa li ste za spy
śnież ne do żło bu, do któ re go dwa dni wcze śniej
na ło ży łem spo ro chru pią ce go sia na. Ca łe sia no
by ło roz wa lo ne, roz rzu co ne wo kół pa śni ka. Za -
czą łem je zbie rać i ukła dać na po wrót w ko ryt ku.
Na gle po czu łem, że ra zem z su chą tra wą uno szę
w gó rę coś cie płe go, wło cha te go i cięż kie go.
Oka za ło się, że był to mło dy dzik. Obaj bar dzo
się prze stra szy li śmy. Wy pu ści łem zwie rza ka i od -
sko czy łem. Ma ły dzik fuk nął na mnie, po pa trzył
szkli sty mi oczka mi i spo koj nie z god no ścią się
od da lił, dziel nie brnąc w wy so kim śnie gu. Za -
trzy mał się na chwi lę, raz jesz cze spoj rzał
na mnie, tak jak by chciał coś po wie dzieć, od wró -
cił się i od szedł w głąb la su. Mo że wte dy coś
do mnie mó wił, tyl ko ja nie usły sza łem? – za sta -
na wia się le śni czy. – Głę bo ko wie rzę, że zwie rzę -
ta do nas prze ma wia ją, nie ludz kim gło sem, ale
swo im. I my mo że my do nich mó wić gło sem
zwie rząt. 25 lat pra cu ję w jed nym le śnic twie.
Wjeż dża jąc do la su od ra zu wiem, w ja kim na -
stro ju są zwie rzę ta da ne go dnia. Wy czu wam ich
ner wo wość, ich strach, ale i ich spo kój czy ra -
dość. Wie le mo że my się od zwie rząt na uczyć.
Dla te go war to ich cza sem po słu chać, nie tyl ko
w świę ta …

W wi gi lij ny dzień obo wią zy wał ści sły post –
i to wszyst kich do mow ni ków, łącz nie z dzieć mi

i ze zwie rzę ta mi. Jed na z miesz ka nek po wia tu
gli wic kie go wspo mi na jąc dzie ciń stwo przy pa da -
ją ce na czas przed I woj ną świa to wą, opo wia da ła,
ze ra no po da wa no dzie ciom ka wę zbo żo wą, a po -
tem aż do wie cze rzy wi gi lij nej nikt nie pił już na -
wet kro pli wo dy. Sta ra no się w tym dniu rów nież
ni cze go nie po ży czać, że by nie po zbyć się w ten
spo sób z do mu szczę ścia. Szczę ście na to miast
mógł do obej ścia przy nieść męż czy zna, je że li ja -
ko pierw szy w wi gi lij ny po ra nek za wi tał do czy -
je goś do mu.

Po po łu dniu, za nim pierw sza gwiaz da wska za -
ła czas sia da nia do sto łu, we wsi – zwłasz cza

przed dwo rem dzie dzi ca i pro bo stwem – roz le ga -
ły się strza ły. To mło dzi chłop cy strze la li z bi -
czów na wi wat. Póź niej bi cze za stą pio ne zo sta ły
ra ca mi lub pe tar da mi, gdyż w Gie rał to wi cach za -
ba wa z bi cza mi pew ne go ro ku skoń czy ła się po -
waż ny mi oka le cze nia mi i wła dze jej za bro ni ły.

- Przy oka -
zji pierw szej
g w i a z d  k i
przy  po  mi  na
mi się hi sto ria
sprzed wie lu,
bar dzo wie lu
lat, kie dy pro -
bo stwem za -
rzą dzał po -
przed nik po -
p r z e d  n i e  g o
p r o  b o s z  c z a
w Rud nie –

roz po czy na
swo ją opo -
wieść An -
drzej Hosz,
rad ny Po wia tu
Gli wic kie go,

le karz we te ry na rii. – By ła Wi gi lia, go dzi na 16.30,
za oknem sza rza ło, ja od święt nie ubra ny i wy szy -
ko wa ny mia łem wraz z ro dzi ną za sia dać do świą -
tecz ne go sto łu, kie dy do drzwi za pu kał pe wien
go spo darz, któ ry wzy wał mnie do cho rej kro wy.
Kro wa od ra na nie ja dła. Pró bo wa łem go prze ko -
nać, że wi gi lij ny post na pew no jej nie za szko dzi
i że wła śnie za sia dam do wie cze rzy wi gi lij nej, ale
gość był nie ubła ga ny. Sta now czo stwier dził, że
na Wi gi lię jesz cze za wcze śnie, nie wze szła bo -
wiem pierw sza gwiazd ka, a pro boszcz za bro nił
jeść, do pó ki nie roz le gną się ko ściel ne dzwo ny.
Pod ta ką pre sją mu sia łem ska pi tu lo wać. Ubra łem
się i po je cha łem do bo le ją cej kro wy. Uda ło mi się
ulżyć jej cier pie niom, ale nic nie prze mó wi ła. Po -
pa trzy ła na mnie tyl ko swo imi wiel ki mi ocza mi
i wte dy zro zu mia łem, że speł ni łem świą tecz ny
do bry uczy nek. Do wie cze rzy za sia dłem, kie dy
nie bo by ło już peł ne gwiazd! Dziś wspo mi na jąc
tam to wy da rze nie, z ra cji wie ku i dłu go let niej
prak ty ki wiem, że zwie rzę ta prze sta ły mó wić,
bo… lu dzie prze sta li ich słu chać. Wy star czy jed -
nak jed no spoj rze nie, czu ły gest, aby z na szy mi
brać mi mniej szy mi do ga dać się bez słów.

Wi gi lij ny stół od za wsze na kry wa no od -
święt nie i bar dzo sta ran nie. Uwa ża no rów -

nież, że wsta wa nie od nie go pod czas wie cze rzy to
zła wróż ba. W pew nej ślą skiej ro dzi nie w Py sko -
wi cach kil ka do brych lat te mu pod czas wi gi lij ne -
go po sił ku za ciął się ada pter i pły ta wy gry wa ła
przez pół go dzi ny je den wers ko lę dy „przy bie że -
li do…, przy bie że li do…”, bo nikt z do mow ni -
ków nie śmiał wstać od świą tecz ne go sto łu, by
prze sta wić igłę od twa rza cza. War to zwró cić uwa -
gę na za cho wa ną do dziś nie zwy kłość te go po sił -
ku – uro czy ste bie sia do wa nie od by wa się
przy sto le za sta wio nym wy łącz nie po st ny mi po -
tra wa mi i w to wa rzy stwie tyl ko naj bliż szych
osób. Wie cze rza mia ła re li gij ny, a więc pod nio sły
cha rak ter – ubie ra no się ele ganc ko, po si łek roz -
po czy na ło czy ta nie frag men tu Ewan ge lii o na ro -
dze niu Je zu sa Chry stu sa, a po tem na stę po wa ła
wspól na mo dli twa wszyst kich do mow ni ków ini -
cjo wa na przez oj ca ro dzi ny. Pod czas spo ży wa nia
po traw nie wy pa da ło śmiać się czy ha ła so wać ani
roz ma wiać na te ma ty fry wol ne. Na sto le usta wia -
no też do dat ko wy ta lerz, dla sa mot nej oso by,
zbłą ka ne go go ścia, dla ko goś bied ne go al bo dla
sa me go Pa na Bo ga lub na pa miąt kę bli skich, któ -
rzy ode szli. Pu ste na kry cie do dziś sym bo li zu je
rów nież du cho wą obec ność zmar łej oso by z ro -
dzi ny. Ła ma nie się opłat kiem nie by ło tak po -
wszech ne jak dzi siaj, ale na na kry tym bia łym ob -
ru sem sto le obo wiąz ko wo sta wia no krzyż i świe -
ce. Wspo mnie niem sta jen ki be tle jem skiej by ło
sian ko wkła da ne pod bia ły ob rus, naj czę ściej

w na ro żach sto łu. W nie któ rych do mach sian ko
ukła da no na pod ło dze al bo sta wia no w ką cie sło -
mia ny snop. Na sian ku nie rzad ko kła dzio no
po kil ka ząb ków czosn ku, aby uchro nić się
przed cho ro ba mi.

– Kie dy w ślą skich do mach na do bre za go ścił
zwy czaj ła ma nia się opłat kiem, go spo da rze nie śli
go rów nież do staj ni lub obo ry, aby prze ła mać się
nim ze swo im in wen ta rzem. Cza sem za miast
opłat ka da ro wa no ko niom lub kro wom krom kę
świe że go chle ba al bo smacz ne go sian ka. Bo zwie -
rzę ta sta no wi ły część ro dzi ny – do da je An drzej
Ku rek, ko lej ny we te ry narz w skła dzie Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. – Na po cząt ku lat osiem dzie -
sią tych, gdy ja ko mło dy le karz we te ry na rii peł ni -
łem wi gi lij ny dy żur w lecz ni cy dla zwie rząt w Py -
sko wi cach, zo sta łem we zwa ny do By ci ny do cho -
rej kro wy, któ ra za le gła po po ro dzie. By ła noc,
trza ska ją cy mróz i bia ły śnieg. No i by ła to wi gi -
lij na noc peł na ma gii. Wsze dłem do obo ry, cier -
pią ca kro wa pa trzy ła na mnie zbo la łym wzro kiem,
obok niej ma łe cie ląt ko... Zde cy do wa łem, że trze -
ba jej szyb ko za apli ko wać do żyl nie le kar stwo.
Do roz pusz cze nia le ku po trze bo wa łem cie płej
wo dy, po któ rą po sła łem do do mu go spo da rza.
Sie dzia łem w ci szy przy le żą cej kro wie, aż na gle
usły sza łem zda nie: „Czy przy nio słeś mi te ma -
ków ki”? Zdę bia łem, roz glą da jąc się do oko ła.
Omdla ła kro wa nie by ła w sta nie na wet za mru -
czeć, ale nie opo dal sta ły jej ła cia te ko le żan ki.
Czyż by któ raś nich prze mó wi ła? Wró cił go spo -
darz z wo dą, po da li śmy le kar stwo. Po tem zo sta -
łem za pro szo ny na ku bek go rą cej ka wy. Sie dzia -
łem przy wi gi lij nym sto le, na któ rym sta ły reszt ki
świą tecz nych po traw i my śla łem o gło sie z obo ry.
Sy tu acja wy ja śni ła się, kie dy go spo dy ni za py ta ła
mę ża, czy za niósł pa rob ko wi ma ków ki do obo ry.
Oka za ło się, że gdzieś w sia nie na sło mie le żał so -
bie pa ro bek, któ re go ja nie wi dzia łem i to on py -
tał o ma ków ki – śmie je się An drzej Ku rek.

Licz ba po traw na wi gi lij nym sto le za le ża ła
od za moż no ści do mu i czę sto wie cze rza nie

za li cza ła się do szcze gól nie wy staw nych – od co -
dzien nej róż ni ła się tyl ko tym, że po ja wia ły się
na sto le po tra wy szy ko wa ne wy łącz nie raz w ro -
ku, na tę wła śnie oka zję. W bo gat szych do mach
(zwy czaj ten praw do po dob nie przy wę dro wał
z pol skich Kre sów) szy ko wa no dwa na ście po -
traw, bo ty le jest mie się cy w ro ku i ty lu by ło apo -
sto łów… Z cza sem wśród dań, rów nież w po wie -
cie gli wic kim, obok ty po wo ślą skich po traw kró -
lo wał czer wo ny barszcz z uszka mi, zu pa grzy bo -
wa, karp przy go to wy wa ny na róż ne spo so by, śle -
dzie, kom pot z su szu i ku tia. Oso by ro dem z Po -
znań skie go ja da ły w tym szcze gól nym dniu m.in.
sza re klu ski na dzie wa ne grzy ba mi, po cho dzą cy
z Rze szowsz czy zny pre fe ro wa li bia ły po st ny
barszcz z grzy ba mi, a z Kie lec czy zny np. groch
z ka pu stą. Przed sta wi cie le każ de go re gio nu Pol -
ski osie dla ją -
cy się na Gór -
nym Ślą sku
wno si li do ku -
li nar ne go ty -
gla ko lej ne
sma ki. 

Tra dy cyj na
jed nak ślą ska
wi gi lia za czy -
na ła się
od „sie mie -
niot ki” – wy -
wa ru z ko no -
pi, do któ re go
d o  d a  w a  n o
(we dle prze pi -

su i uzna nia) ka szę (gry cza ną lub ja gla ną), a cza -
sem rów nież groch. Obo wiąz ko wym skład ni kiem
wie cze rzy by ły po tra wy z ma kiem, któ ry po dob -
nie jak ziar na zbóż, su szo ne owo ce, miód, grzy by
i orze chy sym bo li zo wał uro dzaj i płod ność, a tak -
że łącz ność z za świa ta mi. Cza sem na peł nia no
ma kiem tzw. „pucz ki” – ro dzaj pącz ków wkła da -
nych do gli nia ne go garn ka i za le wa nych odro bi ną
roz to pio ne go ma sła, ale naj czę ściej po da wa no
wspo mnia ne już „ma ków ki” – zmie lo ny mak
z do dat kiem ba ka lii ugo to wa ny na mle ku, prze -
kła da ny war stwa mi bu łek, cia sta lub klu sek. Jed -
ną z naj star szych ob rzę do wych po traw jest
„mocz ka” – gę sty sos na za smaż ce z ma sła i mą -
ki z róż ny mi do dat ka mi. Wie lość i zróż ni co wa nie
tych do dat ków (są wśród nich m.in. pier nik, ba -
ka lie, su szo ne grusz ki, pa ster nak i ciem ne pi wo)
spra wia ją, że nie mal każ da ślą ska ro dzi na po -
szczy cić się mo że nie co in nym sma kiem tej po -
tra wy spo rzą dzo nej wg prze pi sów pie czo ło wi cie
prze ka zy wa nych z po ko le nia na po ko le nie. Ry by
po ja wia ły się po cząt ko wo tyl ko w bo ga tych do -
mach, z cza sem sta ły się pod sta wo wą po tra wą
wi gi lij ną. Po wszech nie uwa ża no, że na le ży
skosz to wać choć odro bi nę z każ de go wi gi lij ne go
da nia, co gwa ran to wać mia ło po myśl ność w ko -
lej nym ro ku. 

Pre zen ty pod cho in kę przy no si ło u nas no wo
na ro dzo ne Dzie ciąt ko – na pa miąt kę da rów

zło żo nych w sta jen ce, a dzie ciom w na gro dę
za do bre za cho wa nie. Z cza sem do na sze go re -
gio nu przy fru wać za czął rów nież przy no szą cy
po da run ki Anio łek, któ ry ko rze nia mi się gał
środ ko wych i wschod nich czę ści kra ju. Z Po -
zna nia przy był też Gwiaz dor. Licz ba i oka za łość
pre zen tów skła da nych pod cho in ką róż ni ła się
w po szcze gól nych do mach, jed nak Dzie ciąt ko
by wa ło zwy kle hoj niej sze od wcze śniej sze go
Mi ko ła ja.

Nie odzow ną czę ścią Wi gi lii by ło uczest nic -
two w pa ster ce – ra do snym wy śpie wy wa niem ko -
lęd wi ta no no wo na ro dzo ne go Je zu ska, wie rząc,
że oso bi sty udział we mszy za pew nia szczę ście
w nad cho dzą cym ro ku. W Wi gi lię nie na le ża ło
prać, aby wi szą ce przez noc pra nie nie spo wo do -
wa ło odej ścia któ re goś z do mow ni ków do wiecz -
no ści. Et no gra fo wie w nie któ rych ob rzę dach
świą tecz nych do pa tru ją się po gań skie go kul tu
zmar łych, ale bo żo na ro dze nio we i wi gi lij ne zwy -
cza je sza no wać na le ży, od da jąc w ten spo sób
hołd Bo gu, tra dy cji i wie rze przod ków.

– A ja je stem prze ko na ny, że w Wi gi lię od sa -
me go ra na zwie rzę ta przy cho dzą do we te ry na rza
i sa me opo wia da ją, co je bo li. Tak jest na praw dę,
wy star czy tyl ko odro bin kę w to wie rzyć – de kla -
ru je Szy mon Ko ściarz, jesz cze je den we te ry narz
bę dą cy rad nym Po wia tu Gli wic kie go.

MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ
EWA PIESZ KA

MA GICZ NE BO ŻE NA RO DZE NIE

Wnę trze szop ki, któ ra sta nę ła na Ryn ku w Gli wi cach w ubie głym ro ku – po sta ci
zwie rząt wy ko na ła We ro ni ka Mor ci nek z Ra cho wic. 

So śni co wic ki las w śnież ne Bo że Na ro dze nie. 
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8 grud nia w Ze spo le Szkół Za -
wo do wych nr 2 w Knu ro wie od by -
ła się kon fe ren cja pod su mo wu ją ca
pro jekt, któ re go efek tem jest m.in.
wy da nie książ ki pt. „Bo ju, bo ju
boj ka czy li Po wiat Gli wic ki w le -
gen dzie”. To przed się wzię cie ma ją -
ce na ce lu oca le nie sta rych lu do -
wych opo wie ści, któ re już za ni ka ją. 

Kon fe ren cja by ła ostat nim eta -
pem trwa ją ce go bli sko rok pro jek tu,
na któ ry Wy dział Roz wo ju i Pro mo -
cji Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach po zy skał środ ki fi nan so we Mi -
ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go. W ra mach je go re ali za cji we
wrze śniu br. od był się kon kurs na le -
gen dę z te re nu po wia tu opo wia da ną
gwa rą. Pod czas kon fe ren cji lau re aci
kon kur su ode bra li na gro dy i raz jesz -
cze pięk ną gwa rą ślą ską wy gło si li
tek sty wy bra nych przez sie bie le -
gend. Swo iste go na uko we go pod su -
mo wa nia kon fe ren cji w wy stą pie niu
pt. „Ślą sko god ka – ob raz du szy Ślą -
za ków” do ko na ła dr hab. Jo lan ta
Tam bor z Za kła du Ję zy ko znaw stwa
Prag ma tycz ne go In sty tu tu Ję zy ka
Pol skie go Uni wer sy te tu Ślą skie go.

– Gra tu lu ję i bar dzo się cie szę, że
po wsta ła pu bli ka cja pt. „Bo ju, bo ju
boj ka czy li Po wiat Gli wic ki w le gen -
dzie”, w któ rej zna la zły się opo wie -
ści z te go te re nu spi sa ne w ję zy ku
pol skim ogól no na ro do wym oraz
w gwa rze ślą skiej. Na pew no wy ko -
rzy stam tę książ kę pod czas za jęć ze

stu den ta mi na dia lek to lo gii – mó wi
dr hab. Jo lan ta Tam bor.

Bar dzo pięk nie o prak tycz nym
na ucza nia re gio na li zmu w szko le
opo wia da ły 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, a jed no -
cze śnie dy rek tor Miej skiej Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Knu ro wie oraz
Han na Py ka – na uczy ciel ka z tej sa -
mej pla ców ki. Na ucza nie re gio nal ne
to przede wszyst kim prze ka zy wa nie
uczniom, w kon tek ście obo wią zu ją -
ce go pro gra mu na ucza nia, hi sto rii
re gio nu, oby cza jów, tra dy cji, gwa ry,
to wspól ne śpie wa nie, ta niec, li te ra -
tu ra i sztu ka re gio nal na. Dy rek cja
Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Knu ro wie od lat or ga ni zu je bie sia -
dy ślą skie, któ re od bie ga ją swo ją
kon wen cją od ty po wych bie siad
przy trun kach i bu ja niu się w takt po -
pu lar nej mu zy ki. Bie sia da w knu -
row skiej „Dwój ce” to przede wszyst -
kim gwa ro we in sce ni za cje po ka zu ją -
ce strój, ob rzę dy, tra dy cje, ko lej ne
eta py ży cia Ślą za ka czy ślą skie sma -
ki. W spo tka niach tych uczest ni czą
nie tyl ko ucznio wie, ale rów nież ca -
łe ich ro dzi ny. 

– Bar dzo waż ne jest, aby za cho -
wać po praw ność i zgod ność. Tak go -
dać, jak ser ce na ka zu je i dbać o ślą -
ski strój – pod kre śla ła pod czas kon -
fe ren cji Ste fa nia Grze go rzy ca, któ -
ra na do łą czo nej do pu bli ka cji pły cie
opo wia da gwa rą naj pięk niej sze le -

gen dy po wia tu gli wic kie go. To rów -
nież ona pod ję ła się tru du opra co wa -
nia wszyst kich tek stów gwa ro wych
w tym wy daw nic twie.

Do po wsta nia zbio ru le gend z Po -
wia tu Gli wic kie go przy czy ni li się
tak że: Alek san dra Cze chow ska–
Gąb ka, An drzej Kna pik, Bo gu -
sław Szy gu ła, or ga ni za to rzy
i uczest ni cy IV Kon kur su Wie dzy

o Po wie cie Gli wic kim, Mu zeum
Miej skie w Za brzu, Fun da cja Za mek
Chu dów oraz Cen trum Kul tu ry „Za -
mek w Tosz ku”. Tłu ma cze nia na ję -
zyk nie miec ki do ko na ła Syl wia Le -
nek, na ję zyk an giel ski Gra ży na
Stu dziń ska, ilu stra cje i opra co wa nie

gra ficz ne to za słu ga Mał go rza ty
Szan da ły.

– Wie rzy my, że tra fia ją ca w rę ce
czy tel ni ków pu bli ka cja przy czy ni się
do ura to wa nia od za po mnie nia przy -
naj mniej czę ści le gend z te re nu Po -
wia tu Gli wic kie go, obec nie ży ją cych
głów nie w pa mię ci i opo wie ściach
naj star szych je go miesz kań ców. Za -
in te re so wa nia kon kur sem oka za ne

przez je go mło dych uczest ni ków po -
zwa la mieć na dzie ję, że ta część kul -
tu ro wej spu ści zny Zie mi Gli wic kiej
znaj dzie swo ich god nych spad ko -
bier ców – mó wi Ewa Piesz ka, au -
tor ka książ ki.
MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

– To był bar dzo owoc ny i cie ka wy
wy jazd – mó wi Ewa Jur czy ga, za ło -
ży ciel ka i kie row nik Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku w Knu ro wie, a za ra -
zem wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. 

Na za pro sze nie Ja na Ol brych ta,
po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go,
uczest ni czy ła w grud niu w wy jeź dzie
stu dyj nym do Bruk se li. Z jej uni wer -
sy te tu, dzia ła ją ce go przy To wa rzy -
stwie Mi ło śni ków Knu ro wa, bra li
w nim udział tak że Ur szu la Ci sek –

prze wod ni czą ca Sa mo rzą du Słu cha -
czy oraz Ma rek Wy dra – prze wod -
ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej. – Wy je -
cha li śmy w gru pie 38 osób z po dob -
nych uni wer sy te tów dzia ła ją cych
w wo je wódz twie ślą skim – in for mu -
je E. Jur czy ga. – By ła z na mi m.in. dr
He le na Hrap kie wicz, kie row nik naj -
star sze go dzia ła ją ce go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku przy Uni wer sy te cie
Ślą skim oraz ko le dzy z Cie szy na, Za -
wier cia, Ryb ni ka, Cho rzo wa i Czę -
sto cho wy. Pod czas wy jaz du mie li -

śmy oka zję wy mie nić do świad cze nia
i na wią zać kon tak ty, któ re na pew no
bę dą owo co wać no wy mi ini cja ty wa -
mi. 

Ce lem wy jaz du by ło po zna nie pra -
cy Par la men tu Eu ro pej skie go oraz
spo tka nie z Ja nem Ol brych tem.
Uczest ni cy wy jaz du stu dyj ne go zwie -
dzi li Eu ro par la ment w Bruk se li, do -
wia du jąc się nie mal wszyst kie go o je -
go funk cjo no wa niu. – Naj pierw opro -
wa dzał nas pra cu ją cy w nim Po lak,
a po tem go ścił nas po seł Ol brycht.
Wie le mó wił nam o swej pra cy, mie -
li śmy też za szczyt zjeść z nim obiad
w czę ści par la men tu prze zna czo nej
tyl ko dla po słów – opo wia da Ewa
Jur czy ga. – Par la ment za chwy ca roz -
ma chem, no wo cze sno ścią, wie lo na -
ro do wo ścią pra cu ją cych tam osób
i otwar to ścią na świat. 

Uczest ni cy wy jaz du zwie dzi li też
Bruk se lę, Bru gię i Leu ven, gdzie
miesz ka li. – Bel gia ca ła po grą żo na
by ła już w przed świą tecz nym na stro -
ju, co do da wa ło jej do dat ko we go uro -
ku – cią gnie E. Jur czy ga. – Za byt ki,
ar chi tek tu ra, sztu ka, bel gij skie cze ko -
lad ki, ko ron ki i Grand -Pla ce w Bruk -
se li na dłu go po zo sta ną nam wszyst -
kim w pa mię ci. 

(RG) 

Przed świę ta mi w Ho te lu Mar -
riott w War sza wie zor ga ni zo wa na
zo sta ła ko lej na edy cja In ter na tio -
nal Ba za ar, kier ma szu or ga ni zo wa -
ne go przez Sto wa rzy sze nie Mał żo -
nek Sze fów Mi sji Dy plo ma tycz -
nych. Na kier ma szu nie za bra kło
pro duk tów z wo je wódz twa ślą skie -
go. By ły wśród nich tak że wy daw -
nic twa do ty czą ce po wia tu gli wic -
kie go. 

In ter na tio nal Ba za ar jest or ga ni zo -
wa ny już od pra wie 20 lat. W tym ro -
ku sto isko pol skie by ło bo gat sze o da -
ry z trzech wo je wództw, któ re am ba -
sa do ro wie z mał żon ka mi od wie dzi li

w 2008 ro ku, w tym z woj. ślą skie go.
Udział w kier ma szu wzię ło 35 kra -
jów, któ re by ły go spo da rza mi swo ich
sto isk na ro do wych. Opie ku nem sto -
iska pol skie go był Pro to kół Dy plo -
ma tycz ny MSZ. 

Dar czyń ca mi ślą skich pro duk tów
by ło po nad 20 or ga ni za cji, sa mo rzą -
dów i firm, wśród nich Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach, któ re ofia ro -
wa ło na kier masz swe wy daw nic twa,
do ty czą ce po wia tu – m.in. ma pę
atrak cji przy rod ni czych i kra jo bra zo -
wych, al bum po świę co ny lo kal nym
dwo rom i zam kom oraz al bum „Pięk -
no za klę te w fo to gra fii”.

Po wiat gli wic ki 
na kier ma szu am ba sa do ro wych

W go ści nie u eu ro de pu to wa ne go
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Przed gma chem Par la men tu Eu ro pej skie go. Od le wej: Ur szu la Ci sek, Ma rek
Wy dra i Ewa Jur czy ga. 

Słu chaj my opo wie ści lu du, za nim on je za po mni…

BO JU, BO JU BOJ KA

Od le wej: Ka mil Glo gow ski, Krzysz tof No wak, Kry sty na Wol ny, Ma ria Przy -
by ła – lau re aci kon kur su na le gen dę opo wie dzia ną gwa rą ślą ska, wi ce sta ro -
sta Sła wo mir Adam czyk, Te re sa Bo chek i Ste fa nia Grze go rzy ca. 

Za pra sza my do świa ta le gend Po wia tu
Gli wic kie go. Świa ta peł ne go ma gii
i po ezji, zro dzo ne go z ni czym nie
skrę po wa nej fan ta zji i cel nej ob ser wa -
cji świa ta, z lu do we go po czu cia hu -
mo ru i spra wie dli wo ści, z po trze by
tłu ma cze nia ota cza ją cej rze czy wi sto -
ści i prze ka zy wa nia sys te mu war to ści.
Z tych prze sy co nych ele men ta mi nie -
zwy kło ści opo wie ści, z ca ła ga le rią
za do mo wio nych na tym te re nie nie sa -
mo wi tych po sta ci, m.in. Bia łej Da my,
zło tej kacz ki, strzyg, me lu zyn,
a przede wszyst kim groź nych, a cza -
sa mi psot nych utop ców, wy ła nia się
ob raz świa ta, któ ry od szedł w prze -
szłość sto sun ko wo nie daw no, choć
współ cze sne mu czy tel ni ko wi ja wi się
już ja ko ar cha icz ny. To świat lu dzi
ma ją cych sil ne po czu cie przy na leż no -
ści do wspól no ty, ży ją cych w ści słej
sym bio zie z na tu rą, a rytm pór ro ku
i rytm ka len da rza li tur gicz ne go, lu dzi
kie ru ją cych się prze ka zy wa nym z po -
ko le nia na po ko le nie sys te mem war to -
ści, w któ rym naj wyż szą po zy cję zaj -
mu ją Bóg, ro dzi na i pra ca. „Boj ki”
opo wia da ją o ich na mięt no ściach,
spo so bach oka zy wa nia emo cji i roz -
wią zy wa nia kon flik tów, o ich lę kach
i ma rze niach.
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G m i n a  S o ś n i c o w i c e
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

www.sosnicowice.pl

Je ste śmy gmi ną ma ją cą na ce lu
osią gnię cie na wie lu płasz czy znach
stan dar dów mię dzy na ro do wych 

DBA MY O ŚRO DO WI SKO:
– bu du je my oczysz czal nie ście ków
w Po ni szo wi cach i Słup sku
– re gu lu je my od wod nie nie dróg
w Klesz czo wie
– bez płat nie wy wo zi my se gre go wa ne
śmie ci, sprzęt elek tro nicz ny i wiel ko -
ga ba ry to wy
– utrzy mu je my po rzą dek na te re nach
re kre acyj nych
– chro ni my kom plek sy le śne i wod ne 

SPRA WIA MY, ŻE MIESZ -
KAŃ COM ŻY JE SIĘ CO RAZ

WY GOD NIEJ I PIĘK NIEJ:
– bu du je my dro gę w Ru dziń cu, re -
mon tu je my dro gi w Po ni szo wi cach
i Li go cie Ła będz kiej
– od da li śmy w użyt ko wa nie dwie
dro gi rol ni cze w Klesz czo wie i Słup -
sku
– po ło ży li śmy chod nik przy szko le
w Che chle
– re mon tu je my bu dyn ki uży tecz no ści
pu blicz nej oraz na sze miesz ka nia: no -
wą ele wa cję zy ska ła szko ła w Po ni szo -
wi cach, re mon tu je my bu dy nek z 16
miesz ka nia mi w Boj szo wie Dą brów ce

– zmo der ni zo wa li śmy bu dy nek
w Boj szo wie, w któ rym mie ści się
ośro dek zdro wia, pocz ta oraz sa la
wy ko rzy sty wa na na po trze by miesz -
kań ców so łec twa i gmi ny 
– w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go re ali zu je my pro jekt
„Szko le nie kom pu te ro we dla miesz -
kań ców gmi ny Ru dzi niec” oraz „No
pro blem – ję zyk an giel ski, nie tyl ko
od świę ta”
PRO PA GU JE MY KUL TU RĘ:

– pro wa dzi my w Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry licz ne warsz ta ty ar ty stycz ne 
– or ga ni zu je my spo tka nia miesz kań -
ców z róż nych oka zji
– kul ty wu je my sta re pięk ne zwy cza je

– zwień cze niem do brej za ba wy i na -
wią za niem do tra dy cji świę ta Ku pa ły
jest za ba wa nad je zio rem Pław nio wi -
ce NOC ŚWIĘ TO JAŃ SKA
– or ga ni zu je my prze peł nio ne atrak -
cja mi dla „mło dych i sta rych” ra do -
sne Świę to Plo nów – Do żyn ki

WSPIE RA MY SPORT:
– w gmi nie jest 11 klu bów spor to -
wych: 8 pił kar skich, dwa z nich gra ją
w A -kla sie – Rud no i Klesz czów
– Szkol ny Klub Spor to wy z Pław nio -
wic zdo był I miej sce Ża czek i Mło -
dzi czek w Mi strzo stwach Ślą ska
– do fi nan so wu je my ist nie ją ca in fra -
struk tu rę spor to wą w za kre sie re mon tów
obiek tów: bu do wa wę zła sa ni tar ne go,

wy mia  na
o k i e n
w obiek -
tach spor -
t o  w y c h ,
wy ko na nie
in sta la cji
od grom ni -
k o  w y c h ,
za bez pie -
cza ją cych
p i ł  k o  -
chwy tów

PRO MU JE MY 
NA SZĄ GMI NĘ:

– roz wi ja my in fra struk tu rę wy po -
czyn ko wą na na szych pięk nych, le -
śnych te re nach oraz trzech akwe nach
wod nych, gdzie moż na upra wiać
spor ty wod ne i mo to ro wod ne
– oczkiem w gło wie są na sze za byt ki:
Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy w Ru dziń -
cu, któ ry chce my, przy za an ga żo wa -
niu środ ków fun du szów eu ro pej skich,
w naj bliż szej przy szło ści pod dać re -
wi ta li za cji, Ze spół Pa ła co wo -Par ko -
wy w Pław nio wi cach, drew nia ne ko -
ściół ki w Ru dziń cu, Boj szo wie, Po ni -
szo wi cach i Wi do wie, licz ne za byt ko -
we ka plicz ki, przy droż ne krzy że
– je ste śmy przy chyl ni dla in we sto rów
– na na szym te re nie po wsta ło du że

cen trum lo gi stycz ne Tu li pan Park,
któ re ca ły czas się roz bu do wu je, za -
pew nia jąc ko lej ne miej sca pra cy dla
miesz kań ców gmi ny i po wia tu
– sta ra my się w ra mach Pro gra mu
Roz wo ju Sub re gio nu Cen tral ne go
o roz bu do wa nie za ple cza tu ry sty ki
ro we ro wej oraz o uru cho mie nie pu -
blicz nych punk tów do stę pu do in ter -
ne tu

Sta ra my się sku tecz nie re ali zo wać
mi sję, któ ra brzmi: „Gmi na Ru dzi -
niec bę dzie roz wi jać swo ją in fra -
struk tu rę, ofe ru jąc swo im miesz kań -
com wy so ką ja kość ży cia. To gmi na
dba ją ca o za byt ki, stwa rza ją ca tu ry -
stom moż li wość atrak cyj ne go wy po -
czyn ku i re kre acji na ło nie przy ro dy.
To gmi na otwar ta na in we sto rów”.

W Ma chern, nie du żym mia stecz ku
po ło żo nym nie da le ko Lip ska, od by ło
się spo tka nie przed sta wi cie li gmin
part ner skich pod su mo wu ją ce mi nio ny
rok współ pra cy. Po szcze gól ne gmi ny
by ły re pre zen to wa ne przez wła dze sa -
mo rzą do we i przed sta wi cie li or ga ni za -
cji bio rą cych czyn ny udział w wy mia -
nie part ner skiej. Gmi nę So śni co wi ce
re pre zen to wa ła He le na Wy pych – na -

uczy ciel ka ję zy ka nie miec kie go
w gim na zjum w So śni co wi cach i Jo -
achim Sko ru pa – za stęp ca bur mi -
strza. Spo tka nie da ło no we im pul sy
do part ner skiej współ pra cy. Usta lo no
za da nia na przy szły rok. Po raz pierw -
szy or ga ni za to rem obo zu mło dzie żo -
we go bę dzie Loučna nad De snou,
a spo tka nie se nio rów zor ga ni zu ją
miesz kań cy Ma chern. Nie co dzien ny

prze bieg bę dzie miał tra dy cyj ny ju bi -
le uszo wy już Ma rien markt w Lin den,
w któ rym czyn ne uczest nic two za po -
wie dzia ły wszyst kie współ pra cu ją ce
gmi ny. Usta lo no, że przy szło rocz ne
spo tka nie pod su mo wu ją ce od bę dzie
się w So śni co wi cach. W paź dzier ni ku
przy szłe go ro ku bę dzie my więc go ścić
u nas Au stria ków, Cze chów, Fran cu -
zów i Niem ców. 

E -URZĄD
Nie ba wem w Gmi nie So śni co wi ce

roz pocz nie się re ali za cja pro jek tu pn.
„E -URZĄD w So śni co wi cach – Bu do -
wa elek tro nicz nej plat for my usług ad -
mi ni stra cji pu blicz nej wraz z sys te -
mem elek tro nicz ne go obie gu do ku -
men tów”. Pro jekt po le gać bę dzie
na bu do wie in ter ne to wej plat for my
usług ad mi ni stra cji pu blicz nej umoż li -
wia ją cej miesz kań com Gmi ny So śni -
co wi ce skła da nie wnio sków oraz za ła -
twia nie spraw w Urzę dzie Gmi ny
za po śred nic twem In ter ne tu. Dzię ki in -

te gra cji plat for my z por ta lem e –
Usług Pu blicz nych sys te mu SE KAP

moż li we bę dzie rów nież za ła twia nie
spraw dro gą elek tro nicz ną w po nad 55
urzę dach ad mi ni stra cji pu blicz nej wo -
je wódz twa ślą skie go. Pro jekt obej mie
rów nież uspraw nie nie we wnętrz nych
pro ce dur ad mi ni stra cyj nych w Urzę -
dzie Gmi ny oraz jed nost kach or ga ni -
za cyj nych – Ośrod ku Po mo cy Spo -
łecz nej oraz Ze spo le Eko no mi ki
Oświa ty, Zdro wia i Kul tu ry po przez
wdro że nie sys te mu elek tro nicz ne go
obie gu do ku men tów. Re ali za cja pro -
jek tu wpły nie na roz wój sze ro ko ro zu -

mia ne go spo łe czeń stwa in for ma cyj ne -
go w Gmi nie So śni co wi ce po przez
zwięk sze nie ter mi no wo ści i efek tyw -
no ści za ła twia nia spraw w Urzę dzie
oraz umoż li wi miesz kań com za ła twia -
nie spraw prak tycz nie bez wy cho dze -
nia z do mu, po przez In ter net. Pro jekt,
któ re go cał ko wi ta war tość wy no -
si 370 000 zł, współ fi nan so wa ny jest
w 85 proc. ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach dzia ła nia 2.2 Roz wój
elek tro nicz nych usług pu blicz nych
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.

Młodzi twórcy
Na wieczorze autorskim,

rozpoczynającym cykl wydarzeń
kulturalnych, których współorgani-
z a t o r e m  j e s t  g i m n a z j u m  

w Sośnicowicach, swoją twórczość
zaprezentowali Karol Michalik 
i Karolina Kułakowska. 

Uczennice gimnazjum przeczytały
wybrane utwory z debiutanckiego
tomiku  poezji młodego twórcy pt.
„Negatyw”, a ich autor odpowiadał na
pytania zgromadzonej w auli
publiczności. Karol podkreślił, że
poezja jest jego pasją i na pewno
pierwszy tomik wierszy nie będzie
ostatnim. Karolina studiująca
edukację artystyczną w zakresie sztuk
plastycznych na Uniwersytecie
Śląskim w Cieszynie zaprezentowała
swoje prace malarskie i próby
poetyckie. Wieczór spotkał się 
z bardzo pozytywnym odbiorem
zaproszonych gości,  którzy
zapowiedzieli, że chętnie będą
uczestniczyć w następnych imprezach
z tego cyklu.

Sza now ni Miesz kań cy Gmi ny So śni co wi ce!

W tym szcze gól nym cza sie po prze dza ją cym
Świę ta Bo że go Na ro dze nia i na sta nie No we -
go Ro ku, kie ru je my do Was w imie niu sa -
mo rzą du gmin ne go naj ser decz niej sze ży cze -
nia. Niech czas, w któ rym śpie wa my „Ci cha
noc” bę dzie cza sem wy ci sze nia, tak by śmy
mo gli usły szeć głos na szych bli skich, zna jo -
mych, by śmy za uwa ży li, że nie je ste śmy sa mi, by śmy
pod cho in ką skła da li nie tyl ko pre zen ty, ale i ser ca, w któ -
rych bę dzie miej sce dla dru gie go czło wie ka. Niech nad -
cho dzą cy rok 2009 da po czu cie bez pie czeń stwa i po zwo li
w zdro wiu re ali zo wać naj śmiel sze za mie rze nia, któ re
przy nio są szczę ście Wam i Wa szym bli skim.

Re gi na Bar giel Cze sław Ja ku bek 
Prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej        Bur mistrz So śni co wic

Part ner stwo po nad gra ni ca mi 

Cen trum Lo gi stycz ne Tu li pan Park.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudziniec!
Przesyłamy Państwu najcieplejsze życzenia -

radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech cudowne
wydarzenie sprzed 2000 lat, kiedy słowo ciałem się
stało rozweseli każdy dom i uczyni go szczęśliwym.

Niech roznieci płomień domowego ogniska, przy
którym zapomnimy o troskach i smutkach.  Niech
Boże Narodzenie  stanie się dla nas wszystkich

źródłem radości, nadziei i siły.
Z okazji Nowego Roku życzymy nam wszystkim,

abyśmy  wzajemnie się wspierali i wspólnie
odczuwali  satysfakcję z realizacji zadań

dużych i małych. 
Niech ROK 2009 będzie dla każdego

Państwa czasem radości i spełnienia.
Wszystkiego najlepszego!

Wójt Krzysztof Obrzut 
oraz

Przewodniczący Rady Gminy Bernard Kukowka
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Miasto i Gmina Toszek

Upły wa ją cy rok był zna czą cy
dla Gmi ny Wie lo wieś pod wzglę -
dem po czy nio nych in we sty cji.

Oto naj waż niej sze ze zre ali zo wa -
nych przed się wzięć. Po pierw sze, za -
koń czo no ko lej ny etap re wi ta li za cji
pa ła cu przy ul. Głów nej w Wie low si,
gdzie swo ją sie dzi bę otrzy mał Urząd
Gmi ny. Ten pięk ny za by tek za chwy ca
już nie tyl ko miesz kań ców gmi ny, ale
i przy jezd nych. 

Suk ce sem moż na tak że na zwać
re ali za cję pro jek tu Cen tra Kształ ce -
nia na Od le głość na Wsiach w ra -

mach Sek to ro we go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Roz wój Za so bów Ludz -
kich. Cen trum dzia ła od lu te go br.,
zlo ka li zo wa ne jest w Gmin nej Bi -
blio te ce Pu blicz nej. Wy po sa żo ne
zo sta ło w 9 ze sta wów kom pu te ro -
wych, no te bo ok, fak ste le fon, dru -
kar kę, pro jek tor cy fro wy oraz naj no -
wo cze śniej sze urzą dze nia prze zna -
czo ne dla osób nie peł no spraw nych,
opro gra mo wa nie gra ficz ne oraz edu -
ka cyj ne i mul ti me dial ne en cy klo pe -
die, atla sy i słow ni ki. Z kur sów pro -
po no wa nych w Cen trum mo że ko -

rzy stać każ dy, kto za mie rza po sze -
rzyć swo ją wie dzę lub pod no sić
kwa li fi ka cje.

W br. wy da rze niem by ło rów nież
otwar cie Re mi zy Stra żac kiej w Dą -
brów ce, wy bu do wa nej ze środ ków
wła snych gmi ny i miesz kań ców so -
łec twa. Po za tym roz po czę to bu do wę
in fra struk tu ry na no wo po wsta ją cym
osie dlu dom ków jed no ro dzin nych
w pięk nej miej sco wo ści Bo ro wia ny.
Na nad cho dzą cy rok za pla no wa no
ko lej ne za da nia zna czą ce dla roz wo ju
gmi ny.

Ru szył no wy pro gram Lo kal nej
Gru py Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne -
go Ślą ska” ad re so wa ny do mło dzie -
ży, śro do wi ska oświa to we go
i wszyst kich li de rów spo łecz nych,
któ rzy za in te re so wa ni są roz wo jem
ak tyw no ści i wo lon ta ria tu wśród
mło dzie ży Spi chle rza. Pro jekt do fi -
nan so wa ny jest ze środ ków Mi ni -
ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej

w ra mach Fun du szu Ini cja tyw
Oby wa tel skich. 

Naj waż niej sze dzia ła nia w ra mach
pro jek tu to prze pro wa dze nie trzy -
dnio wych warsz ta tów ak ty wi zu ją -
cych dla mło dzie ży, prze pro wa dze nie
czte ro dnio wych warsz ta tów dla dzia -
ła czy mło dzie żo wych – przy szłych
men to rów, or ga ni za cja kon fe ren cji
szko le nio wych dla mło dzie ży, przed -

sta wi cie li śro do wi ska oświa to we go
oraz przed sta wi cie li lo kal nych władz.

Pierw sza kon fe ren cja od by ła się
w Wie low si, na stęp na w So śni co wi cach,
ko lej na w Gmi nie Ko cha no wi ce, a ostat -
nia w Gmi nie Ko szę cin. Ich prze wod ni mi
te ma ta mi by ły pro gra my po mo co we dla
mło dzie ży oraz wo lon ta riat w prak ty ce.
Za in te re so wa nych za pra sza my na stro nę
in ter ne to wą www.ja ty my.org.pl. 

Te go rocz ny fe sti wal zor ga ni zo -
wa ny w Wie low si prze bie gał
pod ha słem „Dziś dzie ci i mło dzież
szczy cą się swo ją ślon skom god -
kom”. 

Im pre za zor ga ni zo wa na zo sta ła
przez Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
w Wie low si pod pa tro na tem se na tor
Ma rii Pań czyk -Po ździej i wój ta
Gin te ra Skow ron ka. W pierw szym
eta pie ju ry w skła dzie Ire na Chil -
mon (prze wod ni czą ca – lau re at ka
kon kur su „Po na szy mu, czy li po Ślą -
sku” z 2001 ro ku), Do ro ta Ada mek
(pe da gog, ani ma tor kul tu ry) i Mał go -
rza ta Jen dry sik (soł tys Świ bia, ani -
ma tor folk lo ru) prze słu cha ło 87 pre -
zen ta cji w gwa rze ślą skiej. Ze spo ły
i so li ści – w su mie ok. 280 osób –
przy je cha li z przed szko li, szkół pod -

sta wo wych, gim na zjów i in sty tu cji
kul tu ry czte rech po wia tów: gli wic -

kie go, tar no gór skie go, ryb nic kie go
i strze lec kie go. Po ziom pre zen to wa -
nych wy stę pów był wy so ki. Wszy scy
lau re aci w sze ściu ka te go riach wie -
ko wych zo sta li za pro sze ni na uro czy -
stą Ga lę Fe sti wa lu. W nie dziel ne po -
po łu dnie sa la wi do wi sko wa Ośrod ka
Kul tu ry nie mo gła po mie ścić wszyst -
kich chęt nych, któ rzy przy by li na im -
pre zę. Uro czy stą ga lę uświet ni li swo -
ją obec no ścią se na tor Ma ria Pań -
czyk–Po ździej, wójt Gin ter Skow ro -
nek, za stęp ca wój ta Zyg fryd Stró -
żyk, soł tys Wie low si Jó zef Schutz,
rad ni, miesz kań cy i mło dzież. Zo sta -
ły wrę czo ne na gro dy rze czo we, dy -
plo my i wy róż nie nia. Wszy scy ze bra -
ni mo gli po słu chać lau re atów fe sti -
wa lu. Pod czas pre zen ta cji sce nicz -
nych uśmiech i za do wo le nie na twa -
rzach wi dzów mó wi ły sa me za sie bie
– wy stę py by ły po pro stu świet ne. 

W ro ku 2008 w Gmi nie To szek
zre ali zo wa no sze reg pro jek tów
przy udzia le środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go.

Pro jekt „TAK! To szec ka Aka de mia
Kom pe ten cji” otrzy mał do fi nan so wa -
nie w wy so ko ści 92 178 zł. Pro jekt ten
był je dy nym pro jek tem z ca łe go wo je -
wódz twa ślą skie go, w któ rym wnio -
sko daw cą by ła jed nost ka sa mo rzą du
te ry to rial ne go. Je go ce lem by ła zmia -
na sy tu acji za wo do wej, w tym pod nie -
sie nie umie jęt no ści i kom pe ten cji
miesz kań ców gmi ny.

Efek tem pro jek tu by ło po zy ska nie
w part ner stwie ze Ślą ską Fun da cją

Wspie ra nia Przed się bior czo ści środ -
ków fi nan so wych w kwo cie 49 691 zł.
Je go ce lem by ła ak ty wi za cja spo łecz -
na miesz kań ców gmi ny oraz do star -
cze nie im wie dzy nie zbęd nej do za ło -
że nia i pro wa dze nia or ga ni za cji po za -
rzą do wej, a tak że apli ko wa nia o środ -
ki fi nan so we na dal szy roz wój.
Uczest nicz ki Aka de mii Ak tyw no ści
po za koń cze niu warsz ta tów i szko leń
utwo rzy ły To szec ką Aka de mię Ak tyw -
nych Ko biet, któ ra dzia ła na za sa dzie
Ko ła Go spo dyń Wiej skich.

W gmi nie dzia ła Wio ska In ter ne to -
wa w so łec twie Pa czy na oraz Cen trum
Kształ ce nia na Od le głość w so łec twie

Pniów. Oba cen tra są wy po sa żo ne
w sprzęt kom pu te ro wy i te le in for ma -
tycz ny oraz pa kie ty pro gra mów szko -
le nio wych i edu ka cyj nych. Wszyst kie
usłu gi zwią za ne z ko rzy sta niem z cen -
trów są bez płat ne. Na uru cho mie nie
Wio ski In ter ne to wej w Pa czy nie po zy -
ska no 100 800 zł, na to miast na Cen -
trum Kształ ce nia w Pnio wie 50 000 zł.

Przez Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Tosz ku re ali zo wa ny był pro jekt sys -
te mo wy „Ak tyw ny roz wój za wo do wy
szan są na suk ces”. Był on skie ro wa ny
do osób bez ro bot nych i słu żył zdo by -
ciu przez nich no wych umie jęt no ści
za wo do wych. Na je go re ali za cję po zy -
ska no 75 574 zł. Ko lej ne pro jek ty są
w przy go to wa niu.

Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia spędzonych w gronie

rodzinnym oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku

życzą

Rada Miejska w Toszku
i Burmistrz Toszka

Mnó stwa pre zen tów pod zie lo ną cho in ką,
pysz no ści na wi gi lij nym sto le,

wspa nia łej ro dzin nej at mos fe ry
wy peł nio nej me lo dia mi ko lęd,

a tak że wy strza ło we go, 
bą bel ko we go Syl we stra

i speł nie nia ma rzeń w No wym Ro ku
ży czą wszyst kim Czy tel ni kom

Wójt Gmi ny Wie lo wieś
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Wie lo wieś

III Fe sti wal Gwa ry Ślą skiej

Waż ne in we sty cje

Dla sie bie i dla in nych – ja, ty, my!

Nie tyl ko TAK!
W tym ro ku

dru ho wie z OSP
Cio cho wi ce ob -
cho dzą wy jąt ko -
wą rocz ni cę.
Już 120 lat upły -
nę ło od cza su,
jak Graf von
Mol ke – prze -
wod ni czą cy po -
w i a  t o  w e  g o
związ ku si kaw -
ko we go, przy jął
wnio sek i sta tut
przed sta wi cie li
Cio cho wic, two rząc i po wo łu jąc
do dzia ła nia Zwią zek Si kaw ko wy
w tej miej sco wo ści.

Uro czy ste ob cho dy tej rocz ni cy od -
by ły się 15 li sto pa da w straż ni cy OSP
w Cio cho wi cach. Wśród za pro szo -
nych go ści nie za bra kło bur mi strza
Tosz ka Jac ka Za rzyc kie go i wi ce -
prze wod ni czą cej Ra dy Miej skiej
w Tosz ku Ma rii Bu kow skiej. Po nad -
to ob cho dy 120-le cia za szczy cił swą

obec no ścią Zyg munt Wilk, rad ny
Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go,
któ ry w imie niu mar szał ka wo je wódz -
twa ślą skie go wrę czył pre ze so wi Jed -
nost ki Jó ze fo wi Po locz ko wi Pu char,
a na czel ni ko wi OSP Cio cho wi ce Je -
rze mu Su lew skie mu Zło tą Od zna kę
Ho no ro wą za Za słu gi dla Wo je wódz -
twa Ślą skie go. Czyn nych człon ków
OSP oraz naj star szych stra ża ków uho -
no ro wa no od zna ka mi za wy słu gę lat. 

Mi nę ły czte ry la ta od pod pi sa nia
przez To szek umo wy part ner skiej
z Gmi ną Ho he nau w Ba wa rii. Przez ten
czas za rów no gmi ny, jak i ich miesz kań -
cy do brze się po zna li i za przy jaź ni li. 

– Sta ło się już na przy kład tra dy cją,
że go ści my miesz kań ców Gmi ny Ho -
he nau na zam ko wym Okto ber fe ście –

mó wi wi ce bur mistrz Tosz ka Ma ria
No wak -Ko wal ska. – W tym ro ku
z wi zy tą przy je cha ło 88 osób, w więk -
szo ści z Schönbrunn am Lu sen, miej -
sco wo ści z gmi ny Ho he nau. Przy wieź -
li ze so bą wspa nia łą or kie strę dę tą. Zaś
nie daw no do Przed szko la w Tosz ku już
dru gi raz za wi tał Mi ko łaj z Ho he nau. 

Part ner skie od wie dzi ny są oka zją
do na wią za nia kon tak tów in dy wi du al -
nych lub or ga ni za cyj nych. Uda ło się to
już chó ro wi, or kie strze, stra ża kom czy
spor tow com. Po za kon tak ta mi ofi cjal ny -
mi za przy jaź nie ni Ba war czy cy chęt nie
spę dza ją w gmi nie To szek krót kie urlo py,
za każ dym ra zem przy wo żąc da ry rze -
czo we do roz dy spo no wa nia po trze bu ją -
cym przez Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej. 

Stra żac ki ju bi le usz

Przy ja ciel skie Ho he nau



www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 1100

NNRR  1122  ((2211))  GGRRUUDDZZIIEEŃŃ  22000088    RROOZZMMAAIITTOOŚŚCCII

Go łę bia rze re jo nu So śni co wi ce pod su -
mo wa li mi nio ny se zon lo tów. Spo tka nie
z tej oka zji zor ga ni zo wa ne zo sta ło 20 li sto -
pa da w Ostro pie. Re jon So śni co wi ce Pol -
skie go Związ ku Ho dow ców Go łę bi Pocz to -
wych sku pia 400 ho dow ców z od dzia łów
So śni co wi ce, Ru dzi niec, Przy szo wi ce, Gli -
wi ce i Za brze. Naj lep si z nich ode bra li pu -
cha ry, wrę czo ne przez sta ro stę gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka. Do sko na łych wy ni -
ków gra tu lo wał ho dow com tak że czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Mar cin
Stron czek. 

W ka te go rii go łę bi do ro -
słych mi strzem zo stał Ha rald
Grim me z od dzia łu Ru dzi -
niec. Ty tuł I wi ce mi strza
przy padł du eto wi Bo le sław
i Ka mil Ka iser z od dzia łu
Przy szo wi ce, a II wi ce mi strza
– Ja no wi Mark so wi z od -
dzia łu Ru dzi niec. W lo tach
go łę bi mło dych mi strzem zo -
stał du et Czen czek -Wa rzo ła
z Za brza, I wi ce mi strzem – B.
i W. Ka iser, a II wi ce mi strzem
– K. i B. Ka iser. 

War to do dać, że ho dow ca Ha rald Grim me
za jął 3 miej sce w Ge ne ral nych Mi strzo stwach
Pol ski w lo tach go łę bi do ro słych, w któ rych
bra ło udział 40 tys. ho dow ców. 

Pu char Sta ro sty ode brał Nor bert Jur czyk
z Ra cho wic – je go go łąb ja ko pierw szy z te re -
nu po wia tu gli wic kie go po ko nał tra sę lo tu
z Bruk se li. Pu char Prze wod ni czą ce go Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go Ta de usza Ma mo ka
otrzy mał Mar cin Tim z Wi do wa – go łąb z je -
go ho dow li ja ko pierw szy z po wia tu prze był
dy stans lo tu z Osten dy.

Dzia łal ność Cen trum Edu ka cji
Śro do wi sko wej w Knu ro wie za po -
cząt ko wał 15 lat te mu cykl wy kła dów
dla miesz kań ców mia sta w ra mach
Wszech ni cy Wie dzy Śro do wi sko wej. 

W 1996 ro ku zo stał opra co wa ny
i za twier dzo ny Sta tut Sto wa rzy sze nia
„Cen trum Edu ka cji Śro do wi sko wej”.
Jak czy ta my w sta tu cie: „ce lem Cen -
trum Edu ka cji Śro do wi sko wej jest
pro pa go wa nie ini cja tyw i dzia łań
sprzy ja ją cych roz wo jo wi pla có wek
oświa to wych i wy cho waw czych
(szkol nych i po zasz kol nych) oraz
wspo ma ga nie i in te gro wa nie wszel -
kich form dzia ła nia na rzecz oświa ty,
edu ka cji śro do wi sko wej (re gio nal nej)
ze stro ny osób fi zycz nych i praw -
nych, pod mio tów go spo dar czych,
grup spo łecz nych, or ga ni za cji i in sty -
tu cji spo łecz nych”.

Kie dy od lip ca 1993 ro ku w Knu -
ro wie za czę ły uka zy wać się „Ze szy ty
Knu row skie” (wy daw ca Ra da Miej -
ska) już wte dy za miesz cza ne by ły ar -
ty ku ły z eko lo gii, che mii, hi sto rii,
bio lo gii, kul tu ry do ty czą cej Knu ro wa
i oko li cy.

Naj bar dziej wi docz nym dzia ła -
niem jest po dej mo wa nie przez
uczniów Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie prac ba daw -
czo -ana li tycz nych oraz ich pre zen ta -
cja na se sjach po pu lar no -na uko wych.
Spo śród wie lu ar ty ku łów za miesz cza -
nych na ła mach „Ze szy tów Knu row -
skich” wy mień my tyl ko nie któ re:
Wstęp na oce na za war to ści tlen ku wę -
gla w po wie trzu at mos fe rycz nym
Knu ro wa; Cha rak te ry sty ka wód wy -
bra nych akwe nów na te re nie Kry wał -
du; Za war tość wy bra nych me ta li
cięż kich i azo ta nów w wa rzy wach
z oko licz nych tar go wisk.

Sto wa rzy sze nie re ali zu je swo je
ce le w wie lo ra ki spo sób. Wy mień -
my je:

– or ga ni zo wa nie cy klu wy kła dów
w ra mach Wszech ni cy Wie dzy Śro -
do wi sko wej (np. Tra dy cje w Ślą skiej
ro dzi nie czy Hi sto ria Kok sow ni
„Knu rów” na tle kok sow nic twa gór -
no ślą skie go)

– dzia łal ność na uko wą, na uko wo -
-tech nicz ną, oświa to wą, kul tu ral ną
po przez współ pra cę z Po li tech ni ką
Ślą ską w Gli wi cach, In sty tu tem On -
ko lo gii im. M. Skło dow skiej -Cu rie
Od dział w Gli wi cach, Fir mą „Ko -
mart”, To wa rzy stwem Mi ło śni ków
Knu ro wa.

To wła śnie CEŚ w 2001 ro ku wy -
da ło mo no gra fię „Ko ściół i pa ra fia p.
w. św. Mi ko ła ja w Wil czy (1480-
2000), zgod nie z za pi sem sta tu to wym
– cy tat: „pro wa dze nie dzia łal no ści
wy daw ni czej”.

W la tach 90. XX w. pro wa dzo ne
by ły warsz ta ty dzien ni kar skie; obec -
nie zaś człon ko wie Sto wa rzy sze nia
or ga ni zu ją bądź uczest ni czą w pre lek -
cjach, od czy tach, kon fe ren cjach, kur -
so kon fe ren cjach, współ dzia ła ją z or -
ga ni za cja mi spo łecz ny mi, go spo dar -
czy mi i na uko wy mi.

Pierw szym pre ze sem CEŚ był dr
Piotr Gór ka, obec nie zaś dr Ma rek
Wy dra.

Człon ka mi Sto wa rzy sze nia są na -
uczy cie le knu row skich szkół wszyst -
kich ty pów oraz sym pa ty cy te goż
Sto wa rzy sze nia. W cza sie wa ka cji
let nich człon ko wie uczest ni czy li
w wy ciecz ce do War sza wy – zwie dzi -
li bu dy nek Sej mu RP, In sty tut Ją dro -
wy w Świer ku, zo sta li przy ję cie
w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej
przez mi ni ster Ka ta rzy nę Hall i se -
kre tarz sta nu Kry sty nę Szu mi las.

Ma ria Grze lew ska

By wszyst kie dzie ci mia ły ko cha -
nych ro dzi ców i dom, by ni gdy nie
by ły głod ne, aby na świe cie nie by ło
wo jen. Że by za wsze to wa rzy szył im
przy ja ciel, któ ry bę dzie ich wspie -
rał w przy krych chwi lach. Że by nie
cho ro wa ły i że by za wsze by ły szczę -
śli we. By za wsze ktoś je od wie dził
w szpi ta lach i do mach dziec ka...

Ta kie ży cze nia na pi sa li (a młod si
na ry so wa li) uczest ni cy kon kur su
„Na pisz list do Świę te go Mi ko ła ja”.
Jed na ze skrzy nek, do któ rych moż na
by ło wrzu cać li sty, sta ła w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach i tra fi ły
do niej pra ce z te re nu po wia tu, ale też
z po bli skie go Do mu Dziec ka nr 2
w Gli wi cach. Zwy cięz ca mi kon kur su
zo sta li: Ju sty na Mi cha łow ska i Ja -

cek Ję drze jew ski z Knu ro wa, Mar -
cin Ka fan ke i Fi lip Ol szew ski z Ru -
dziń ca, Ga bry sia Do brzań ska, Mał -
go sia Kost ka, Ja kub Ko ła ta, Eryk
Ja nusz kie wicz, Na ta lia Su szek, Le -
on Szcze pań ski, Ka mi la Sto ry, Mi -
rek Bo row ski i Woj tek Ćwi kła
z Gli wic oraz Szy mon Du dek i Ma -
ry sia Far ga nus z Py sko wic. 11 grud -
nia otrzy ma li oka za łe pacz ki i ba wi li
się do upa dłe go w Cen trum Roz ryw -
ki ALE GRA przy ul. Cho rzow -
skiej 56 w Gli wi cach. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ło Fo rum
Ko biet Zie mi Gli wic kiej, pa tro -
nat ho no ro wy ob ję ła eu ro de pu to -
wa na Ge no we fa Gra bow ska,
a pa tro nat me dial ny – „No wi ny
Gli wic kie”.

Spro sto wa nie
Dru kar ski cho chlik wkradł się do tek stu pt. „Naj lep si na uczy cie le” na str. 5

w po przed nim wy da niu WPG, zmie nia jąc na zwi sko jed nej z na uczy cie lek, któ -
ra otrzy ma ła Na gro dę Ślą skie go Ku ra to ra Oświa ty. Pra wi dło we na zwi sko brzmi
Vio let ta Uran tów ka. Za błąd prze pra sza my!

Re dak cja 

Ro bert Ś. z Py sko wic, ku pił 14 li sto -
pa da 2006 r. w skle pie VO BIS S.A.

w Gli wi cach kom pu ter oso bi sty – no te bo ok mar ki Fu jit -
su Si mens w ce nie 3.499,00 zł. Za kup był do ko na ny
w ra mach kre dy tu kon su menc kie go udzie lo ne go przez
GE Mo ny Bank.

Kon su ment przy za ku pie nie zwra cał uwa gi
na po sta no wie nia i wa run ki kar ty gwa ran cyj nej wy -
da nej przez pro du cen ta lap to pa. Nie zwra cał się
rów nież do sprze daw cy o po in for mo wa nie go o wa -
run kach u dzie lo nej gwa ran cji na no te bo ok. Po pół -
to ra rocz nym bez pro ble mo wym ko rzy sta niu z urzą -
dze nia, kon su ment stwier dził nie pra wi dło we dzia -
ła nie lap to pa. Udał się do ser wi su gwa ran ta w Za -
brzu w ce lu od da nia go do na pra wy gwa ran cyj nej.
Po kil ku dniach otrzy mał in for ma cję o od bio rze
urzą dze nia. Oka za ło się, że gwa rant od mó wił do ko -
na nia nie od płat nej na pra wy z po wo du wy ga śnię cia
okre su gwa ran cji. W ogól nych wa run kach gwa ran -
cji jest stwier dze nie, że upraw nie nia z jej ty tu łu
obej mu ją okres 24 mie się cy dla te go kom pu te ra
prze no śne go – jed nak że z za strze że niem. Za strze -
że nie – uwa ga brzmia ła, że w przy pad ku, gdy
sprze daż pro duk tu do klien ta koń co we go na stą pi
póź niej niż po 6 mie sią cach od da ty pro duk cji,
okres gwa ran cji li czo ny jest od da ty pro duk cji.

W sy tu acji kon su men ta Ro ber ta Ś. oka za ło się, że
mi nął okres 24 mie się cy od da ty pro duk cji kom pu -
te ra, na to miast je go sprze daż mia ła miej sce
po upły wie 6 mie się cy od je go pro duk cji. Gdy by
kon su ment przy za ku pie za po znał się z wa run ka mi
gwa ran cji, zwró cił by uwa gę na te za strze że nia
i wie dząc o da cie pro duk cji lap to pa, zre zy gno wał
by z je go za ku pu.

W przed sta wio nym przy pad ku nie mia ło to
na szczę ście dla kon su men ta ne ga tyw nych kon se -
kwen cji. Na pod sta wie prze pi sów o sprze da ży kon -
su menc kiej, ku pu ją cy do ko nał zgło sze nia re kla ma -
cyj ne go do sprze daw cy, żą da jąc do ko na nia nie od -
płat nej na pra wy z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru
z umo wą. Pod sta wą żą da nia był okres od po wie -
dzial no ści sprze daw cy, któ ry wy no si dwa la ta
od dnia wy da nia to wa ru kon su men to wi. Sy tu acja
dla kon su men ta by ła by in na, gdy by okres od po wie -
dzial no ści sprze daw cy mi nął, na to miast gwa ran cja
by ła by udzie lo na np. na okres 3 lat, ale przy za -
strze że niu li cze nia tej da ty od da ty pro duk cji.

Dla te go war to przed za ku pem do kład nie czy tać
wa run ki udzie lo nej gwa ran cji (szcze gól nie dłuż szej
niż okres 2 lat) na za ku pio ny to war. Jak rów nież do -
py ty wać sprze daw cę o szcze gó ły gwa ran cji, ma ją ce
wpływ na pra wa kon su men ta. Ry szard Kow ry go

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

Ważne zapisy gwarancji

Po mo gli Świę te mu Mi ko ła jo wi

Zwy cięz cy i or ga ni za tor ki kon kur su w ALE GRZE.
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Wie dza na wie le spo so bów 

Człon ko wie sto wa rzy sze nia w In sty tu cie Ją dro wym w Świer ku. 

Mi strzow skie go łę bie

Od le wej: Jan Marks, sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, Ha rald
Grim me i Bo le sław Ka iser. 
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Naj star si miesz kań cy obec ne go po wia tu gli wic -
kie go nie pa mię ta ją, kto i kie dy po sta wił młyn
nad Bie raw ką. Mó wio no tyl ko, że to mu sia ło być
bar dzo daw no te mu, o czym mo gły świad czyć próch -
nie ją ce, drew nia ne ścia ny, tak ob ro słe mchem, że pa -
trząc z da le ka, go tów by łeś przy siąc, że to nie młyn,
ale kę pa drzew, rzu co na w roz le głą per spek ty wę
oko licz nych łąk, tym bar dziej zie lo na, że z dwóch
stron opa sa na lśnią cą w słoń cu wstąż ką rze ki Bie -
raw ki, któ ra prze pły wa przez po łu dnio wą część na -
sze go po wia tu. 

Je sie nią, gdy zry wa ły się wi chu ry, młyn stę kał
i trząsł się w po sa dach. Zda wa ło się, że to ko niec, ale
ol brzy mie ko ło wod ne, się ga ją ce przy czół ka bu dow -
li, ob ra ca ło się nie prze rwa nie, nic so bie nie ro biąc
z wi chu ry. Gra ni to we ka mie nie miaż dży ły zbo że,
któ re już ja ko mą ka spły wa ło struż ka mi do za sob -
nych są sie ków.

– Nie ma lep sze go mły na w oko li cy – mó wi li go -
spo da rze.

– Ta kiej mą ki nie po wsty dził by się i dwór kró lew ski.
– Mą ka bia ła jak śnieg, a z kor ca zbo ża po zo sta je

nie wie le otrąb.
– So lid na ro bo ta. Dziś przy wie ziesz zbo że, a ju tro

masz prze miał.

Dzi wio no się tyl ko, dla cze go w okre sie let nim
młyn stoi nie czyn ny ca ły mi dnia mi, a uru cha mia ny
jest do pie ro pod wie czór. Jed ni twier dzi li, że mły narz
wy po czy wa w cza sie upa łów, in ni – bar dziej zło śli wi
i do szu ku ją cy się we wszyst kim sił nie czy stych – po -
są dza li mły na rza o ja kieś cza ry, a na wet pakt z dia -
błem. Nikt w to jed nak nie wie rzył, ale nikt nie od -
wa żył się no cą od wie dzić mły na rza, zwłasz cza, że
dro ga wio dła przez pod mo kłe łą ki, gdzie nie trud no
spo tkać utop ka, któ ry mógł śmiał ka za pro wa dzić
na bez dro ża i groź ne ba gna.

Utop ków by ło peł no w roz le wi skach Bie raw ki.
Przed za cho dem słoń ca ścią ga ły ze wszyst kich stron
w po bli że mły na, plu ska ły się w wo dzie, sia da ły
gdzie się tyl ko da ło i tak za wo dzi ły i ję cza ły, aż zbu -
dzo ny z po po łu dnio wej drzem ki mły narz uru cho mił
młyń skie ko ło. Brał po tem do rę ki skrzyp ce lub flet,
wi tał ze bra ne utop ki i za pew niał, że bę dzie grał pięk -
ne me lo die, je śli ktoś go wy rę czy w pra cy. Utop ce
z miej sca go dzi ły się na wszyst kie wa run ki. Mły narz,
po roz dzie le niu prac mię dzy utop ki, sia dał i grał. Na -
wet szum wo dy wte dy przy ci chał, usta wał wie czor -
ny wiatr, w bez ru chu za sty ga ła gro mad ka utop ków
urze czo na dźwię kiem skrzy piec lub fle tu. Nim słoń -
ce wze szło, wszyst kie pra ce we mły nie by ły za koń -

czo ne, mą ka go to wa do od bio ru, a za do wo lo ne utop -
ki wra ca ły do swo ich kry jó wek.

Pew ne go ra zu przy szła nie spo dzie wa na bu rza.
Ude rzył pio run – je den, dru gi, trze ci. Po ja wił się
ogień. Na za jutrz lu dzie, któ rzy przy je cha li do mły na,
za sta li po go rze li sko, a w wi rze, gdzie zwy kle krę ci ło
się ko ło młyń skie, ko ły sa ły się skrzyp ce z pęk nię ty -
mi stru na mi. I tak skoń czy ła się współ pra ca mły na -
rza z utop ka mi. Zaś chleb pie czo ny z mą ki in nej niż
ta z mły na nad Bie raw ką sma ku je do brze, ale nie tak
wspa nia le jak tam ten…

(MFR)

Pro po nu je my Wam ma łą umy sło -
wą gim na sty kę – re busy dla naj młod -
szych i krzy żów kę dla tro chę star -
szych Czy tel ni ków. Oczy wi ście prze -
wi du je my rów nież na gro dy w po sta ci
trzech ze sta wów (za rów no w ka te go -
rii re bus jak i krzy żów ka) ma te ria łów
pro mo cyj nych po wia tu gli wic kie go
dla tych, któ rzy do brze roz wią żą i na -
de ślą do nas od po wie dzi. Roz wią za -
nia pro si my prze sy łać do 31 grud nia
br. na ad res: Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, 44-100 Gli wi ce z do pi skiem
„Roz ryw ko wy ką cik Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go”. (SG)

Ślą ska frasz ka

WI LI JO IDZIE
Toż cznet prze ca ta ko by dzie
Zaś Wi li jo na Ślonsk przi dzie.
Moż no trza coś szkryf nońć ło tym
Juz te roz ki a niy po tym.
Ja ko z Ma ry jom na szom sie sta ło
Co mo do frel ka Sy na po czy ła
Niy chej wiy ło tym i ziy mia ca ło
Z Pon bocz ka wo li brzy miyn nom by ła
Toż Ze fel sto lorz wzioł jom za ślub no
„Syn Da wi do wy” śnik tyz mioł ta ki
W ke rym kla ro woł mu anioł row no;
Niy som na dar mo te wszy ske zna ki
Ty dlo Je zu sa ro dzi cym by dziesz
Prze ca żeś cho pym niy be le ja kim
Z Im ma nu elym do Nie ba przi dziesz
Chnet czas re gi stru przi szoł rzym ske go
Ze fel z Ma ry jom już we Be tly jym
Sie spo dziy wa jom szczyń ścio swo je go
Dyć tu ze ańc lom wie la me cy ji
W sta jyn ce ta ko kon tek swoj ma jom
Tref? -Prze zno czy nie co im pi sa ne
Świyn to Fa mil jo – choć fest sie psza jom
Dzie ciont ko w biy dzie na świat wy da ne.
Toż nom we ło czach gwioz da durś blysz czy
Do kro la dro ga wska zu je
Na rod ży dow ski z Niym wie la zysz czy
Zdo sie – już ziy mia to czu je
Ar cy ka pła ny – czy dro ga zno cie?
Kaj Kry stus se wom na ro dzioł?
Do bro no wi na dlo nos już mo cie?
Cud ty Ju de ji przi go dzioł?

Bro ni sław Wą tro ba

Ma pa 
z atrak cja mi!

W na stęp nym nu -
me rze „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie -
go” roz pocz nie my
druk „Ma py atrak cji
przy rod ni czych i kra jo bra zo -
wych”. Pu bli ka cja ta, wy da na
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, cie szy się nie słab ną cym
po wo dze niem, nie ste ty nie dla
wszyst kich wy star czy wy dru ko wa -
ny na kład. Dla te go spe cjal nie dla
na szych Czy tel ni ków bę dzie my ją
za miesz czać w czę ściach na ła -
mach „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go”. Ma pa bę dzie tak pu bli -
ko wa na, że moż na ją wy ci nać,
a na stęp nie zło żyć w ca łość. 

Tyl ko w ko lej nych wy da niach
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go” znaj dzie cie to, co war te zo ba -
cze nia i zwie dze nia w naj bliż szej
oko li cy! 

Już pier wej za cza sów na szych
sta rzy ków na wi li jo w każ dej cha -
łu pie mocz ka wa rzy li i po zje dzo -
nej ra zem wie cze rzy za kosz to wa -
nie się wzię li.

Tak im ta Mocz ka sma ko wa ła,
że nie wie la cza su mi nę ło i gor nek
był roz dwa pro zny, dla te go tyż
chce my wom tro cha na ro bić pyp -
cia i mo my za miar wom po dać re -
cept na Mocz ka, tak że Se by dzie -
cie mo gli tyż skosz to wać i oce niać
jak ta Sto nic ko Mocz ka sma ku je.

Na przód cza na mo czyć pier ni -
ki, po tem cza zro bić ajn bry na

na ma śle a wto nie wie
co to jest ta ajn bry na to
cza mu to tro cha przy -
swo ić. Cza wziąć ma sło
i mą ka i ra zem to tro cha za bro no -
cić.

Po tem ta ajn bry na trza za loć
wo dą z prze wa żo nych su szo nych
owo ców (szwe stek, gru szek, ja -
błek i fy rzi chów). Na stęp nie trza
roz fyr lać fy rol kiem pier nik i wloć
go do ajn bry ny i prze wa żić. Po tem
do dać te na szy ko wa ne su szo ne
owo ce. Na stęp nie trza do dać
do te go ro dzyn ki i po kro jo ne man -

dle, ke re naj przód
trza by ło spa rzyć.
Do te go wszyst kie -
go do da wa ło się

do sma ku cy na mo nu i cu kru, a we -
dle nie kie rych tro cha ka ka ła i so li.
Na faj rant do ly wo się z krau zów
kom po ty np. z śli wek, któ re jesz -
cze przez dursz lak trza prze ciść.

Ko ło Go spo dyń Wiej skich
z Sta ni cy

Jo lan ta Ko wol
(Prze pis z ka len da rza, wy da -

ne go przez Spi chlerz Gór ne go
Ślą ska)

Spichlerzowe smaki

Moczka

W kręgu legend

W młynie nad Bierawką

Po dob no kie dyś w tym sta wie w Pil cho wi cach
miesz ka ły utop ki, któ re po ma ga ły mły na rzo wi
z mły na nad rze ką Bie raw ką.
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Grudzień
Listopad 

Październik
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Sierpień
Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień
Marzec

Luty Styczeń
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7. Śr.Lucjana, Juliana
8. C

zw
.Sew

eryna, Juliusza
9. Pt.A

driana, M
arceliny

10. Sob.D
anuty, W

ilhelm
a

11. N
dz. H

onoraty, M
atyldy

12. Pon.A
dy, B

enedykta, A
rkadiusza

13. W
t.B

ogum
iły, W

eroniki
14. Śr.Feliksa, N

iny
15. C

zw
. Paw

ła, A
rnolda, Izydora

16. Pt.M
arcelego, W

łodzim
ierza

17. Sob.A
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24. Sob.R
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27. W
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28. Śr.W
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2. Pon.M

arii, M
irosław

a
3. W

t. B
łażeja, O

skara
4. Śr.A

ndrzeja, Józefa, Tytusa
5. C

zw
.A

gaty, A
delajdy

6. Pt.D
oroty, B

ogdana, Paw
ła

7. Sob. Ryszarda, Teodora
8. N

dz. H
ieronim

a, Sebastiana
9. Pon.A

poliny, Eryki, C
yryla

10. W
t.Elw

iry, Jacka
11. Śr. G

rzegorza, Lucjana
12. C

zw
. R

adosław
a, D

am
iana

13. Pt.G
rzegorza, K

atarzyny
14. Sob.C

yryla, M
etodego - W

alentynki
15. N

dz.Jow
ity, Faustyna

16. Pon.D
anuty, Juliana

17. W
t. A

leksego, Łukasza
18. Śr. Szym

ona, K
onstancji

19. C
zw

. A
rnolda, Józefa, K

onrada
20. Pt.Leona, Ludom

ira
21. Sob.R

oberta, Eleonory
22. N

dz.M
arty, M

ałgorzaty
23. Pon.R

om
any, D

am
iana

24. W
t.M

acieja, M
arka

25. Śr.C
ezarego, D

onata
26. C

zw
. M

irosław
a, A

leksandra
27. Pt.G

abriela, A
nastazji

28. Sob.R
om

ana, Ludom
ira

M
A

R
ZEC

1. N
dz. A

lbina, A
ntoniego

2. Pon.H
eleny, H

alszki
3. W

t.M
aryny, K

unegundy
4. Śr.A

rkadiusza, Eugeniusza, K
azim

ierza
5. C

zw
. A

dryjana, Fryderyka
6. Pt.R

óży, W
iktora

7. Sob.Tom
asza, Felicyty

8. N
dz. B

eaty, W
incentego - D

zień K
obiet

9. Pon. Franciszki, D
om

iniki
10. W

t.C
ypriana, A

leksandra
11. Śr.B

enedykta, K
onstantego

12. C
zw

. A
lojzego, B

ernarda
13. Pt.B

ożeny, K
rystyny

14. Sob. Leona, M
artyny

15. N
dz.Longina, K

lem
ensa

16. Pon. Izabeli, O
ktaw

ii
17. W

t.Patryka, Zbigniew
a

18. Śr.C
yryla, Edw

arda
19. C

zw
.Józefa, B

ogdana
20. Pt.K

laudii, Eufem
ii

21. Sob.Ludom
ira, B

enedykta
22. N

dz.K
atarzyny, B

ogusław
a

23. Pon. Pelagii, Feliksa
24. W

t. M
arka, G

abriela
25. Śr. M

arioli, W
ieńczysław

a
26. C

zw
. Em

anuela, Larysy, Teodora
27. Pt. Lidii, Ernesta
28. Sob

A
nieli, Jana

29. N
dz.W

iktoryna, H
elm

uta
30. Pon.A

nieli, Leonarda
31. W

t.B
eniam

ina, B
albiny

K
W

IEC
IEŃ

1. Śr. G
rażyny, Ireny - Prim

a A
prilis

2. C
zw

.W
ładysław

a, Franciszka
3. Pt. Ryszarda, Ireny
4. Sob.B

enedykta, Izydora
5. N

dz. K
atarzyny, W

incentego
6. Pon.Izoldy, Ireneusza
7. W

t. R
ufina, D

onata
8. Śr.D

ionizego, Julii
9. C

zw
.M

arii, D
ym

itra
10. Pt.M

ichała, M
akarego

11. Sob.Filipa, Leona
12. N

dz.D
am

iana, Juliusza - W
ielkanoc

13. Pon.Przem
ysław

a, Idy - Poniedziałek
W

ielkanocny
14. W

t.B
ereniki, W

aleriana
15. Śr.Ludw

iny, W
acław

y
16. C

zw
. C

ecyliana, B
ernadety

17. Pt.R
oberta, R

udolfa
18. Sob.A

licji, B
ogusław

y
19. N

dz.A
dolfa, Tym

ona
20. Pon. C

zesław
a, A

gnieszki
21. W

t.B
artosza, Feliksa

22. Śr.K
ai, Łukasza

23. C
zw

. Jerzego, W
ojciecha, Idziego

24. Pt.A
leksego, H

oracego
25. Sob. M

arka, Jarosław
a

26. N
dz. M

arzeny, M
arii, K

laudiusza
27. Pon. Ludw

ika, Piotra
28. W

t. Paw
ła, W

alerii
29. Śr. R

ity, D
onaty

30. C
zw

.M
ariana, K

atarzyny

M
A

J

1. Pt.Józefa, Jerem
iasza - Św

ięto Pracy
2. Sob.Zygm

unta, A
tanazego

3. N
dz. M

arii, M
arioli  

- Św
ięto K

onstytucji 3 M
aja

4. Pon.M
oniki, Floriana

5. W
t. Ireny, W

aldem
ara

6. Śr.Filipa, Judyty
7. C

zw
.B

enedykta, G
izeli

8. Pt. Ilzy, Stanisław
a, W

iktora
9. Sob.B

ożydara, G
rzegorza

10. N
dz.Izydora, A

ntoniny
11. Pon. Igi, Ignacego
12. W

t.Joanny, A
chillesa

13. Śr.G
lorii, G

erw
azego

14. C
zw

. B
onifacego, D

obiesław
a

15. Pt. Zofii, N
adziei

16. Sob.A
ndrzeja, Jędrzeja

17. N
dz. B

runona, Paschalisa
18. Pon. Eryka, Feliksa
19. W

t. Piotra, Iw
a

20. Śr.A
leksandra, B

azylego
21. C

zw
. Jana, W

iktora
22. Pt.H

eleny, W
iesław

y
23. Sob. Em

ilii, Iw
ony

24. N
dz.Joanny, Zuzanny

25. Pon.B
orysław

a, G
rzegorza

26. W
t.Filipa, Pauliny - D

zień M
atki

27. Śr. A
ugustyna, Juliana

28. C
zw

.Jarom
ira, Justa

29. Pt. M
agdaleny, B

ogum
iły

30. Sob. K
arola, Ferdynanda

31. N
dz. A

nieli, Petroneli

C
ZER

W
IEC

1. Pon. Jakuba, Justyna - D
zień D

ziecka
2. W

t.Erazm
a, M

arianny
3. Śr.Leszka, Tam

ary
4. C

zw
. Franciszka, K

arola
5. Pt.B

onifacego, W
altera

6. Sob. N
orberta, Laurentego

7. N
dz.R

oberta, W
iesław

a
8. Pon.M

aksym
a, M

edarda
9. W

t. A
nny, Felicjana

10. Śr.B
ogum

iła, M
ałgorzaty

11. C
zw

. B
arnaby, R

adom
iła 

- B
oże C

iało
12. Pt. Janiny, Jana
13. Sob.Lucjana, A

ntoniego
14. N

dz.B
azylego, Elizy

15. Pon.W
ita, Jolanty

16. W
t.A

liny, B
enona

17. Śr.A
lberta, Ignacego

18. C
zw

.M
arka, Elżbiety

19. Pt.G
erw

azego, Protazego
20. Sob.D

iny, B
ogny

21. N
dz. A

licji, A
lojzego

22. Pon. Pauliny, Tom
asza

23. W
t.W

andy, Zenona - D
zień O

jca
24. Śr.Jana, D

anuty
25. C

zw
. Łucji, W

ilhelm
a

26. Pt.Jana, Paw
ła

27. Sob.
M

aryli, W
ładysław

a
28. N

dz. Leona, Ireneusza
29. Pon.Piotra, Paw

ła
30. W

t.Em
ilii, Lucyny

LIPIEC

1. Śr.H
aliny, M

ariana
2. C

zw
.Jagody, U

rbana
3. Pt.Jacka, A

natola
4. Sob.M

alw
iny, O

dona
5. N

dz.M
arii, A

ntoniego
6. Pon.D

om
iniki, G

otarda
7. W

t.B
enedykta, C

yryla
8. Śr.A

driany, Eugeniusza
9. C

zw
. Lukrecji, W

eroniki
10. Pt.O

lafa, W
italisa

11. Sob.O
lgi, K

aliny
12. N

dz.Jana, B
runona

13. Pon. Ernesta, M
ałgorzaty

14. W
t. B

onaw
entury, Stelii

15. Śr. D
aw

ida, H
enryka

16. C
zw

.Eustachego, M
arii

17. Pt.A
nety, B

ogdana
18. Sob. Em

ila, Erw
ina

19. N
dz. W

incentego, W
odzisław

a
20. Pon.C

zesław
a, Fryderyka

21. W
t.D

aniela, D
alidy

22. Śr.M
arii, M

agdaleny
23. C

zw
.B

ogny, A
polinarego

24. Pt.K
ingi, K

rystyny
25. Sob.W

alentyny, K
rzysztofa

26. N
dz.A

nny, M
irosław

y
27. Pon.C

elestyna, Lilii
28. W

t.A
idy Innocentego

29. Śr.O
lafa, M

arty
30. C

zw
.Julity, Piotra

31. Pt.Ignacego, Lubom
ira

SIER
PIEŃ

1. Sob.A
lfonsa, N

adii
2. N

dz.K
ariny, G

ustaw
a

3. Pon.Lidii, A
ugusta

4. W
t.D

om
inika, Jana

5. Śr. M
arii, O

sw
alda

6. C
zw

. Sław
y, Jakuba

7. Pt.K
laudii, K

ajetana
8. Sob.C

ypriana, D
om

inika
9. N

dz. R
om

ana, Ryszarda
10. Pon.B

ogdana, B
orysa

11. W
t. K

lary, Lidii
12. Śr. Lecha, Euzebii
13. C

zw
.D

iany, H
ipolita

14. Pt.A
lfreda, Euzebiusza

15. Sob.M
arii, N

apoleona 
- W

niebow
zięcie N

M
P

16. N
dz.Stefana, R

ocha
17. Pon.A

nity, Elizy
18. W

t. Ilony, K
lary

19. Śr. Jana, B
olesław

a
20. C

zw
.B

ernarda, Sam
uela

21. Pt.Franciszka, Joanny
22. Sob. M

arii, C
ezarego

23. N
dz.R

óży, A
polinarego

24. Pon.Em
ilii, Jerzego

25. W
t.Luizy, Ludw

ika
26. Śr. M

arii, Zefiryny
27. C

zw
.M

oniki, C
ezarego

28. Pt. Patrycji, W
yszom

ira
29. So.B

eaty, Jana
30. N

dz.R
óży, Szczęsnego

31. Pn.Izabeli, R
am

ony

W
R

ZESIEŃ

1. W
t.B

ronisław
y, Idziego

2. Śr. Juliana, Stefana
3. C

zw
. Izabeli, Szym

ona
4. Pt.Idy. Lilianny
5. Sob. D

oroty, W
aw

rzyńca
6. N

dz B
eaty, Eugeniusza

7. Pon.R
eginy, M

elchiora
8. W

t.M
arii, A

driany
9. Śr. Piotra, Sergiusza
10. C

zw
. Łukasza, M

ikołaja
11. Pt.Jacka, D

agny
12. Sob. R

adzim
ira, G

w
idona

13. N
dz.Eugenii, A

ureliusza
14. Pon.R

oksana, B
ernarda

15. W
t. A

lbina, N
ikodem

a
16. Śr.Edyty, K

ornela
17. C

zw
. Franciszka, H

ildegardy
18. Pt. Irm

y, Józefa
19. Sob.Januarego, K

onstancji
20. N

dz.Filipiny, Eustachego
21. Pon.Jonasza, M

ateusza
22. W

t.Tom
asza, M

aurycego
23. Śr.B

ogusław
a, Tekli

24. C
zw

. G
erarda, Teodora

25. Pt. A
urelii, W

ładysław
a

26. Sob.Justyny, C
ypriana

27. N
dz. D

am
iana, A

m
adeusza

28. Pon. Luby, W
acław

a
29. W

t. M
ichała, M

ichaliny
30. Śr. W

ery, H
onoriusza

PA
ŹD

ZIER
N

IK

1. C
zw

. D
anuty, R

em
igiusza

2. Pt. Teofila, D
inozji

3. Sob.Teresy, H
eliodora

4. N
dz.R

ozalii, Edw
ina

5. Pn.Igora, Flaw
ii

6. W
t. A

rtura, B
runona

7. Śr. M
arii, M

arka
8. C

zw
. Pelagii, B

rygidy
9. Pt.A

rnolda, D
ionizego

10. Sob.Pauliny, Franciszka
11. N

dz. Em
ila, A

ldony
12. Pon.Eustachego, M

aksym
iliana

13. W
t.G

erarda, Edw
arda

14. Śr.A
lana, K

aliksta 
- D

zień Edukacji N
arodow

ej
15. C

zw
. Teresy, Jadw

igi
16. Pt.G

aw
ła, Florentyny

17. Sob.M
ałgorzaty, W

iktora
18. N

dz. Juliusza, Łukasza
19. Pon.Pelagii, Piotra
20. W

t. Ireny, Jana
21. Śr. U

rszuli, H
ilarego

22. C
zw

.Filipa, K
orduli

23. Pt.M
arleny, Sew

eryna
24. Sob.R

afała, M
arcina

25. N
dz. D

arii, W
ilhelm

iny
26. Pon.Lucjana, Ew

arysta
27. W

t.Iw
ony, Sabiny

28. Śr. Szym
ona, Tadeusza

29. C
zw

. Euzebii, W
ioletty

30. Pt.Zenobii, Przem
ysław

a
31. Sob.U

rbana, Saturnina

LISTO
PA

D

1. N
dz.Juliana, Łukasza

- W
szystkich Św

iętych
2. Pon.B

ohdany, Tobiasza - D
zień Za-

duszny
3. W

t. Sylw
ii, H

uberta
4. Śr.K

arola, O
lgierda

5. C
zw

.Elżbiety, Sław
om

ira
6. Pt.Feliksa, Leonarda
7. Sob. A

ntoniego, Żytom
ira

8. N
dz.Sew

era, H
adriany

9. Pon. U
rsyna, Todora

10. W
t.Leny, Ludom

ira
11. Śr.M

arcina, B
artłom

ieja 
- Św

ięto N
iepodległości

12. C
zw

.R
enaty, W

itolda
13. Pt.M

ikołaja, Stanisław
a

14. Sob.R
ogera, Serafiny

15. N
dz.A

lberta, Leopolda
16. Pon. G

ertrudy, Edm
unda

17. W
t. G

rzegorza, Salom
ei

18. Śr.R
om

ana, K
laudyny

19. C
zw

.Elżbiety, Sew
eryna

20. Pt. A
natola, Sędzim

ira
21. Sob.Janusza, K

onrada
22. N

dz. M
arka, C

ecylii
23. Pon. A

deli, K
lem

ensa
24. W

t. Flory, Em
m

y
25. Śr.K

atarzyny, Erazm
a

26. C
zw

.D
elfiny, Sylw

estra
27. Pt.W

aleriana, W
ilgiusza

28. Sob.Lesław
a, Zdzisław

a
29. N

dz.B
lażeja, Saturnina

30. Pon. M
aury, A

ndrzeja

G
R

U
D

ZIEŃ

1. W
t. N

atalii, Eligiusza
2. Śr.B

albiny, B
ibianny

3. C
zw

. Franciszka, K
saw

erego
4. Pt.B

arbary, K
rystiana

5. Sob. Saby, K
ryspina

6. N
dz. M

ikołaja, Jarem
y - M

ikołajki
7. Pon. M

arcina, A
m

brożego
8. W

t.M
arii, Św

iatozara
9. Śr.W

iesław
a, Leokadii

10. C
zw

.Julii, D
anieli

11. Pt. D
am

azego, W
aldem

ara
12. Sob.D

agm
ary, A

leksandry
13. N

dz.Łucji, O
tylii

14. Pon. A
lfreda, Izydora

15. W
t.N

iny, C
eliny

16. Śr.A
lbiny, Zdzisław

y
17. C

zw
.O

lim
pii, Łazarza

18. Pt.G
racjana, B

ogusław
a

19. Sob. G
abrieli, D

ariusza
20. N

dz.B
ogum

iły, D
om

inika
21. Pon. Tom

asza, Tom
isław

a
22. W

t.Zenona, H
onoraty

23. Śr. W
iktorii, Sław

om
iry

24. C
zw

. A
dam

a, Ew
y - W

igilia
25. Pt.A

nastazji, Eualii - B
oże N

arodzenie
26. Sob. Jana, Żanety 
27. N

dz. Teofili, G
odzisław

a
28. Pn.Jana, M

aksym
a

29. W
t. D

aw
ida, Tom

asza
30. Śr.Irm

iny, Eugeniusza
31. C

zw
. M

elanii, Sylw
estra - Sylw

ester

Starostwo Powiatowe w G
liwicach.

WIELU UDANYCH DNI W 2009 ROKU
W

iadomości
P
O
W
IA
T
U
 G
LIW

IC
K
IE
G
O


