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W Gie rał to wi cach ru szy ła bu do wa no wo cze -
sne go ośrod ka zdro wia, któ ry od da ny zo sta nie
do użyt ku w kwiet niu przy szłe go ro ku. To ko lej na
in we sty cja tej gmi ny w przy chod nie słu żą ce pa -
cjen tom, a na stęp na jest już w pla nach.

Na te re nie gmi ny funk cjo nu ją czte ry przy chod -
nie zdro wia: w Chu do wie, Pa niów kach i Przy szo -
wi cach oraz w sa mych Gie rał to wi cach. Dwie
z nich – w Pa niów kach i w Chu do wie – ma ją bar -
dzo do bre wa run ki do przyj mo wa nia pa cjen tów.
Moż na po wie dzieć, że w ich przy pad ku gmi na wy -
prze dzi ła czas – są już w peł ni do sto so wa ne do wy -
mo gów okre ślo nych w roz po rzą dze niu mi ni stra
zdro wia, któ re za czną obo wią zy wać 1 stycz -
nia 2013 ro ku.

– W la tach 2007-2008 wy da li śmy na ten cel 1,2
mln zł – mó wi wójt gmi ny, Jo achim Bar giel. – To
nie ma ło, ale cho dzi prze cież o za pew nie nie jak naj -
lep szych wa run ków le cze nia pa cjen tów. 

Ośrodek Zdro wia w Pa niów kach mie ści się bu -
dyn ku tzw. Sta rej Szko ły, któ ra w ra mach in we sty cji
o war to ści 963 675 zł zo sta ła za adap to wa na na pla -
ców kę służ by zdro wia. Do użyt ku w grud niu 2007 r.

prze ka za no po miesz cze nia ga bi ne tu
le ka rza ogól ne go i le ka rza pe dia try
po łą czo ne z ga bi ne tem za bie go wym,
re je stra cję z po cze kal nią, po miesz -
cze nia so cjal no -sa ni tar ne dla per so -
ne lu i pa cjen tów oraz ga bi net sto ma -
to lo gicz ny. Wy bu do wa ny też zo stał
pod jazd dla osób nie peł no spraw -
nych, a tak że za go spo da ro wa ny plac
przed Ośrod kiem Zdro wia. Po dob ny
za kres prac wy ko na no w Chu do wie. 

Trwa ma tu ral ny za wrót gło wy. Roz po czął
się 4 ma ja i po trwa do koń ca czerw ca, kie dy to
te go rocz ni ma tu rzy ści otrzy ma ją świa dec twa
doj rza ło ści. Naj więk szy szał przy pa da jed nak
na maj, bo wiem w tym mie sią cu prze pro wa -
dza ne są za rów no eg za mi ny pi sem ne, jak
i ust ne.

To wa rzy szy my te go rocz nym ma tu rzy stom z po -
wia to wych szkół w ich eg za mi na cyj nym stre sie.
O tym, że wszyst ko bę dzie do brze, prze ko nu je ich

Do ro ta Gu mien ny, dy rek tor Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie. – Czas ma tur to czas
kwit ną cych kasz ta nów, gar ni tu rów i bia łych blu zek,
dra ma tycz ne go ślę cze nia nad książ ka mi i wiel kie go
stre su – mó wi. – For ma eg za mi nu się zmie nia, każ da
no wa ma tu ra sta je się kie dyś sta rą ma tu rą, zmie nia ją
się skła dy ko mi sji, py ta nia, czas trwa nia eg za mi nu,
spo sób oce nia nia, wy gląd świa dec twa – nie zmien ne
po zo sta je tyl ko to, że każ dy z nas kie dyś był, jest lub
bę dzie ma tu rzy stą. Każ dy pa mię ta swój strach

przed wej ściem do do brze zna nej sa li
szkol nej, któ rą prze ro bio no na ofi -
cjal ną sa lę eg za mi na cyj ną z ko mi sją
i nu mer ka mi na sto li kach – i każ dy
po tem, gdy jest już po wszyst kim, za -
pew nia, że nie by ło się cze go bać. To
pięk ny czas w ży ciu, wart tych emo -
cji. 

Ma tu rzy stom nie tyl ko z Pa de -
rew skie go, ich ro dzi com i na uczy -
cie lom ży czę ła twych ar ku szy eg -
za mi na cyj nych i życz li wych ko mi -
sji!

W szko łach po nad gim na zjal -
nych, dla któ rych or ga nem pro wa -
dzą cym jest Po wiat Gli wic ki, ma -
tu rę zda je w tym ro ku ogó łem 405
osób. Gros to te go rocz ni ab sol -
wen ci tych szkół, ale są tak że ta cy,
któ rzy chcą po pra wić swe wy ni ki
z po przed nich lat. (RG)

Patrz fo to re por taż na str. 4

Gmi na Gie rał to wice bu du je no we przy chod nie słu żą ce pa cjen tom 

IN WE STU JĄ W ZDRO WIE

Maj ma tur
4 i 5 czerw ca Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach or -

ga ni zu je mię dzy na ro do wą kon fe ren cję, pro mu ją cą
wa lo ry tu ry stycz ne po wia tu. Udział w niej we zmą
przed sta wi cie le na szych part ner skich po wia tów oraz
ich za przy jaź nio nych sa mo rzą dów: Den bi gh shi re
w Wa lii, Mit tel sach sen oraz Calw w Niem czech, Mon -
te mor -o -vel ho w Por tu ga lii oraz Shan non w Ir lan dii,
a tak że Po wia tu Puc kie go. 

Kon fe ren cja od bę dzie się w Chu do wie. W pierw szym
dniu uczest ni cy wy słu cha ją cie ka wych re fe ra tów bran żo -
wych, aby po znać atrak cje tu ry stycz ne po wia tu gli wic -
kie go i je go po wia tów part ner skich oraz za po znać się
z „chu dow skim pro duk tem tu ry stycz nym”, stwo rzo nym
przez Fun da cję Za mek Chu dów. W tym dniu od bę dzie się
tak że wrę cze nie na gród w dwóch kon kur sach – fo to gra -
ficz nym „Czte ry po ry ro ku w Po wie cie Gli wic kim” oraz
pla stycz nym „Tu ry stycz ny sym bol Po wia tu Gli wic kie -
go”. Dzień dru gi to wy ciecz ka po na szym po wie cie
z uwzględ nie niem je go sztan da ro wych pro duk tów tu ry -
stycz nych. Uczest ni cy kon fe ren cji od wie dzą m.in. Re zer -
wat Przy ro dy „Hu bert”, drew nia ny ko ściół w Po ni szo wi -
cach, za mek w Tosz ku, pa łac w Pław nio wi cach oraz
agro tu ry stycz ne „Ran czo” w Proboszczowicach. 

Kon fe ren cja or ga ni zo wa na jest w ra mach du że go tu -
ry stycz ne go pro jek tu pt. „Kon fer Tur – pro mo cja tu ry -
stycz na klu czem do wzro stu roz po zna wal no ści Po wia tu
Gli wic kie go”, na któ re sta ro stwo po zy ska ło środ ki z UE. 

(MFR) 

5 ma ja, Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. Prze -
wod ni czą ca Ze spo łu Nad zo ru ją ce go Iwo na Za jąc wła śnie ode -
bra ła z rąk dy rek tor szko ły El wi ry Der sie wicz ze staw ma te ria łów
do dru gie go po zio mu roz sze rzo ne go eg za mi nu z j. an giel skie go.
Czyn no ściom przy glą da się Kry stian Kra jew ski, któ ry ja ko je dy -
ny w tej szko le zda je an giel ski na tak wy so kim po zio mie. Ma tu -
rę zda wał dwa la ta te mu, ale wciąż do sko na li ję zyk i chce swe
umie jęt no ści udo ku men to wać tak że na no wym świa dec twie doj -
rza ło ści. 

� Tak bę dzie wy glą dał bu dy nek Ośrod ka Zdro wia
i Po mo cy Spo łecz nej w Gie rał to wi cach za rok...

� … a tak cie szy li się pra cow ni cy Ośrod ka Zdro-
wia w Pa niów kach, gdy w grud niu 2007 ro ku zo stał
on od da ny do użyt ku. 

Międzynarodowy
KonferTur
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Bez płat ne ba da nia

23 ma ja w szpi ta lu w Knu ro wie
przy ul. Nie pod le gło ści 8 or ga ni zo -
wa ny jest Dzień Otwar ty, w ra mach
któ re go wy ko nać bę dzie moż na
bez płat ne ba da nia.

Od godz. 10.00 do 14.00 miesz -
kań cy Knu ro wa oraz oko licz nych
miej sco wo ści bez płat nie sko rzy stać
bę dą mo gli z na stę pu ją cych usług me -
dycz nych:
� ozna cze nie po zio mu cu kru we

krwi,
� ozna cze nie po zio mu cho le ste ro lu

we krwi,
� ozna cze nie po zio mu kre aty ni ny

we krwi,
� do ko na nie po mia ru ci śnie nia tęt-

ni cze go,
� wy ko na nie ba da nia EKG,
� ob li cze nie BMI (ang. Bo dy Mass

In dex), czy li współ czyn ni ka ma sy
cia ła po moc ne go przy okre śla niu
pra wi dło wej wa gi. (RG)

Dokończenie na stronie 3

Na badania zaprasza Dyrekcja SP
ZOZ-u oraz wicewojewoda śląski
Adam Matusiewicz (na zdjęciu),
który miesiąc temu odwiedził
knurowski szpital.



NNRR  55  ((2266))  MMAAJJ  22000099    FFOORRUUMM  SSAAMMOORRZZĄĄDDOOWWCCÓÓWW

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 22

Ra da Po wia tu Gli wic kie go
na swej XXXIV se sji, któ ra od by ła się 30
kwiet nia, udzie li ła ab so lu to rium Za rzą do wi
Po wia tu Gli wic kie go. By ły to bo wiem ob ra -
dy, podczas których rad ni oce nia li Za rząd
pod ką tem wy ko na nia bu dże tu za 2008 rok.
Ta kie se sje od by wa ją się co ro ku, za wsze
w ter mi nie do koń ca kwiet nia. 

Roz po czę cie ob rad po prze dzi ło uro czy ste
otwar cie zmo der ni zo wa ne go Wy dzia łu Ko mu -
ni ka cji i Trans por tu w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach, w któ rym udział wzię li rad ni
(o tym prze czy tać moż na na są sied niej stro nie
WPG). 

W pro gra mie se sji, po za zwy cza jo wy mi
punk ta mi ob rad, zna la zło się m.in. spra woz da -
nie Bar ba ry Ter lec kiej -Ku bi cius, dy rek to ra
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
z dzia łal no ści tej jed nost ki or ga ni za cyj nej po -
wia tu za 2008 r. Rad ni z uwa gą wy słu cha li
spra woz da nia uzu peł nio ne go pre zen ta cją, tym
bar dziej że po pod su mo wa niu te go, czym mo -
że my się po chwa lić w tej dzie dzi nie (a osią -
gnięć jest nie ma ło), dy rek tor przed sta wi ła wy -
kaz po trzeb po wia tu w za kre sie re ali za cji za dań
z po mo cy spo łecz nej. I ich też jest spo ro, bo -
wiem po trze bu ją cych wciąż
przy by wa, a za kres po mo cy
jest sys te ma tycz nie po sze -
rza ny. 

Na se sję tra fi ło 5 pro jek -
tów uchwał. Naj waż niej szą
z nich, jak już wspo mnia łem,
by ła uchwa ła w spra wie
udzie le nia ab so lu to rium Za -
rzą do wi Po wia tu Gli wic kie -
go z wy ko na nia bu dże tu
za 2008 r. Po prze dzi ło ją roz -
pa trze nie spra woz da nia z wy ko na nia bu dże tu,
któ re przed sta wi ła skarb nik Po wia tu Gli wic kie -
go, Ma ria Owcza rzak -Siej ko. Skarb nik za po -
zna ła rów nież rad nych z uchwa łą Re gio nal nej
Izby Ob ra chun ko wej w Ka to wi cach, któ ra wy -
da ła po zy tyw ną opi nię o spra woz da niu z wy ko -
na nia bu dże tu, przed ło żo nym przez Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go. Z ko lei An drzej Hosz, wi -
ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go, przed sta wił uchwa łę tej
ko mi sji, w któ rej rów nież po zy tyw nie za opi nio -

wa ła ona wy ko na nie bu dże tu. Za uchwa łą Ra dy
Po wia tu w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Za -
rzą do wi Po wia tu Gli wic kie go opo wie dzia ło
się 16 rad nych, czy li wszy scy obec ni pod czas
te go gło so wa nia. O bu dże cie po wia tu wię cej do -
wie dzieć moż na się z za miesz czo ne go obok wy -
wia du ze skarb nik po wia tu.

In na z przy ję tych uchwał okre śla zmia ny
w te go rocz nym bu dże cie po wia tu. Ko lej na do -
ty czy za cią gnię cia po życz ki w Wo je wódz kim
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej – wy no si ona 831 139 zł, za cią gnię ta
ma być w la tach 2009-2010 i prze zna czo na
na ter mo mo der ni za cję bu dyn ków Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go przy ul. Szpi tal -
nej 25 w Knu ro wie. In we sty cja ta otrzy mać ma
tak że z WFO ŚiGW w Ka to wi cach do fi nan so -
wa nie wy no szą ce 72 831 zł. Dwa na stęp ne pro -
jek ty uchwał do ty czy ły pro po zy cji zmian
w pro ce du rze uchwa la nia bu dże tu oraz w Sta tu -
cie Po wia tu. Zo sta ły zgło szo ne przez Klub Rad -
nych Po ro zu mie nia Sa mo rzą do we go Zie mi Gli -
wic kiej. W pierw szym z nich pro po no wał on,
by klu by rad nych bra ły udział we wszyst kich
eta pach two rze nia pro jek tu bu dże tu (obec nie
mo gą one skła dać pi sem ne wnio ski do bu dże tu,

a w dal szych eta pach prac nad bu dże tem udział
bio rą ko mi sje ra dy, nie klu by). W dru gim pro -
jek cie uchwa ły Klub pro po no wał na to miast
ogra ni cze nie li czeb no ści Za rzą du Po wia tu 
z 4 do 3 osób. Oba pro jek ty nie zy ska ły apro ba -
ty rad nych, któ rzy od rzu ci li je zde cy do wa ną
więk szo ścią gło sów. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
od bę dzie się 28 ma ja o godz. 13.00. 

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

Wiadomości Powiatu Gliwickiego: Budżet
powiatu za miniony rok zyskał aprobatę
radnych. Jaki to był budżet?

Ma ria Owcza rzak -Siej ko: Skro jo ny na mia rę
moż li wo ści, ale nie zły. Utrzy my wa ła się wzro sto -
wa ten den cja do cho dów i wy dat ków, ja ką ma my
od sa me go po cząt ku ist nie nia po wia tu. Był on o 9
proc. więk szy niż w 2007 ro ku, a w cią gu mi nio -
nych 10 lat wzrósł wię cej niż dwu krot nie – star to -
wa li śmy bo wiem w 1999 r. z bu dże tem wy no szą -
cym nie wie le po nad 20 mln zł, a w 2008 r. prze kro -
czył on ma gicz ną nie gdyś dla nas kwo tę 50 mln zł.
Jest więc du ży, ale przy mie rza jąc go do po trzeb,
wciąż nie wy star cza ją cy – głów nie w za kre sie bu do -
wy i re mon tu dróg po wia to wych oraz mo der ni za cji
pla có wek służ by zdro wia. 

Z cze go ży je po wiat?
Na na sze do cho dy skła da się wie le czyn ni ków.

Naj więk szy z nich sta no wią wpły wy z udzia łu po -
wia tu w po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych,
da ją ce 34 proc. do cho dów bu dże tu. Wcho dzi on
w skład do cho dów wła snych po wia tu, na któ re
skła da ją się rów nież m.in. opła ty ko mu ni ka cyj ne
(wpły wy z wy da wa nych praw jaz dy i do wo dów re -
je stra cyj nych) oraz wpły wy z in nych usług świad -
czo nych przez sta ro stwo i do cho dy z pro jek tów
unij nych. Do cho dy wła sne sta no wią bli sko po ło wę
ogól nych do cho dów na sze go bu dże tu, po zo sta łe to
do ta cje, sub wen cje i do cho dy z jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go na za da nia po wie rzo ne. 

Na co prze zna czo ne zo sta ły wpły wa ją ce
do bu dże tu pie nią dze? 

Naj więk sze po zy cje sta no wią za da nia oświa to -
we oraz po moc spo łecz na. W tych pierw szych mie -
ści się pro wa dze nie szkół po wia to wych oraz in nych
pla có wek oświa to wo -edu ka cyj nych, na dru gie
skła da ją się wy dat ki na do my po mo cy spo łecz nej
i in ne for my wspar cia, czym zaj mu je się Po wia to -
we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie. Dal sze po zy cje to

m.in. fi nan so wa -
nie ob słu gi ad mi -
ni stra cyj nej za dań
na ło żo nych na po -
wiat i ob słu gi
m i e s z  k a ń  c ó w,
a tak że utrzy ma -
nie i re mon ty dróg
po wia to wych.

A ja kie in we sty cje uda ło się po wia to wi zre ali -
zo wać w mi nio nym ro ku?

Na in we sty cje prze zna czy li śmy w 2008 r. 7 mln
zł. Sta ra my się przy tym wspie rać na sze in we sty cje
rów nież z in nych źró deł, m.in. z pro gra mów unij -
nych i fun du szy eko lo gicz nych, a część z nich re -
ali zu je my wspól nie z gmi na mi, na te re nie któ rych
są pro wa dzo ne. Dzię ki te mu uda ło się w mi nio nym
ro ku zro bić na praw dę wie le. Wy mie nię tu tyl ko
naj więk sze ubie gło rocz ne in we sty cje: kom plek so -
wy re mont uli cy Ko smo nau tów w Knu ro wie
za bli sko 2,5 mln zł, bu do wa chod ni ków w po wie -
cie za po nad 660 tys. zł, mo der ni za cja dro gi Dą -
brów ka -Hu ber tus, ada pta cja po miesz czeń do po -
trzeb Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu oraz za -
go spo da ro wa nie te re nu wo kół sta ro stwa, za koń -
cze nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ków Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie (ogól na war -
tość te go za da nia wy nio sła po nad 1,6 mln zł) oraz
bu do wa przy tej szko le bo iska za bli sko 600 tys. zł,
ukoń cze nie ter mo mo der ni za cji szpi ta la w Py sko -
wi cach (po nad 1 mln zł), a tak że in we sty cje do sto -
so waw cze do stan dar dów, wy ko na ne w Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row -
skiej.

A jak wy glą da ją fi nan se po wia tu w bie żą cym
ro ku? Czy da je się im we zna ki kry zys?

W do cho dach da je się za uwa żyć lek ką ten den cję
spad ko wą, ale na ra zie nie ma po wo dów do więk -
sze go nie po ko ju. Mo ni to ru je my sy tu ację do cho do -
wą na bie żą co, a rów no cze śnie czu wa my nad wy -
dat ka mi. Nie za mie rza my jed nak re zy gno wać z za -
pla no wa nych in we sty cji, w tym naj waż niej szych
w tym ro ku – ter mo mo der ni za cji bu dyn ków Ze spo -
łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie
przy ul. Szpi tal nej 25 oraz bu do wy no wo cze sne go
bo iska spor to we go przy Ze spo le Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach. 

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek 

W dniach od 8 do  11 ma ja przed sta wi cie -
le po wia tu gli wic kie go od wie dzi li nie miec ki
po wiat Calw.

De le ga cja na cze le z wi ce sta ro stą gli wic -
kim Sła wo mi rem Adam czy kiem prze by wa ła
w Niem czech na za pro sze nie tam tej sze go sta -

ro sty, Han sa -Wer ne ra Köblit za. Po wiat
Calw po ło żo ny jest w Ba de nii -Wir ten ber gii.
Licz ba lud no ści wy no si 160 ty się cy, po -
wierzch nia to oko ło 800 km2. Po wiat Calw łą -
czy w so bie uro ki ko tli ny Kłodz kiej oraz Be -
ski dów. W re jo nie tym znaj du je się wie le ku -

ror tów ze źró -
dła mi ter mal ny -
mi oraz atrak -
cyj nych tu ry -
stycz nie i re kre -
acyj nie miejsc. 

– Zo ba czy li -
śmy m.in. ru iny
opac twa Calw -
-Hir sau, w któ -
rym or ga ni zo -
wa ne są licz ne
im pre zy kul tu -
ral ne, cen trum
in for ma cji Kal -

ten bronn, gdzie wie le do wie dzieć się moż na
na te mat le śnych ob sza rów po wia tu oraz sie -
dzi bę Sta ro stwa Po wia to we go w Calw – mó wi
Sła wo mir Adam czyk. – Po wiat Calw to uro kli -
we miej sce. My ślę, że dzię ki na wią za nej
współ pra cy bę dzie my mo gli wy ko rzy stać nie -
któ re sto so wa ne tam roz wią za nia, prze no sząc
je do funk cjo no wa nia Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. 

Przed sta wi cie le po wia tu gli wic kie go wzię -
li udział w Fe sti wa lu Wio sen nym w Bad Her -
re nalb, w trak cie któ re go wi ce sta ro sta Adam -
czyk prze ka zał ze bra nym po zdro wie nia
w imie niu miesz kań ców na sze go po wia tu.
W skład de le ga cji wcho dzi li rów nież Wal de -
mar Do mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go, Ma ria Owcza rzak -Siej ko, skarb -
nik po wia tu oraz Sła wo mir Grusz ka, pra cow -
nik Biura Pro mo cji i Współ pra cy Part ner skiej
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. 

(SG)

Po ran na ka wa ze sta ro sta mi
Za pra sza my do wy słu cha nia au dy cji „Po ran na

ka wa z Ra diem Plus”, emi to wa nej w nie dzie lę
7 czerw ca o godz. 11.00. To do bra oka zja, by po znać
nasz po wiat i je go pro ble my.

– Cykl nie dziel nych au dy cji pod na zwą „Po ran na ka -
wa z Ra diem Plus” po świę co ny był do tej po ry pro ble -
mom miast i gmin, któ re obej mu je my swym za się giem –
mó wi twór ca te go pro gra mu, red. Krzysz tof Ko siń ski.

–Po sta no wi li śmy jed nak po sze rzyć tę te ma ty kę rów nież
o po wia ty, stąd pro po zy cja, by w na szym stu diu ra dio -
wym go ści li tak że sta ro sto wie gli wic ki i tar no gór ski.
Dru ga z tych au dy cji wła śnie tra fia na an te nę. Ko lej ne
bę dą nada wa ne w każ dą pierw szą nie dzie lę mie sią ca, za -
wsze o godz. 11.00, po au dy cji po świę co nej mia stom
i gmi nom, któ ra roz po czy na się go dzi nę wcze śniej.

W pro gra mie swe po wia ty re pre zen tu ją sta ro sta tar -
no gór ski Jó zef Kor pak i sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek. Naj bliż sza au dy cja po świę co na bę dzie dwóm
te ma tom: reorganizacji służ by zdro wia oraz budowie
tras ro we ro wych. Ra dio Plus Gli wi ce na da je na czę sto -
tli wo ści 96,2 FM. (RG) 
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Budżet możliwości
Roz mo wa z MA RIĄ OWCZA RZAK -SIEJ KO, skarb ni kiem
Po wia tu Gli wic kie go 

Pod glą da li nie miec kie roz wią za nia

W sta ro stwie w Calw. Od le wej: Wal de mar Do mbek, Hans -Wer ner Köblitz,
Ma ria Owcza rzak -Siej ko i Sła wo mir Adam czyk.
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FINANSE POWIATU W 2008 ROKU

	 dochody budżetu Powiatu Gliwickiego: 
52 968 467 zł – 102,71 proc. planowanej
wartości

	 wydatki budżetu Powiatu Gliwickiego: 
53 163 755 zł – 97,90 proc. planowanej wartości 
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Dokończenie ze strony 1

– Na stęp ny krok to bu do wa no we go
ośrod ka zdro wia w Gie rał to wi cach,
któ rą nie daw no roz po czę li śmy – do da -
je Jo achim Bar giel. – W bu dyn ku
o war to ści 4,7 mln zł mie ścić się bę dzie
rów nież Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej.
Za bez pie czy li śmy na ten cel nie zbęd ne
środ ki bu dże to we, tak by ukoń czyć in -
we sty cję w kwiet niu przy szłe go ro ku. 

Bu dy nek po wsta je u zbie gu ulic Po -
wstań ców Ślą skich i Kor fan te go. Je go
par ter prze zna czo ny zo sta nie na dzia -
łal ność Ośrod ka Zdro wia. Cen tral ną
część two rzyć bę dzie prze szklo ny hall,
w któ rym znaj dą się re je stra cja i po -

cze kal nia dla do ro słych oraz wy dzie lo -
na od niej po cze kal nia dla dzie ci.
W czę ści po łu dnio wej mie ścić się bę dą
ga bi ne ty le kar skie. Pię tro zaj mie OPS.
Bu dy nek bę dzie miał dwa wej ścia.
Oba po zio my bę dą w peł ni do stęp ne
dla osób nie peł no spraw nych. 

Gmi na pod ję ła się bu do wy no we -
go ośrod ka, po nie waż sta ry le ży
na te re nie szkód gór ni czych, a po nad -
to znaj du je się w miej scu nie zbyt do -
god nym pod wzglę dem do jaz du. Po -
dob nie jest w przy pad ku Przy szo wic,
gdzie sta ra przy chod nia, zlo ka li zo -
wa na obec nie w za byt ko wym bu dyn -
ku pa ła co wym, wy ma ga ły by ogrom -

nych na kła dów, by do sto so wać ją
do wy mo gów obo wią zu ją cych
od 2013 r. 

– Bu do wę no we go ośrod ka w Przy -
szo wi cach za pla no wa li śmy na la -
ta 2010-2011 – wy ja śnia wójt. – W tym
ro ku wy ko na na zo sta nie do ku men ta cja
pro jek to wa tej in we sty cji. Jej sza cun -
ko wy koszt wy nie sie oko ło 5 mln zł. 

Do tej po ry wszyst kie te czte ry
przy chod nie wcho dzą w skład SP
ZOZ w Knu ro wie, dla któ re go or -
ga nem pro wa dzą cym jest Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach.
Wszyst kie ma ją tak że wkrót ce zo -
stać prze kształ co ne w spół ki, za ło -
żo ne przez pra cow ni ków przy -
chod ni. (RG)

Wójt Gmi ny Gie rał to wi ce 
Jo achim Bar giel:

– Wszyst kie na sze ośrod ki zdro -
wia funk cjo nu ją w bu dyn kach na le żą -
cych do gmi ny. Pry wa ty za cja nic
pod tym wzglę dem nie zmie ni. Za się -

gnę li śmy opi nii praw nej, któ ra po -
twier dzi ła, że mo że my wy dzier ża wić
no wo po wsta łym spół kom te sa me
po miesz cze nia, w któ rych obec nie le -
czy się cho rych i tak się też sta nie.
Ra da Gmi ny przy ję ła sto sow ną
uchwa łę na se sji 29 stycz nia br.
Obec nie trwa ją roz mo wy przed sta wi -
cie li spół ek, do ty czą ce za rów no prze -
ję cia od ZOZ -u kon trak tu z NFZ, jak
i dzier ża wy na szych nie ru cho mo ści.
Naj pew niej pod ko niec czerw ca
pod ob ra dy Ra dy Gmi ny tra fi uchwa -
ła, okre śla ją ca za sa dy i wa run ki
dzier ża wy bu dyn ków przy chod ni.
Ośrod ki zdro wia za wsze ko rzy sta ły
u nas z pre fe ren cyj nych sta wek czyn -
szu i my ślę, że to się nie zmie ni. 

IN WE STU JĄ W ZDRO WIE

Na ja kim eta pie jest re or ga ni za -
cja knu row skie go ZOZ -u? Co bę -
dzie ze szpi ta lem, a co z przy chod -
nia mi – nie tyl ko w Knu ro wie, ale
rów nież w gmi nie Gie rał to wi ce? Oto
garść in for ma cji na ten te mat, prze -
ka za nych Czy tel ni kom przez sta ro -
stę Mi cha ła Nie szpor ka.

W re struk tu ry za cji knu row skie go
SP ZOZ -u trze ba wy róż nić trzy ele -
men ty: szpi tal w Knu ro wie, przy chod -
nie zdro wia w tym mie ście oraz przy -
chod nie na te re nie gmi ny Gie rał to wi -
ce. W każ dym z nich pro ces ten prze -
bie ga nie co od mien nie, choć cel jest
je den – prze ka za nie przez po wiat za -
rzą dza nia pla ców ka mi służ by zdro wia
nie pu blicz nym ZOZ -om. Po wiat dą ży
do te go, bo wiem za rów no szpi tal, jak
i przy chod nie (szcze gól nie knu row -
skie) wy ma ga ją du żych na kła dów fi -
nan so wych do prze pro wa dze nia re -
mon tów i mo der ni za cji. Je śli pra ce te
nie zo sta ną wy ko na ne do koń ca 2012
ro ku, pla ców kom gro zi za mknię cie,
ja ko że nie bę dą speł niać wy mo gów
okre ślo nych w roz po rzą dze niu mi ni -
stra zdro wia. 

Wprzy pad ku szpi ta la po trze ba
na mo der ni za cję kil ka na ście

mi lio nów zło tych, któ rych bu dżet po -
wia tu nie jest w sta nie za pew nić. Nie -
pu blicz ny ZOZ, po wsta ły na ba zie
spół ki, ma na to miast moż li wość po zy -
ski wa nia środ ków fi nan so wych.
Zmian prze pro wa dza nych w for mie
wła sno ści i za rzą dza nia nie mu szą

oba wiać się pa cjen ci. Nie bę dą one
mia ły wpły wu na za kres świad czo -
nych usług me dycz nych – pla ców ki te
na dal re ali zo wać je bę dą bo wiem w ra -
mach NFZ, czy li bez płat nie dla pa -
cjen tów ob ję tych fun du szem. O ile coś
się zmie ni, to tyl ko na lep sze, bo np.
szpi tal wciąż za bie ga o zwięk sze nie
kon trak tu, za ku pu jąc w tym ce lu no -
wo cze sny sprzęt i za trud nia jąc wy so ko
wy kwa li fi ko wa ny per so nel me dycz ny.

Co do przy chod ni w Knu ro wie, to
war to przy po mnieć, że wła śnie

ich do ty czy ły pierw sze uchwa ły Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go od no śnie re -
struk tu ry za cji SP ZOZ -u. Jed nak ze
wzglę du na opi nie praw ne, ja ki mi po -
słu gu je się pre zy dent Knu ro wa, pro ces
za po cząt ko wa ny przez po wiat zo stał
wstrzy ma ny – mia sto nie zga dza się
prze ka zać w dzier ża wę wy ło nio nym
w kon kur sie spół kom swych nie ru cho -
mo ści, w któ rych miesz czą się przy -
chod nie. By prze rwać prze cią ga ją cy
się im pas, na po cząt ku br. po wiat
zwró cił się więc z pi smem do pre zy -
den ta z pro po zy cją za mia ny nie ru cho -
mo ści. Cho dzi o przy chod nię przy ul.
Ka zi mie rza Wiel kie go. Jej te ren ma
zo stać po dzie lo ny na dwie czę ści: par -
king oraz przy chod nię. Ta pierw sza
po zo sta ła by we wła da niu mia sta, a ta
dru ga wy dzie lo na i za mie nio na na nie -
ru cho mość by łej pral ni szpi ta la
przy ul. Oga na, któ ra sta no wi wła -
sność po wia tu. Pre zy dent Knu ro wa za -
pew nił po wiat, iż prze pro wa dza ne są

obec nie po dzia ły geo de zyj ne ma ją ce
na ce lu za mia nę tych nie ru cho mo ści.
Z ko lei nie ru cho mość, gdzie mie ści się
dru ga przy chod nia, przy ul. Ko zieł ka,
jest obec nie przy go to wy wa na przez
mia sto do sprze da ży w dro dze prze tar -
gu nie ogra ni czo ne go. Po zre ali zo wa -
niu tych dwóch dzia łań, o któ rych mó -
wi łem wy żej, po wiat bę dzie mógł pod -
jąć po now ne usta le nia od no śnie re -
struk tu ry za cji przy chod ni w Knu ro -
wie. 

W Gie rał to wi cach pro ces prze bie ga
bez ta kich per tur ba cji. Wójt Jo achim
Bar giel za pew nił spół ki, któ re przej -
mą czte ry tu tej sze przy chod nie, iż bę -
dą one mo gły dzier ża wić nie ru cho mo -
ści na ta kich sa mych za sa dach, jak SP
ZOZ (wię cej na ten te mat moż na prze -
czy tać w ar ty ku le obok). Obec nie
spół ki pro wa dzą roz mo wy w dy rek cją
SP ZOZ, do ty czą ce szcze gó łów prze -
bie gu prze ję cia kon trak tu NFZ oraz
sprzę tu przy chod ni. Od 1 wrze śnia br.
gie rał to wic ka służ ba zdro wia ma dzia -
łać już na no wych za sa dach.

Je że li cho dzi o szpi tal, to te raz wła -
śnie or ga ni zu je się spół ka, któ ra

przej mie je go za rzą dza nie. Zo sta ła
po wo ła na przez pra cow ni ków SP
ZOZ -u, któ rzy za de kla ro wa li chęć
wy ku pu udzia łów oraz przez po wiat.
Udzia łow cem mógł zo stać każ dy
z pra cow ni ków, wy kła da jąc mi ni -
mum 1 tys. zł na za kup jed ne go udzia -
łu. Ta ką chęć wy ra zi ło 50 osób, któ re
w su mie wy ło ży ły ze swych pie nię dzy
bli sko 2 mln zł, na to miast po wiat
z bu dże tu za ku pi udzia ły za 542 tys.
zł. Mi mo iż po wiat jest mniej szo ścio -
wym udzia łow cem, ma jed nak za pew -
nio ny de cy du ją cy wpływ na dzia łal -
ność spół ki, tak by szpi tal jak naj le -
piej słu żył pa cjen tom. Spół ka pod ko -
niec ma ja zo sta nie zgło szo na do re je -
stru są do we go, co po prze dzi wy bór jej
władz oraz wpła ce nie kwot na wy kup
udzia łów. W ma ju tak że pod dys ku sję
rad nych po wia tu pod da na zo sta nie
kwe stia, w ja ki spo sób udo stęp nio ne
bę dą NZOZ -owi nie ru cho mo ści oraz
sprzęt szpi ta la. Po zo sta ną one bo wiem
wła sno ścią po wia tu, co do dat ko wo
gwa ran tu je nam wpływ na dzia łal ność
szpi ta la. Pro ces re struk tu ry za cji szpi -
ta la za koń czy się naj póź niej w grud -
niu 2009 r.

(Opr.: RG)

No wy wy gląd otrzy mał Wy dział
Ko mu ni ka cji i Trans por tu w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach, ofi -
cjal nie otwar ty 30 kwiet nia. To naj -
bar dziej ob lę żo ny z wy dzia łów urzę -
du, ob słu gu ją cy rocz nie po nad 40
tys. klien tów. 

Re mont trwał do li sto pa da ub. ro ku
i od by wał się w dwóch eta pach. Pierw -
szy obej mo wał mo der ni za cję sa li ob -
słu gi, a dru gi – ko ry ta rza par te ru tej
czę ści bu dyn ku. W efek cie klien ci ma -
ją kom for to we wa run ki ob słu gi, nie za -
bra kło na wet ką ci ka za baw dla dzie ci.
War tość zre ali zo wa nej in we sty cji to
kwo ta 719 800 zł. Do dat ko wo na ścia -

nie na prze ciw ko
wej ścia głów ne go
do budynku po -
wsta ła kil ku me tro -
wa gra fi ka, od twa -
rza ją ca przed wo -
jen ny wy gląd sta -
ro stwa, na ma lo -
wa na przez inż. ar -
chi tek tu ry wnętrz
Sa bi nę Ga idzik,
zna la zły się tam
tak że her by gmin
w c h o  d z ą  c y c h
w skład po wia tu.  

(RG)

Bi blio te ka rze z po wia tu gli wic kie -
go ob cho dzi li w tym ro ku swe świę to
w Knu ro wie. Uro czy ste spo tka nie
w Klu bie „Sztu ka te ria” po łą czo ne
by ło z ob cho da mi 60-le cia Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Knu ro wie.

Go ści – licz nie re pre zen to wa nych
przed sta wi cie li śro do wi ska bi blio te ka -
rzy oraz władz
Knu ro wa i po -
wia tu – przy wi -
ta ła Bry gi da
Dre śliń ska, kie -
row nik Miej skiej
Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Knu -
ro wie. Po gra tu -
lo wa ła tak że
i wrę czy ła na gro -
dy lau re atom
kon kur su na naj -
lep szy wiersz re -
kla mu ją cy bi -
blio te kę, któ ry mi
zo sta li Jan Fur -
goł i Ta de usz
Go lon ka. Ser decz nie ży cze nia i awan -
se prze ka zał bi blio te ka rzom dyr. Cen -
trum Kul tu ry w Knu ro wie, Je rzy Ko -

sow ski. List pre zy den ta Knu ro wa
Ada ma Ram sa prze ka zał na rę ce Bry -
gi dy Dre śliń skiej wi ce pre zy dent Piotr
Su rów ka, z ko lei Kry sty na Wo łoch,
dy rek tor Po wia to wej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Gli wi cach, od czy ta ła list,
skie ro wa ny przez dy rek to ra Bi blio te ki
Ślą skiej, prof. Ja na Ma lic kie go. Spo -

tka nie za koń czył wy stęp dzie ci
z Miej skie go Przed szko la nr 2 w Knu -
ro wie. (RG) 

No wa ja kość

Wstę gę w no wej sa li ob słu gi prze cię li ko lej no: na czel nik
Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu J. Ho lecz ke, czło nek
Za rzą du Po wia tu W. Do mbek, je den z klien tów – A. Pa -
luch z Wil czy, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu T. Ma mok
oraz sta ro sta M. Nie szpo rek.

Bi blio te kar skie świę to 
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Co dzie je się w SP ZOZ -ie w Knu ro wie?

Re or ga ni za cja trwa

Zmian przeprowadzanych w szpitalu i w przychodniach nie odczują pacjenci,
bowiem usługi medyczne nadal będą świadczone w ramach kontraktu z NFZ.
Na zdjęciu Izba Przyjęć knurowskiego szpitala.
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Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go. Otrzy ma ły je 
B. Dre śliń ska i K. Wo łoch (na zdję ciu od pra wej) oraz kie -
row nicz ki i dy rek tor ki pro wa dzą ce miej skie i gmin ne bi -
blio te ki na te re nie po wia tu gli wic kie go: S. Stró ży kie wicz,
S. Mor ci nek, A. Ka nia, L. Pie trow ska, E. Lu ko szek, B. Go -
łą bek i S. We lik.
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To masz Ob ru śnik z Ze spo łu
Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach zna lazł się w gro nie fi na -
li stów kon kur su „Know Ame ri -
ca 2009” i od bie rał na gro dę z rąk
am ba sa do ra USA w Pol sce, Vic to ra
Hen der so na Ashe II.

Do kon kur su zgło si ło się po nad 700
osób z te re nu ca łej Pol ski. Po cząt ko we
dwa eta py by ły prze pro wa dza ne za po -
śred nic twem In ter ne tu. Pierw szy do ty -
czył wie dzy ogól nej o Sta nach Zjed no -
czo nych, a dru gi wy ma gał na pi sa nia ese -
ju na je den z 15 do stęp nych te ma tów,
zwią za nych z hi sto rią i kul tu rą te go kra ju.
To masz wy brał nie ła twe za gad nie nie, do -
ty czą ce fil mów i opo wia dań Wo ody Al le -
na. Je go esej oka zał się naj lep szy wśród
wszyst kich na de sła nych na kon kurs. 

III etap zma gań od był się w uczel ni
Col le gium Ci vi tas miesz czą cej się

w gma chu Pa ła cu Kul tu ry i Na uki
w War sza wie. Był to test skła da ją cy
się z 40 py tań. To masz nie ste ty nie za -
kwa li fi ko wał się do gro na 15 naj lep -
szych uczest ni ków kon kur su, miał jed -
nak moż li wość uczest ni cze nia w „Me -
et Ame ri ca” u am ba sa do ra USA w Pol -
sce Vic to ra Hen der so na Ashe II, pod -
czas któ re go na stą pi ło wrę cze nie na -
gród. 

– Za rów no kon kurs, jak i po byt
w War sza wie by ły wspa nia łą przy go -
dą. Or ga ni za to rzy za pew ni li nam wie -
le atrak cji, by ła też moż li wość bliż sze -
go po zna nia USA. Nie zna la zł bym się
w gro nie lau re atów kon kur su, gdy by
nie wspar cie i po moc, ja kie otrzy ma -
łem od na uczy cie lek z mo jej szko ły –
Li dii Ko pel i Al do ny Pi te ry.

(TO, RG)

To mek 
u am ba sa do ra

Wrę cze nie na gro dy od by ło się w Am ba sa dzie USA w War sza wie. 

Eu ro pej skie przed szko la ki 
Dzie ci z Wil czy za ję ły pierw sze miej sce w kon kur sie wie dzy o Unii Eu ro pej -

skiej „Je stem Eu ro pej czy kiem”, zor ga ni zo wa nym przez Urząd Mar szał kow ski
Wo je wódz twa Ślą skie go pod pa tro na tem Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go. 

W fi na le kon kur su uczest ni czy ło kil ka dzie się cio ro dzie ci z Przed szko la Pu -
blicz ne go nr 52 w By to miu, Przed szko la Pu blicz ne go w Strzy żo wi cach, Przed -
szko la Pu blicz ne go w Wil czy i Przed szko la Pu blicz ne go nr 3 w Pszo wie.
Wszyst kie wy ka za ły się spo rą wie dzą o ro dzi nie kra jów eu ro pej skich.

Zwy cię ży ły przed szko la ki z Wil czy, dru gie miej sce przy pa dło dzie ciom ze
Strzy żo wic, a trze cim po dzie li ły się przed szko la z By to mia i Pszo wa. W tej ry -
wa li za cji prze gra nych jed nak nie by ło, bo wszyst kie dzie ci wy szły ob da ro wa ne
pre zen ta mi – za pew nia ją or ga ni za to rzy. (RG) 

Car pe Diem w Mul ti ki nie
Du żym suk ce sem za koń czył się kwiet nio wy wy stęp py sko wic kie go Mło dzie -

żo we go Te atru Car pe Diem w za brzań skim Mul ti ki nie. Naj więk sza sa la ki no wa
wy peł nio na wi dza mi, trzę sła się do słow nie od wy bu chów ser decz ne go śmie chu.
Ka ba re to we przed sta wie nie pt. „Kwia ty we wło sach, czy li już nie to zdro wie”
opar te na nie śmier tel nych pio sen kach Ka ba re tu Star szych Pa nów oraz prze bo -
jach ze spo łu Czer wo ne Gi ta ry, obu dzi ło w pu blicz no ści nie od par te po czu cie tę -
sk no ty za wcze sną mło do ścią. Mło dzi ak to rzy sta nę li na wy so ko ści za da nia! 

(MFR)

MAJ MA TUR

� …a naj lep si z nich ode bra li sty pen dia sta ro sty. W Ze spo le
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach 24 kwiet nia z rąk
wi ce sta ro sty Sła wo mi ra Adam czy ka ode bra ły je Bo że na Ob -
ru śnik oraz Ju sty na Si ko ra, a do dat ko we wy róż nie nia otrzy-
ma ły Ka ta rzy na Mo ra wiec i Sa bi na Cie ślik. Na zdję ciu jed na
z dziew cząt z dy rek tor El wi rą Der sie wicz…

�Pierw szy dzień ma tur, 4 ma ja. W „Pa de rew skim”, tak jak
w ca łym kra ju, przed po łu dniem wszy scy ma tu rzy ści są już
po pi sem nym eg za mi nie z j. pol skie go. Ka sia Szproch (pierw -
sza z le wej) twier dzi, że nie by ło źle, bo te ma ty nie na le ża ły
do szcze gól nie trud nych. Ania Rze pa do da je, że eg za min bar -
dziej prze ży wa li jej ro dzi cie niż ona. – Idę ich te raz uspo ko ić.
Przed na mi ko lej ne eg za mi ny z ję zy ka an giel skie go i bio lo gii
oraz pre zen ta cja z ję zy ka pol skie go. 

� 8 ma ja, ZSZ nr 2 w Knu ro wie,
w trak cie trwa nia ust ne go eg za mi -
nu z j. pol skie go. Przed po łu dniem
część już ma go za so bą, in ni do pie -
ro wej dą na sa lę eg za mi na cyj ną.
Za zdję ciu Iwo na Ha tlaś, Jo an na
Ku biak, Mag da Mi ko łaj czyk, Ewe -
li na Ga bry szew ska, Ka tha Mal-
czew ska i Da riusz Ko nik.
Ab sol wen ci tej szko ły tra dy cyj nie
wy bie ra ją po tem prak tycz ne za wo -
dy, ale np. je den z nich zda wać bę -
dzie do szko ły fil mo wej. 

� 8. Prze bieg ma tur w „Ko nop -
nic kiej” oma wia ją wi zy ta tor z gli -
wic kiej de le ga tu ry Ku ra to rium
Oświa ty w Ka to wi cach Jo lan ta Ba -
giń ska -Jóź wiak i za stęp ca dy rek to -
ra Pa weł Ko wal ski. Eg za mi ny
doj rza ło ści to w szko łach za wsze
czas naj wyż szej mo bi li za cji. 

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK
SŁA WO MIR GRUSZ KA

�Bo że na Le żuch,
za stęp ca dy rek to ra
w ZS im. I. J. Pa -
de rew skie go
w Knu ro wie,
wkrót ce po za za -
koń cze niu pi sem-
nej ma tu ry 
z j. pol skie go: Eg -
za min w na szej
szko le prze bie gał
bar dzo spo koj nie.
Punk tu al nie
o godz. 9.00 zo sta -
ły otwar te ko per ty

z py ta nia mi i ucznio we za czę li pi sać. 176 uczniów wy bra ło
ma tu rę na po zio mie pod sta wo wym, a 24 na po zio mie roz sze r-
zo nym. Na twa rzach ma tu rzy stów by ło wi dać ma łe zde ner wo -
wa nie i mo bi li za cję. Na miej scu by ła hi gie nist ka
– na wy pa dek gdy by ko muś zro bi ło się sła bo – ale na szczę ście
jej po moc nie by ła po trzeb na. 

� 6 ma ja, już po pi sem nym angielskim. – Po szło do brze – za pew nia -
ją ma tu rzy ści z ZS im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach (od le wej)
Mi chał De pe ras, Grze gorz Ku liń ski, Łu kasz Bo row ski, Ty mo te usz
Su da i Krzysz tof Ko wal ski. W tej szko le do ma tu ry przy stą pi ło 115
osób. Naj star sza z nich jest 37-let nia pie lę gniar ka, któ ra sa ma przy-
go to wa ła się do eg za mi nu.

�…tak że sa me dziew czę ta (pa nie gó rą!) zo sta ły sty pen dyst ka mi sta -
ro sty w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie. Pod czas
uro czy sto ści zor ga ni zo wa nej w Ki nie Sce na Kul tu ra sty pen dia mi na-
gro dzo ne zo sta ły Da ria Po da, Alek san dra Gu mien ny, Mar ta Ko wal-
czuk oraz Agniesz ka Ja nusz, do dat ko wo wy róż nio no tak że dwie in ne
ab sol went ki: Ka ro li nę An toń czyk oraz Syl wię Świ ta łę. Sty pen dia, li -
sty gra tu la cyj ne oraz po dzię ko wa nia wrę czył wszyst kim wy róż nio -
nym sta ro sta Mi chał Nie szpo rek (pierw szy z pra wej), gra tu la cje
naj lep szym ab sol wen tom „Pa de rew skie go” zło żył tak że wi ce pre zy-
dent Knu ro wa Piotr Su rów ka. Na zdję ciu Agniesz ka Ja nusz z oj cem
– bo wiem ro dzi ce też otrzy ma li gra tu la cje.

� Za nim ma tu rzy ści przy stą pi li do eg za mi nu doj rza ło ści, uro -
czy ście po że gna ni zo sta li ja ko ucznio wie przez spo łecz ność szkol -
ną. W Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie wie le
cie płych słów skie ro wa ła do nich dy rek tor Gra ży na Dą brow ska...



Wspól nie raź niej!
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DZIEŃ EU RO PY
DZIEŃ RA DO ŚCI

Po raz dzie sią ty na Zie mię Gli wic ką przy by ła mło dzież re pre zen tu ją ca mia sta part ner skie Gli -
wic, a po raz trze ci rów nież za przy jaź nio ne po wia ty Po wia tu Gli wic kie go, by wspól nie świę to wać
Dzień Eu ro py. Kil ku dnio wy pro gram po by tu obej mo wał m.in. warsz ta ty te atral ne pro wa dzo ne
przez gli wic ki Te atr A, wi zy tę w Nad le śnic twie Ru dzi niec – spa cer le śną ścież ką edu ka cyj no -przy -
rod ni czą oraz sa dze nie drzew w alei przy jaź ni w Szkół ce Le śnej w Ra cho wi cach, zwie dza nie Gli -
wic oraz jaz dę
na łyż wach na lo do -
wi sku Ta fla. Suk ce -
sem za koń czył się
wspól ny wy stęp
wie lo na ro do wej gru -
py eu ro pej skiej pod -
czas Dni Otwar tych
No wych Gli wic, za -
pre zen to wa ny 9 ma -
ja.

W te go rocz nych
Dniach Eu ro py
udział wzię ła mło -
dzież ze szwedz kiej
Na cki, fran cu skie go
Va len cien nes, nie -
miec kich: Des sau,
Bot trop i Po wia tu Mit tel sach sen, sło wac kie go Keż ma ro ku, bry tyj skie go Don ca ster, wę gier skie go
Sal go ta rian i pol skie go Po wia tu Puc kie go. Każ dy z uczest ni ków przy wiózł ze so bą mło dzień czy za -
pał, ener gię i wiel ką ra dość. Atu ty te wy ko rzy sta li ak to rzy gli wic kie go Te atru A, przez dwa dni ćwi -
cząc z mło dzie żą ukła dy ru cho wo – wo kal ne do wi do wi sko we go przed sta wie nia na pod sta wie mi -
tu o na ro dze niu Eu ro py. Mię dzy na ro do wy ty giel spraw dził się do sko na le – każ da na ro do wość
wpro wa dzi ła w spek takl swo ją spe cy fi kę. Eu ro pej skie spo tka nie przy czy ni ło się rów nież do na wią -
za nia kon tak tów, ży we go wy ko rzy sta nia zna jo mo ści ję zy ków ob cych i na wią za nia no wych zna jo -
mo ści, a na wet przy jaź ni.

– Je ste śmy za chwy ce ni po by tem w Gli wi cach i or ga ni za cją eu ro pej skie go świę ta. Mo gli śmy
zwie dzić pięk ne la sy Po wia tu Gli wic kie go, wejść na wie żę prze ciw po ża ro wą z ta ra sem wi do ko -
wym na po ża rzy sku w Łą czy. Za sa dzi li śmy kil ka drzew przy jaź ni, po zna li śmy naj pięk niej sze miej -
sca gli wic kiej sta rów ki, za chwy ca li śmy się ro śli na mi w Pal miar ni w Gli wi cach. Ogrom ne wra że nie

zro bi ła też na nas drew nia na gli wic ka
Ra dio sta cja – pod su mo wa li swój po byt
ucznio wie z Po wia tu Mit tel sach sen.

Go ście z Puc ka chwa li li róż no rod -
ność pro gra mo wą po by tu, moż li wość
zwie dze nia No wych Gli wic i udzia łu
w im pre zie – kon cer tach Zakopowera,
Kay ah i po ka zie sztucz nych ogni.
Wszy scy dum ni by li z moż li wo ści te -
atral ne go wy stę pu pod du żą sce ną
w No wych Gli wi cach. 

Ideą co rocz nych spo tkań jest sze ro -
ko po ję ta in te gra cja eu ro pej ska, a przy -
jazd do Gli wic jest swe go ro dza ju na -
gro dą dla wy bi ja ją cej się ję zy ko wo
mło dzie ży. Ofi cjal ny mi ję zy ka mi eu ro -
pej skich spo tkań by ły an giel ski i nie -

miec ki oraz…
nie za stą pio ny ję -
zyk ge stów! Go -
ściom we wszyst -
kich punk tach
pro gra mu to wa -
rzy szy li ucznio -
wie gli wic kich
i po wia to wych
szkół po nad gim -
na zjal nych, na -
wią zu jąc kon tak ty
z ró wie śni ka mi
z róż nych kra jów
Eu ro py. Z ko lei
przed sta wi cie le urzę dów z Mia sta Bot trop i Po wia tu Mit tel sach sen pod pa try wa li mło dych miesz -
kań ców swo ich re gio nów, jak ra dzą so bie z eu ro pej ską in te gra cją.

– Cie szę się, że po byt na szych uczniów na le ży do uda nych. Mło dzież jest bar dzo za do wo lo na
i peł na en tu zja zmu, co świad czy o tym, że dal sza współ pra ca do brze ro ku je. W mło dzie ży prze cież
na sza si ła i przy szłość – po wie dział Jo erg Ho el ler mu el ler z Po wia tu Mit tel sach sen, któ ry przez
kil ka go dzin go ścił na eu ro pej skich dniach.

Atrak cją ostat nie go, so bot nie go wie czo ru 9 ma ja – głów ne go Dnia Eu ro py – by ły zna ko -
mi te kon cer ty na ma łej i du żej sce nie w No wych Gli wi cach przy ul. Boj kow skiej. W atrak -

cyj nym pro gra mie ar ty -
stycz nym naj więk szy
aplauz tłum nie zgro ma -
dzo nej pu blicz no ści za -
skar bi li so bie Se ba stian
Kar piel -Bu łec ka z ze -
spo łem Za ko po wer oraz
gwiaz da wiel kie go for -
ma tu Kay ah. Dzień Eu -
ro py 2009 za koń czył
wiel ki po kaz la se rów
i sztucz nych ogni, któ re
roz bły snę ły nad Gli wi -
ca mi.

� Sa dze nie jed ne go z Drze wek Przy jaź ni w Nad le -
śnic twie Ru dzi niec – na zdję ciu se kre tarz Po wia tu Gli-
wic kie go Mag da le na Bud ny i re pre zen tu ją cy Po wiat
Puc ki Ka zi mierz Bi got.

� Mło dzież przez kil ka dni pil nie ćwi czy ła ukła dy cho re ogra ficz ne, by
przy go to wać się do wspól ne go wy stę pu w No wych Gli wi cach.

�Nie tyl ko w le sie wszyst-
kim do pi sy wa ły hu mo ry
i ape ty ty.

�Pa miąt ko we zdję cie
chłop ców i dziew cząt z po -
wia tu gli wic kie go oraz
z part ner skich po wia tów:
Mit tel sach sen i puc kie go.

� Entu zja-
stycz nie
przy ję to wy-
stęp gru py
Za ko po-
wer…

� …a Kay -
ah kil ka ra zy
mu sia ła bi-
so wać. 

Mi nę ło pięć lat od wstą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. Nie daw no nasz po wiat od -
wie dzi ła mło dzież z za przy jaź nio nych po wia tów, by wspól nie też z Gli wi ca mi i ich
mia sta mi part ner ski mi świę to wać Dzień Eu ro py. W prze cią gu dzie się ciu lat dzia łal -
no ści Po wiat Gli wic ki na wią zał bar dzo wie le mię dzy na ro do wych i kra jo wych kon tak -
tów. Naj trwal sze z nich oka za ły się sto sun ki z trze ma jed nost ka mi sa mo rzą du –
w Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii i Pol sce, uwień czo ne pod pi sa niem umów part ner -

skich. Współ pra ca z ro ku na rok się roz wi ja, owo cu jąc wie lo ma wspól ny mi przed się -
wzię cia mi. Dziś przed sta wia my Wam za rów no re la cję ze wspól ne go Dnia Eu ro py, jak
i pre zen tu je my bli żej na sze part ner skie re gio ny, pro po nu jąc aby ście sa mi się tam
wy bra li. Pod po wia da my, co war to u na szych przy ja ciół zo ba czyć i jak naj le piej się
tam do stać. Przy po mi na my rów nież, że na I pię trze Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach mie ści się wy sta wa fo to gra mów z na szych za przy jaź nio nych po wia tów,
a wkrót ce w jej są siedz twie otwar ta zo sta nie sa la współ pra cy, gdzie znaj dą się pa -
miąt ko we do ku men ty, zdję cia itp. 



Po wiat Mit tel sach sen (by ły
Po wiat Fre iberg) – Niem cy
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KA LEN DA RIUM DO TYCH -
CZA SO WEJ WSPÓŁ PRA CY

De kla ra cję Współ pra cy po -
mię dzy Po wia tem Gli wic kim
a Po wia tem Fre iberg pod pi sa -
no 22 sierp nia 2004 ro ku
na zam ku Au gu stus burg nie da -
le ko Fre iber ga.

Już wio sną 2005 ro ku
delegacja po wia tu Fre iberg od -
wie dzi ła nasz po wiat, prze ka zu -
jąc książ ki do bi blio te ki w Gie -
rał to wi cach. W czerw cu po dob -
na wi zy ta po świę co na by ła roz -
mo wom nt. współ pra cy w dzie -
dzi nie edu ka cji i kul tu ry, zaś
w sierp niu chór z Fre iber ga wy -
stą pił na II Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Chó rów w Tosz ku.
We wrze śnia de le ga cja Po wia tu
Fre iberg uczest ni czy ła w Do -
żyn kach Po wia tu Gli wic kie go
w Wie low si. W tym sa mym
mie sią cu na stą pi ła wi zy ta de le -
ga cji Po wia tu Gli wic kie go we
Fre iber gu, po świę co na wy mia -
nie do świad czeń nt. funk cjo no -
wa nia władz sa mo rzą do wych,
zwłasz cza pro wa dze nia pro jek -
tów fi nan so wa nych ze środ ków
unij nych oraz re wi ta li za cji te re -
nów po prze my sło wych. W paź -
dzier ni ku do Fre iber ga wy je cha -
li m.in. ucznio wie szkół po nad -
gmi na zjal nych pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki. 

W 2006 ro ku Niem cy uczest -
ni czy li m.in. we wspól nych ob -
cho dach VIII Do ży nek Po wia tu
Gli wic kie go w Przy szo wi cach,
a przed sta wi cie le na sze go po -
wia tu w do żyn kach we Fre iber -
gu. 

2007 rok to m.in. udział mło -
dzie ży z Po wia tu Fre iberg w Dniu Eu ro py w Gli wi cach. W lip cu od by ła się wi zy ta przed sta wi cie li
Po wia tu Gli wic kie go we Fre iber gu po świę co na spra wom służ by zdro wia i no wym pro po zy cjom
wy mia ny mło dzie ży. W paź dzier ni ku z ko lei przy je cha ła do nas de le ga cja z Po wia tu Fre iberg –
głów nym te ma tem pro wa dzo nych wów czas roz mów by ły pla ny roz wi ja nia współ pra cy w dzie dzi -

nie kul tu ry, spor tu i służ by zdro wia, jak rów nież na wią za nie kon tak tów po mię dzy jed nost ka mi
ochot ni czej stra ży po żar nej

2008 rok roz po czę ły od wie dzi ny go ści z Fre iber ga. W skła dzie de le ga cji by li m.in. dy rek to rzy
tam tej sze go szpi ta la i do mu po mo cy spo łecz nej. W ma ju cie szy li śmy się z udzia łu nie miec kiej gru -
py mło dzie ży w Dniu Eu ro py. Po tem by ła wi zy ta Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo -
cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w Po wie cie Fre iberg – rad ni in te re so wa li się m.in. ochro ną śro do wi -
ska. W lip cu wła dze Po wia tu Gli wic kie go uczest ni czy ły w uro czy stych ob cho dach prze kształ ce nia

Po wia tu Fre iberg w Po wiat Mit -
tel sach sen. Z ko lei we wrze śniu
przed sta wi cie le Po wia tu Mit tel -
sach sen go ści li na IX Do żyn -
kach Wo je wódz twa Ślą skie go
w Sta ni cy, a w li sto pa dzie wzię li
udział w ob cho dach ju bi le -
uszu 10-le cia Po wia tu Gli wic -
kie go

TRO CHĘ HI STO RII
In ten syw ny roz wój osa dy za -

czął się w dru giej po ło -
wie XII wie ku, po od kry ciu bo -
ga tych złóż sre bra. Od te go mo -
men tu aż do za mknię cia ostat niej
ko pal ni w 1968 r. roz wój mia sta był ści śle zwią za ny z gór nic twem i hut nic twem, ba zu ją cym po cząt -
ko wo tyl ko na po zy ska niu sre bra, na stęp nie rów nież oło wiu, a w XIX i XX wie kach tak że i cyn ku.
Rów nież z roz wo jem miej sco we go gór nic twa wią że się za ło że nie we Fre iber gu w 1765 pierw szej
na świe cie wyż szej uczel ni gór ni czej (Ber ga ka de mie) i jej in ten syw ny roz wój aż do współ cze sno ści. 

WE FRE IBE RU 
WAR TO ZO BA CZYĆ

Ko ściół p. w. św. Ma rii, zwa ny po wszech nie ka te drą (choć for mal nie nią nie jest, gdyż nie był
ni gdy sie dzi bą bi sku pa). Z pier wot nej świą ty ni po wsta łej w 1185 r. za cho wał się mo nu men tal ny ro -
mań ski por tal z pia skow ca z 1230 r. o wy jąt ko wo bo ga tej rzeź bie (tzw. Zło ta Bra ma) i drew nia na
gru pa Ukrzy żo wa nia na tę czy
z 1230 r. Obec na świą ty nia zbu -
do wa na zo sta ła w la tach 1490-
1501. Znaj du ją się w niej licz ne
za byt ko we obiek ty, m.in. am bo -
na, oł tarz, epi ta fia i po mni ki na -
grob ne. 

Ko ściół p. w. św. Pio tra – go -
tyc ki, obec nie po zba wio ny pra -
wie ca łe go wy stro ju za byt ko we -
go, dzia ła ją cy ja ko sa la kon cer to -
wa i świą ty nia pro te stanc ka. Za -
cho wa ła się go tyc ka pła sko rzeź -
ba drew nia na Ostat nia wie cze rza,
za byt ko wa am bo na i or ga ny Sil -
ber man na. 

Go tyc ki bu dy nek klasz tor ny
fran cisz ka nów zbu do wa ny w po cząt ku XVI wie ku, obec nie wła sność pry wat na. Licz ne za cho wa -
ne póź no go tyc kie por ta le okien ne i wej ścio we. 

Za mek (Schloss Freu den ste in) – za mek re ne san so wy, w du żym stop niu od bu do wa ny.
Ry nek dol ny i gór ny z za bu do wą ka mie nic re ne san so wych i ba ro ko wych, w więk szo ści znacz -

nie prze bu do wa nych póź niej i po zba wio nych więk szo ści ozdób. Na gór nym ryn ku póź no go tyc ki ra -
tusz. 

JAK DO JE CHAĆ
Dro ga do Po wia tu Mit tel sach sen jest bar dzo przy jem na. Kie ru je my się au to stra dą A4 w kie run -

ku Wro cła wia, a na stęp nie Zgo rzel ca. Po ok. 300 km dro gi w Pol sce wjeż dża my do Nie miec, na dal
po ru sza jąc się au to stra dą A4. Kie ru je my się na Dre zno, któ re mi ja my i zjaz dem na Sie ben lehn wjeż -
dża my na dro gę B101, któ rą do jeż dża my do Fre iber ga. Dłu gość tra sy to 462 km, a sza cun ko wy czas
po dró ży 5 go dzin.

Moż na się rów nież po ku sić i wy brać do Po wia tu Mit tel sach sen sa mo lo tem. Po mi mo te go, że naj -
bliż sze lot ni sko jest w Dreź nie, port lot ni czy w Py rzo wi cach pro po nu je lo ty z prze siad ką we Frank -
fur cie (Lu fthan sa). 

Pro po nu je my wy -
brać się sa mo cho dem
– tra sa jest pro sta
i moż na po dro dze od -
wie dzić wię cej
miejsc.

POD STA WO WE DA NE:
Po wierzch nia: 2 112,4 km2
Lud ność: 340 tys. 
Sta ro sta: Vol ker Uhlig
W skład po wia tu wcho dzi 21 miast, 40 gmin i 12 wspól not ad mi ni -
stra cyj nych.
Po wiat Mit tel sach sen (niem. Land kre is Mit tel sach sen) jest po wia -
tem w nie miec kim kra ju związ ko wym Sak so nia, w okrę gu dy rek -
cyj nym Chem nitz. Na sku tek re for my ad mi ni stra cyj nej
1 sierp nia 2008 po wstał z po wia tów Döbeln, Fre iberg i Mit twe ida.
Sie dzi bą jest Fre iberg. Po wiat ad mi ni stra cyj nie na le ży do okrę gu ad mi -
ni stra cyj ne go Chem nitz, przy czym te re ny po wia tu Döbeln le ża ły po -
przed nio w re jen cji Lipsk.

� Ry nek we Fre iber gu.

� Je den z uro czych za uł ków ro man tycz ne go par ku, ota cza -
ją ce go Za mek Lich ten wald. 

� W stycz niu ub. ro ku de le ga cja z Fre iber ga od wie dzi ła po -
wiat gli wic ki, zapoznając się z pra cą na szych szpi ta li i do mów
po mo cy spo łecz nej. Niem cy przy wieź li też da ry, m.in. le ki
i środ ki sa ni tar ne.

� Czer wiec 2008 –
przed sta wi cie le po -

wia tu gli wic kie go we
Fre iber gu, gdzie in -
te re so wa li się m.in.
go spo dar ką ko mu -
nal ną i ochro ną śro -
do wi ska. 

� Za ję cia w szko le mu zycz nej.

� Za mek w Au gu stus bur gu.
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Hrab stwo Den bi gh shi re
– Wiel ka Bry ta nia 

KA LEN DA RIUM DO TYCH CZA SO WEJ
WSPÓŁ PRA CY

9 li sto pa da 2004 ro ku w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach za war te zo sta ło Po ro zu mie nie
o Współ pra cy po mię dzy Po wia tem Gli wic kim
a Hrab stwem Den bi gh shi re. Dzie dzi ny współ pra -
cy okre ślo ne w do ku men cie to przede wszyst kim
wy mia na kul tu ral na, roz wój przed się bior czo ści,
edu ka cja, rol nic two, no we tech no lo gie, tu ry sty ka,
za rzą dza nie pro jek ta mi unij ny mi.
� 16 – 17 paź dzier ni ka 2003 – pierw sza wi-
zy ta przed sta wi cie li Hrab stwa
Den bi gh shi re w Po wie cie Gli wic kim
� 18 – 23 mar ca 2004 – wi zy ta przed sta wi -
cie li Sta ro stwa Po wia to we go w Wa lii w ce lu
za po zna nia się z me to do lo gią po zy ski wa nia
środ ków unij nych
� 23 – 25 ma ja 2004 – wi zy ta przed sta wi cie -
li Hrab stwa Den bi gh shi re w Po wie cie Gli wic -
kim, udział w kon fe ren cji or ga ni zo wa nej przez
Ślą ski Zwią zek Gmin i Po wia tów
� 27 sierp nia 2004 – or ga ni za cja przez Ślą ski
Zwią zek Gmin i Po wia tów we współ pra cy
z biu rem WLGA (wa lij skie biu ro or ga ni za cji
sa mo rzą do wych w Bruk se li) kon fe ren cji
w Tosz ku nt. do świad czeń wa lij skich sa mo rzą -
dów w zdo by wa niu środ ków z Unii Eu ro pej -
skiej
� 29 sierp nia 2004 – wy stęp chó ru z Ru thin
na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Chó rów
w Tosz ku
� 16 – 17 paź dzier ni ka 2004 – udział rze-
mieśl ni ków z te re nu Po wia tu
Gli wic kie go w Tar gach Spo żyw czych w Llan -
go len (Llan go len Fo od Fe sti val)
� 1 – 06 lip ca 2005 – wy stęp chó ru „Tryl”
z Tosz ka w Wa lii na fe sti wa lu w Ru thin i Llan -
go len
� 19 – 23 lip ca 2005 – wi zy ta de le ga cji Po-
wia tu Gli wic kie go w Wa lii (wy mia na do świad-
czeń nt. funk cjo no wa nia władz
sa mo rzą do wych, zwłasz cza pro wa dze nia pro-
jek tów fi nan so wa nych ze środ ków unij nych
oraz re wi ta li za cji te re nów po prze my sło -
wych)
� 14 – 16 paź dzier ni ka 2005 – udział rze-
mieśl ni ków z te re nu Po wia tu
Gli wic kie go w Tar gach Spo żyw czych w Llan -
go len (Llan go len Fo od Fe sti val)
� 4 – 7 grud nia 2005 – wi zy ta de le ga cji Hrab-
stwa Den bi gh shi re w po wie cie (wy mia na do-
świad czeń nt. roz wo ju edu ka cji, re wi ta li za cji
te re nów po prze my sło wych, roz mo wy nt.
współ pra cy in sty tu cji po mo cy spo łecz nej
i zam ków)
� 9 – 14 lip ca 2006 – wi zy ta de le ga cji Po wia tu
Gli wic kie go w Wa lii (omó wie nie współ pra cy
dot. funk cjo no wa nia pla có wek edu ka cyj nych)

� 22 – 24 sierp nia 2006 –
wi zy ta de le ga cji Hrab stwa
Den bi gh shi re w Po wie cie
Gli wic kim
� 13 – 16 paź dzier ni -
ka 2006 – udział rze mieśl -
ni ków z te re nu Po wia tu
Gli wic kie go w Tar gach
Spo żyw czych w Llan go len
(Llan go len Fo od Fe sti val)
po łą czo ny z wi zy tą de le ga -
cji Po wia tu Gli wic kie go
w Wa lii
� 6 – 9 ma ja 2008 – udział
mło dzie ży ze szkół Hrab-
stwa Den bi gh shi re w Dniu
Eu ro py w Gli wi cach i Po -
wie cie Gli wic kim

OPIS TE RE NU
Hrab stwo po wsta ło

w kwiet niu 1996 ro ku. Je -
go kra jo braz przy po mi na
na sze Biesz cza dy. Wy dmy
na pół no cy, wrzo so wi ska
i du żo prze strze ni. Jest to
re jon, w któ rym roz ko cha ją
się mi ło śni cy zam ków.
Zam ków i za mczysk jest to

bar dzo du żo, moż na je
zwie dzać nie mal bez koń -
ca. Naj po pu lar niej szą
miej sco wo ścią tu ry stycz -
ną jest Llan gol len. Do hi -
sto rycz nych miast, war -
tych zo ba cze nia na le żą
rów nież Rhud dlan, Den -
bigh i Ru thin – każ dy
z wła snym zam kiem i ka -
te drą. 

JAK DO JE CHAĆ
P o  l e  c a  m y  l o t  s a  -

m o  l o  t e m  z K a  t o  w i c

do Liverpoolu. Lot ni sko
w Py rzo wi cach ofe ru je du -
żą ilość po łą czeń. Na miej -
scu trze ba się prze siąść
do ko mu ni ka cji miej skiej
lub wy na jąć sa mo chód. Ta
dru ga opcja po zwo li po -
znać wię cej atrak cji hrab -
stwa Den bi gh shi re. 

Wię cej in for ma cji
na stro nie in ter ne to wej
www.den bi gh shi re.gov.uk. 

� Zamek w Denbigh.

� Ty po wy wa lij ski kra jo braz przy po mi na nie co
na sze Biesz cza dy.

� Rhud dlan Ca stle.

� Port w Rhyl.

� St Giles’ Church, Wrexham.

� Tar gi spo żyw-
cze w w Llan go -
len, w któ rych
wzię li udział rze-
mieśl ni cy z te re -
nu na sze go
po wia tu.

� To szec ki chór
Tryl w Wa lii.

� Wa lia to tak że kra ina mor skiej przy go dy. 

POD STA WO WE DA NE:

Po wierzch nia: 844 km2
Lud ność: 95 tys. 
Sta ro sta: Hugh H. Evans

Den bi gh shi re (po wa lij sku Sir Ddin bych) to hrab stwo w pół noc nej
Wa lii. Gra ni czy od wscho du z hrab stwa mi Flint shi re i Wre xham,
od po łu dnia z Po wys, a od za cho du z Con wy i Gwy nedd. Sto li cą
hrab stwa jest Ru thin.

� W chwi lę po pod pi sa niu umo wy part ner skiej w 2004 r.

� Przed sta wi cie le hrab stwa pod czas zwie dza nia KWK Knu rów.



Powiat Pucki

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17
tel. 032 332 66 00, faks 032 231 08 22, www.po wiat gli wic ki.pl 

go dzi ny urzę do wa nia: pon., wt., śr. – 7.30-15.30; czw. – 7.30-17.30; pt. – 7.30-13.30

KA LEN DA RIUM DO -
TYCH CZA SO WEJ

WSPÓŁ PRA CY

24 czerw ca 2006 ro ku
w Sta ro stwie Po wia to wym
w Puc ku pod pi sa ne zo sta -
ło Po ro zu mie nie o Współ -
pra cy po mię dzy Po wia tem
Puc kim a Po wia tem Gli -
wic kim. 

Już w sierp niu te go ro -
ku Chór „Mo rza nie” z Po -
wia tu Puc kie go wy stą pił
pod czas Mię dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu Chó rów

Po wia tu Gli wic kie go, a wcze śniej chór
„Tryl” z Tosz ka za pre zen to wał się pod czas
ju bi le uszu 5-le cia ist nie nia „Mo rzan”.

W ma ju 2007 ro ku ucznio wie szkół po -
nad gim na zjal nych z Po wia tu Puc kie go
uczest ni czy li w na szym Dniu Eu ro py.
W czerw cu de le ga cja Po wia tu Gli wic kie go
wzię ła udział w tra dy cyj nej Mor skiej Piel -
grzym ce Ry ba ków, or ga ni zo wa nej w Świę -
to św. Pio tra i Paw ła w Puc ku. 

W ma ju 2008 ro ku mło dzież z Po wia tu
Puc kie go po now nie uczest ni czy ła w Dniu
Eu ro py or ga ni zo wa nym w Gli wi cach. We
wrze śniu na stą pi ła wi zy ta przed sta wi cie li
Po wia tu Gli wic kie go w Po wie cie Puc kim
– spo tka nia do ty czy ły funk cjo no wa nia
i re struk tu ry za cji służ by zdro wia oraz po -
mo cy spo łecz nej.

Na prze ło mie 2008 i 2009 ro ku de le ga -
cje po wia tów wzię ły udział w or ga ni zo wa -
nych przez sie bie ob cho dach z oka zji Ju bi -
le uszu 10-le cia po wia tów w Pol sce. Naj -
pierw Po wiat Gli wic ki od wie dzi ła de le ga -
cja Po wia tu Puc kie go, na stęp nie przed sta -

wi cie le Po wia tu Gli wic kie go wzię li udział w uro czy sto ściach zor ga ni zo wa nych w Puc ku. W ma ju br.
znów cie szy li śmy się z udzia łu uczniów szkół po nad gim na zjal nych z Po wia tu Puc kie go w Dniu Eu -
ro py or ga ni zo wa nym przez Po wiat Gli wic ki i Mia sto Gli wi ce.

TRA DY CJE KA SZUB SKIE
Za sad ni czą część miesz kań ców po wia tu puc kie go sta no wią Ka szu bi, na zy wa ni Nor do wi, gdyż

zaj mu ją naj bar dziej na pół noc wy su nię ty ob szar, na ja kim za cho wa ła się ta bli sko 500-ty sięcz na gru -
pa et nicz na.

Kul tu ra, zwy cza je i ob rzę dy tu tej szej lud no ści kształ to wa ły się pod sil nym wpły wem mo rza.
Po dziś dzień po zo sta ją one du mą miesz kań ców Zie mi Puc kiej. To dzię ki ich upo ro wi i trwa niu
w tra dy cji, Nor da za cho wa ła et nicz ną od ręb ność, sta jąc się jed nym z naj bar dziej uni kal nych re gio -
nów w kra ju. Przy wią za nie do war to ści kul tu ro wych idzie w pa rze z du żą otwar to ścią, in no wa cją
i am bi cją spo łecz no ści po wia tu, któ rą ce chu je wy jąt ko wa przed się bior czość, co sprzy ja dy na micz -
ne mu roz wo jo wi go spo dar cze mu re gio nu. 

Swo istej od ręb no ści tej zie mi do wo dzi ję zyk ka szub ski. Przed wie ka mi gra ni ca je go wy stę po wa -
nia prze bie ga ła od dol ne go brze gu Wi sły, przez Je zio ro Wdzy dze, je zio ro Swor ne ga cie, rze kę Gwdę
i do cie ra ła aż do Od ry. 

Obec nie ję zy kiem tym po słu gu ją się miesz kań cy nie wiel -
kie go te ry to rium, w tym miesz kań cy Po wia tu Puc kie go.
W ostat nim cza sie ję zyk ka szub ski prze ży wa praw dzi wy re -
ne sans.

ZA BYT KI, KTÓ RE WAR TO ZO BA CZYĆ  
O tra dy cjach re gio nu moż na się do wie dzieć od wie dza jąc

m.in. Mu zeum Zie mi Puc kiej im. Flo ria na Cey no wy w Puc -
ku czy Mu zeum Ry bo łów stwa w He lu. Oprócz od ręb no ści
kul tu ro wej i na tu ral ne go po ło że nia, tu ry stów przy cią ga rów -
nież bo ga ta prze szłość Zie mi Puc kiej zwią za na m.in. z za ko -
nem cy ste rek, pa no wa niem krzy żac kim, póź niej zaś z rzą da -
mi sta ro stów kró lew skich. Do naj star szych za byt ków na te re -
nie po wia tu puc kie go na le ży po cho dzą cy z prze ło -
mu XIII i XIV wie ku go tyc ki klasz tor w Żar now cu oraz puc -
ka Fa ra – ko ściół pw. św. apo sto łów Pio tra i Paw ła – wznie -
sio ny w XV wie ku przez Krzy ża ków. Sym bo lem za wi łych,
ka szub sko -pol sko -nie miec kich lo sów tej zie mi jest za mek
w Kro ko wej, bę dą cy sie dzi bą sta re go nie miec kie go ro du von
Kroc kow, któ re go przod ko wie przed 700
la ty przy by li tu wraz z Wiel kim Mi strzem
Za ko nu Naj święt szej Ma rii Pan ny. Z pa ła -
cem w Rzu ce wie swe lo sy zwią za ły słyn ne
w hi sto rii Po mo rza i kra ju ro dy: Wej he rów,
So bie skich i Prze ben dow skich. Oby dwa
obiek ty są pięk nie od re stau ro wa ne i peł nią
funk cje ho te lo we.

JAK DO JE CHAĆ
Lo ka li za to ry in ter ne to we wska zu ją kil -

ka moż li wo ści do jaz du. Mo że my kie ro wać
się au to stra dą A4 w kie run ku Wro cła wia,
na stęp nie na pół noc w stro nę Po zna nia,
póź niej Byd gosz czy, za któ rą cze ka nas mi -
ły od ci nek (co praw da płat nej – 12 zł w jed -
ną stro nę) au to stra dy A, 1 z któ rej ob wod -

ni cą Trój mia sta (kie ru jąc się
na Gdy nię) do jeż dża my do po -
wia tu puc kie go. Dłu gość tra sy –
657,2 km, sza co wa ny czas prze -

jaz du – 9 h 56 min.
In ną dro gą (spraw dzo ną wie -

lo krot nie i tę po le ca my) jest kie -
ru nek au to stra dą A4 na Ka to wi -
ce, na stęp nie kie ru je my się
na Łódź (w za leż no ści od go dzi -
ny to je dy nie miej sce, któ re mo że
nam „ukraść” tro chę cza su).
Z Ło dzi kie ru je my się na To ruń
(nie mu si my wjeż dżać do mia sta,
jest ob wod ni ca). Za nim mo że my
wje chać na au to stra dę A1 – dal -
sza część po dró ży jak po wy żej.
Ta tra sa li czy 620 km, a jej sza -
cun ko wy czas to 9 go dzin.
Moż na rów nież sko rzy stać z po -
łą czeń ko le jo wych i au to bu so -
wych, al bo po le cieć sa mo lo tem,
z tym że cze ka nas prze siad ka
w War sza wie. Na chwi lę obec ną
nie ma bez po śred nie go po łą cze -
nia lot ni ska w Py rzo wi cach
z Gdań skiem. 

� Pół wy sep Hel ski.

� Za mek w Kro ko wej.

� Morska Pielgrzymka Rybaków.

� Puc ka fa ra – wi dok od stro ny
Za to ki Puc kiej.

� Ka szub ski ze spół „Bursz-
tyn ki”.

� De le ga cja po wia tu gli wic kie go zwie dza ła oko li ce Puc ka,
gdzie do po zy ski wa nia ener gii wy ko rzy stu je się si łę wia tru. 

POD STA WO WE DA NE:

Po wierzch nia: 577 km2
Lud ność: 75 tys. 
Sta ro sta: Ar tur Ja błoń ski

Gmi ny: miej skie – Hel, Ja star nia, Puck, Wła dy sła wo -
wo; wiej skie – Ko sa ko wo, Kro ko wa, Puck

Po wiat puc ki le ży w wo je wódz twie po mor skim.

Opra co wa nie: 
SŁA WO MIR GRUSZ KA 

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ 
RO MA NA GOZ DEK� Przed ro kiem sta ro sta puc ki (pierw szy z le wej) za po znał się

z pra cą na szych szpi ta li po wia to wych. 



www.powiatgliwicki.pl ssttrroonnaa 55Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKII  ZZ  GGMMIINN NNRR  55  ((2266))  MMAAJJ  22000099

Przez la ta za nie dba ne ży dow skie
ne kro po lie do cze ka ły się tro skli wych
opie ku nów. We dle ich pla nów po -
wsta nie Szlak Cmen ta rzy Ży dow -
skich Po wia tu Gli wic kie go, obej mu -
ją cy czte ry kir ku ty – w So śni co wi -
cach, Tosz ku, Py sko wi cach i Wie low -
si. 

Na każ dym z cmen ta rzy zo sta ną
umiesz czo ne jed na ko we ta bli ce z ich
hi sto rią oraz z in for ma cja mi dla tu ry -
stów. Pla no wa na jest tak że stro na in -
ter ne to wa i pu bli ka cja poświęcona ży -
dow skie mu dzie dzic twu na sze go re -
gio nu. 

Po my sło daw ca mi po wsta nia Szla ku
są hi sto ry cy Grze gorz Ka miń ski
i Da riusz Wa ler jań ski, któ rzy też zre -
zy gno wa li z ho no ra riów za na pi sa nie
pu bli ka cji, udo stęp nie nie na stro nę in -
ter ne to wą fo to gra fii i ma te ria łów
z wła snych zbio rów oraz opra co wa nie
opi sów hi sto rycz nych na ta bli ce
umiesz czo ne przed kir ku ta mi. Po wsta -
nie szla ku po par ła Gmi na Wy zna nio wa
Ży dow ska w Ka to wi cach, sta ro sta gli -
wic ki, bur mi strzo wie Tosz ka i Py sko -
wic oraz Jan Ja giel ski z Ży dow skie go
In sty tu tu Hi sto rycz ne go w War sza wie.
Do udzia łu w przed się wzię ciu za pro -
szo ne zo sta ły tak że szko ły z te re nu
Zie mi Gli wic kiej.

Grze gorz Ka miń ski (na co dzień na -
uczy ciel hi sto rii w Szko le Pod sta wo -
wej nr 39 i tech ni kum łącz no ści w Gli -
wi cach) od kil ku lat opie ku je się spo -
łecz nie cmen ta rza mi ży dow ski mi
na te re nie po wia tu. Dzię ki po mo cy je -
go uczniów, władz sa mo rzą do wych,
soł ty sa z Wie low si i miesz kań ców zo -
sta ły już upo rząd ko wa ne kir ku ty
w Wie low si, Tosz ku i Py sko wi cach.
Obec nie na cmen ta rzach or ga ni zo wa ne
są wy sta wy fo to gra ficz ne po świę co ne
ży dow skie mu dzie dzic twu i opro wa -
dza ne są wy ciecz ki. Wa ler jań ski i Ka -
miń ski po pu la ry zu ją rów nież dzie je

tych cmen ta rzy pi sząc pu bli ka cje, or -
ga ni zu jąc i uczest ni cząc w kon fe ren -
cjach po świę co nych ży dow skie mu
dzie dzic twu na te re nie Pol ski. W ma ju
od by ła się wi zy ta cja wszyst kich kir ku -
tów po ło żo nych na te re nie po wia tu
przez Mar ci na Dud ka z Ko mi sji Ra -
bi nicz nej do Spraw Cmen ta rzy Ży dow -
skich w Pol sce. 

Nie daw no po rząd ko wa niu pod da ny
zo stał cmen tarz ży dow ski w Py sko wi -
cach. W tej spra wie Grze gorz Ka miń -
ski zwró cił się pi sem nie do bur mi strza
Py sko wic Wa cła wa Kę ski. Bur mistrz
po parł ini cja ty wę i po mógł w upo rząd -
ko wa niu kir ku tu. O pra cach po rząd ko -
wych po in for mo wa ny zo stał sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek, któ ry rów nież po -
parł tę spo łecz ną ak cję. Po rząd ko wa -
nie cmen ta rza roz po czę ło się po świę -

tach Wiel ka noc nych. Ka miń ski ze brał
po spo li te ru sze nie – w pra cach po rząd -
ko wych bra li udział: na uczy ciel Bła żej
Kup ski z ucznia mi ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 6 w Py sko wi cach, ucznio wie
Ka miń skie go ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 39 w Gli wi cach i za stęp ca na czel ni -

ka Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej
w Urzę dzie Miej skim w Py sko wi cach
Mi ro sław Tom czak. MZBM z Py sko -
wic pod sta wił przy cze pę, na któ rą
dzie ci za ła do wa ły znaj du ją ce się
na kir ku cie śmie ci: bu tel ki po al ko ho -
lu, szkło, złom, opo ny sa mo cho do we,
łóż ko oraz in ne nie czy sto ści. Z te re nu
cmen ta rza zo sta ły rów nież usu nię te
chasz cze, a pra cow nik MZBM -u wy -
ko sił tra wę, któ rą wy gra bi li ucznio wie.
Wszyst kie pra ce wy ko na no spo łecz -
nie. 

W tym ro ku upo rząd ko wa ny przez
dzie ci cmen tarz w Py sko wi cach bę dzie
jed ną z atrak cji tu ry stycz nych Gór no -
ślą skich Dni Dzie dzic twa 2009. Grze -
gorz Ka miń ski i Da riusz Wa ler jań ski
przy go to wu ją wy sta wę i bę dą opro wa -
dzać po cmen ta rzu tu ry stów. Na upo -

rząd ko wa nie cze ka już tyl ko kir kut
w So śni co wi cach. W tej spra wie Ka -
miń ski zwró cił się pi sem nie do bur mi -
strza So śni co wic Cze sła wa Ja kub ka
i po rząd ko wa nie cmen ta rza za czę ło się
w po ło wie ma ja. 

(GK, RG)

W in ten cji ro dzi ny
Sta ry me ta lo wy krzyż, wień czą cy nie gdyś wie żę za byt ko we go ko -

ścio ła w Wil czy, zna lazł no we god ne miej sce. Po świę co ny zo sta nie 25
ma ja.

Krzyż zdję ty zo stał z ko ściel nej wie ży pod czas ge ne ral nej re no wa cji
drew nia ne go ko ściół ka i za stą pio ny no wym, wy ko na nym na je go wzór.
O to, by nie uległ znisz cze niu i za po mnie niu, za dbał Ma rian Sa dec ki
z Ko ła Sto wa rzy sze nia Ro dzin Ka to lic kich pa ra fii św. Mi ko ła ja w Wil czy,
bę dą cy rów nież wi ce pre ze sem Za rzą du Głów ne go te go sto wa rzy sze nia,
a tak że rad nym po wia to wym. Zna lazł tak że dla nie go no we miej sce –
na skra ju dro gi pro wa dzą cej do wio ski, gdzie nie gdyś stał sta ry drew nia -

ny krzyż.
Po nadme tro wy me ta lo wy krzyż usta wio ny zo stał dzię ki za bie gom sto -

wa rzy sze nia na po stu men cie i gra ni to wym co ko le, osią ga jąc wy so kość
3 me trów. Pod nim umiesz czo ny jest na pis: „Bo że bło go sław ro dzi nom”. 

Po świę ce nie krzy ża od bę dzie się 25 ma ja o godz. 16.00 pod czas ob cho -
dów II Me tro po li tar ne go Świę ta Ro dzi ny. Po po świę ce niu od pra wio na zo -
sta nie msza św. dzięk czyn na w in ten cji ro dzin pa ra fii i ofia ro daw ców.

(RG)

Pa mię ci św. Ja na Ne po mu ce na
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Dzie dzic twa Kul tu ro we go Gli wic „Gli wic -

kie Me ta mor fo zy” za pra sza na cykl im prez pt. „Mi ste ria Ne po muc -
kie”.

In au gu ra cja „Misteriów” od bę dzie się 22 ma ja o godz. 17.00 w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Gli wi cach, gdzie zo sta ną roz da ne ma te ria ły
i ogło szo ny bę dzie kon kurs fo to gra ficz ny pn. „Ne po mu ki, ka plicz ki i krzy -
że w ślą skim pej za żu”, a Bo że na Ku bit z Mu zeum w Gli wi cach wy gło si
wy kład pt. „Rzeź by św. Ja na Ne po mu ce na ze zbio rów Mu zeum w Gli wi -
cach na tle je go ży cia i kul tu”. Do koń ca czerw ca w ra mach te go przed się -
wzię cia bę dzie moż na m.in. wy brać się na rajd ro we ro wy, wy słu chać licz -
nych wy kła dów i kon cer tów oraz obej rzeć spek ta kle te atral ne. Ich wspól -
nym mia now ni kiem jest po stać św. Ja na Ne po mu ce na, któ re go kult był
na ślą skiej zie mi wy jąt ko wo ży wy. W po wie cie gli wic kim i sa mych Gli wi -
cach mo że my od na leźć kil ka dzie siąt fi gur te go świę te go. 18 czerw ca
o godz. 17.00 bp Jan Wie czo rek po świę ci ka pli cę pw. św. Ja na Ne po mu -
ce na w Gli wi cach-Ła bę dach przy ul. Sta ro miej skiej.

Do fi nan so wa na ze środ ków Sa mo rzą du Mia sta Gli wi ce im pre za ob ję ta
jest pa tro na tem bi sku pa Ja na Wie czor ka i sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła
Nie szpor ka oraz po wsta je we współ pra cy z Gli wic kim Sto wa rzy sze niem
Mi ło śni ków Ma łych Obiek tów Sa kral nych, Ar ty stycz nych i Za byt ko wych
„Ne po muk”, Fun da cją „Si le sia Pro Eu ro pa” – Cen trum Edu ka cyj ne im. Ja -
na Paw ła II, Tu ry stycz nym Klu bem Ko lar skim PTTK im. Wł. Hu zy, Mło -
dzie żo wym Do mem Kul tu ry w Gli wi cach, Mu zeum w Gli wi cach, Miej ską
Bi blio te ką Pu blicz ną w Gli wi cach, Gli wic kim Cen trum Edu ka cyj nym Ha -
lo! gen, Agen cją Tu ry stycz ną Re gio ny oraz Księ gar nią Po dróż ni czą Nie -
zna ne. 

Pro gram im prez na stro nie in ter ne to wej sto wa rzy sze nia: 
www.gli wi cza nie.pl. (RG)

Przed na mi dwie cie ka we im pre zy
hi sto rycz ne: IV Bre we rie To szec kie oraz
ko lej na edy cja Le gend Py sko wic kich.

Pierw sza z nich od bę dzie się 24 ma ja
na Zam ku w Tosz ku, po czą tek
o godz. 13.00. Kan wa Bre we rii zo sta ła
osnu ta na praw dzi wej hi sto rii, któ ra mia ła
miej sce na Zam ku w Tosz ku w XIII wie ku.
Księż na Ju dy ta Ma zo wiec ka, żo na Miesz -
ka II Oty łe go po stra cie mę ża miesz ka ła
przez pięć lat na zam ku w Tosz ku i … szu -
ka ła do bre go kan dy da ta na mę ża. Je śli
chce cie znać ko le je tej cie ka wej hi sto rii,
za pra sza my na to szec ki za mek. W pro gra -
mie rów nież m.in. spek takl w wy ko na niu
Te atru „Gry i Lu dzie” z Ka to wic, wy stę py
ze spo łów mu zy ki daw nej, warsz ta ty tań ca
daw ne go, kon kur sy ry cer skie, zwie dza nie
obo zu śre dnio wiecz ne go, wy sta wa stro jów
śre dnio wiecz nych i re ne san so wych w wie -
ży zam ko wej, pre lek cje dot. ubio ru daw -
nych miesz kań ców zam ku i po kaz rze -
miosł daw nych, w tym warsz ta ty garn car -

skie dla dzie ci. Bre we rie w ub. r. uzna ne
zo sta ły za jed ną z „Gwiazd Spi chle rza
Gór ne go Ślą ska”. Or ga ni za to rem im pre zy
jest „Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”.

Z ko lei Le gen dy Py sko wic kie or ga ni -
zo wa ne są 31 ma ja na Ryn ku w Py sko wi -
cach. Tym ra zem przed sta wio na zo sta nie
opo wieść o dal szych lo sach bra ci Pi sco –
za ło ży cie lach Py sko wic. A dla naj młod -

szych – Śre dnio wiecz ny Dzień Dziec ka.
Fi na łem im pre zy bę dzie nie zwy kle wi do -
wi sko wy spek takl ulicz ny „Bal la da o Ja nie
Wnę ku” w wy ko na niu Te atru „Gry i Lu -
dzie” z Ka to wic. Po czą tek im pre zy
o godz. 12.00, a w pro gra mie m.in. za ba wy
ple bej skie, warsz ta ty daw ne go rze mio sła,
strze la nie z łu ku, wal ka na mie cze, pa ra da
szczu dla rzy, bęb nia rzy i ku gla rzy, po ka zy
tań ców szkoc kich i żon gler ki. Or ga ni za to -
rzy Le gend Py sko wic kich to: Ra da Miej -
ska, Bur mistrz Mia sta, Miej ski Ośro dek
Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach. 

(RG)

Fe styn w Rud nie
To fraj da dla naj młod szych. 14 czerw ca

w Rud nie or ga ni zo wa ny jest fe styn pod ha -
słem „Bli żej Eu ro py II – Są w Eu ro pie róż ne
pra wa, pra wem dziec ka jest za ba wa”. 

Im pre za roz pocz nie się o godz. 14.00 na bo -
isku spor to wym w Rud nie. Na jej pro gram zło -
żą się m.in. licz ne wy stę py ar ty stycz ne, gry
i kon kur sy po cho dzą ce z wie lu kra jów UE oraz
wspól na za ba wa. Naj młod si miesz kań cy po -
wia tu przy go to wu ją już przed sta wie nie pt.
„Pra wa dzie ci na prze ło mie wie ków”, któ re za -
pre zen tu ją pod czas fe sty nu. Fe styn za koń czy
wrę cze nie na gród za udział w za ję ciach, warsz -
ta tach i kon kur sach – m. in. w kon kur sie fo to -
gra ficz nym „Ulu bio ne za ba wy dzie ci” (za in te -
re so wa nych udzia łem w kon kur sie od sy ła my
na stro nę in ter ne to wą GOK -u Ru dzi niec, gdzie
w za kład ce „ak tu al no ści” za miesz czo ny jest je -
go re gu la min: www.gok.ru dzi niec.com). 

Na fe styn za pra sza ją or ga ni za to rzy: Sto wa -
rzy sze nie na Rzecz Od no wy i Roz wo ju Lo kal -
ne go So łec twa Rud no, SP w Rud nie oraz GOK
Ru dzi niec. (RG)

BRE WE RIE I LE GEN DY

Z sza cun ku dla hi sto rii

Mło dzież, któ ra upo rząd ko wa ła kir kut w Py sko wi cach ze swo imi opie ku na mi.

Mi strzo wie fut sa lu
Du żym suk ce sem za koń czy ła mi nio ny se zon dru ży na old bo jów

„Au der -Nie dziel ni”, w któ rej licz nie re pre zen to wa ni są za wod ni cy
z po wia tu gli wic kie go. W kla sy fi ka cji koń co wej se zo nu 2008/2009
Gli wic kiej Li gi Old bo jów w Fut sa lu, któ ry pod su mo wa ny zo stał
w kwiet niu,
dru ży na ta
upla so wa ła
się na dru -
gim miej scu.
Wy prze dzi ło
ich tyl ko
„ M i t  s u  b i  -
shi”, na trze -
ciej po zy cji
zna lazł się
„Set mil -Sa -
ha ra”. Po -
nad to Ro bert Róg z „Au de ra -Nie dziel ni” strze lił naj wię cej bra mek
w tym se zo nie – 43, a ca ła dru ży na za ję ła I miej sce w kla sy fi ka cji
Na gro dy „Fa ir Play”. W roz gryw kach wzię ło udział 11 dru żyn. – To
dla nas du ża sa tys fak cja – mó wi Her bert Ka schek z Kuź ni Nie bo -
row skiej, spon sor „Au de ra -Nie dziel ni”, tak że dzia łacz spor to wy
i pa sjo nat pił ki noż nej. (RG)

Zwy cięz cy se zo nu z me da la mi i pu cha ra mi. Dru -
gi od le wej sie dzi Her bert Ka schek. 
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Maj, rów nież w po wie cie gli wic -
kim, jest cza sem I Ko mu nii Świę tych.
Wszyst kim dzie ciom, przyj mu ją cym

ten waż ny Sa kra ment Świę ty skła da -
my ży cze nia ra do ści, po ko ju i uśmie -
chu.

W śro dę 6 ma ja, w desz czu,
pod czas bar dzo pry wat nej uro czy -
sto ści w ko ście le pw. św. An to nie -
go w Knu ro wie -Kry wał dzie po że -
gna li śmy dra Pio tra Gór kę, ca łym
ser cem Knu ro wia ni na i Na uczy -
cie la. 

Pra co wał w knu row skim Li ceum
Ogól no kształ cą cym przez wie le lat,
go dząc obo wiąz ki dy dak tycz ne na -
uczy cie la szko ły śred niej z pra cą na -
uko wą w Po li tech ni ce Ślą skiej. Lek -
cja che mii dra Gór ki to był spek takl
fa scy nu ją cy, bo ga to ilu stro wa ny
eks pe ry men tem, przy ja zny każ de mu
ucznio wi.

Wy cho wy wał olim pij czy ków –
w tym Fi na li stę Olim pia dy Che -

micz nej Łu ka sza Szczy gła. Przy go -
to wy wał do eg za mi nu wstęp ne go
wie lu knu row skich le ka rzy. Przy go -
to wy wał do eg za mi nu doj rza ło ści;
jesz cze w ubie głym ro ku, już cięż ko
cho ry, na szpi tal nym łóż ku roz wią -
zy wał za da nia ma tu ral ne z ab sol -
wen ta mi 07/08, ostat nim – jak się
oka za ło – rocz ni kiem ma tu rzy stów
w Je go pra co wi tym na uczy ciel skim
ży ciu.

Życz li wie trak to wał an ty ta len ty
che micz ne, a oni dzi wi li się jak ła -
twa jest che mia ob ja śnia na przez dra
Gór kę. Ota czał wy ro zu mia ło ścią
tych, któ rzy po sta no wi li iść przez
ży cie z wie dzą che micz ną jak naj mi -
zer niej szą, wie dząc że – jak ma wiał
– i tak wy ro sną z nich szczę śli wi lu -
dzie. 

Wy so kie wy ni ki na ucza nia osią -
gał bez pre sji i stre su. Mó wiąc
do uczniów trud ne rze czy w pro sty
spo sób, nie po strze że nie sta wał się
au to ry te tem. 

W szkol nej pra cow ni che micz nej
po wsta wa ły licz ne pra ce ba daw cze

pod Je go kie run kiem. Mło dym ba -
da czom udo stęp niał la bo ra to ria Po -
li tech ni ki Ślą skiej. Or ga ni zo wał se -
sje na uko we z udzia łem na uko wych
au to ry te tów i zwy kłych li ce ali stów. 

Za wsze do stęp ny, choć za wsze
za pra co wa ny, wśród roz two rów
i pro bó wek – umiał być oso bą pu -
blicz ną – rad nym, ani ma to rem Cen -
trum Edu ka cji Śro do wi sko wej, re -
dak to rem pe rio dy ku „Ze szy ty Knu -
row skie”, po pu la ry za to rem wie dzy
che micz nej i eko lo gicz nej. 

25 lat te mu uczest ni czy łam
w har cer sko -che micz nym obo zie
Ko ła Na uko we go stu den tów Po li -
tech ni ki Ślą skiej „Re tor ta” pod kie -
run kiem dra Pio tra Gór ki i tam zde -
cy do wa ła się mo ja przy szła dro ga
nie tyl ko za wo do wa, ale i ży cio wa.
Wie le z te go, co uda ło mi się osią -
gnąć w za wo dzie na uczy ciel skim,
za wdzię czam Je go wie dzy, Je go
życz li wo ści, udzia ło wi w ini cjo wa -
nych przez Nie go przed się wzię -
ciach. Mia łam szczę ście uczyć się
od Nie go.

Cześć Je go Pa mię ci! 
Do ro ta Gu mien ny,

dy rek tor Ze spo łu Szkół im.
I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie

Dla ko go Be ne
Me ri tus?

Przy po mi na my, że do 31 ma ja
moż na skła dać wnio ski do na gro dy
„Be ne Me ri tus”. Ho no ro wa ne są
nią oso by i in sty tu cje naj bar dziej
za słu żo ne dla Po wia tu Gli wic kie go.

Na gro da „Be ne Me ri tus” (z łac.
do brze za słu żo ny) zo sta ła usta no wio -
na przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go
dla wy róż nie nia wy bit nych osią gnięć,
ak tyw no ści spo łecz nej, cha ry ta tyw -
nej, go spo dar czej, kul tu ral nej, na uko -
wej, ar ty stycz nej, spor to wej i in nej
ma ją cej wpływ na pod nie sie nie po -
zio mu ży cia miesz kań ców po wia tu,
a tak że w uzna niu za sług na rzecz po -
wia tu.

Z wnio skiem o przy zna nie na -
gro dy mo gą wy stę po wać miesz kań -
cy (co naj mniej 30 osób), or ga ni za -
cje spo łecz ne i sto wa rzy sze nia, or -
ga ny jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, jed nost ki po moc ni cze
gmin oraz jed nost ki or ga ni za cyj ne
gmin i po wia tu. Na gro da przy zna -
wa na jest w ka te go rii in dy wi du al nej
oraz zbio ro wej. 

Wnio ski na le ży skła dać do 31 ma -
ja w Biu rze Ob słu gi Klien ta Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach. Re -
gu la min oraz wnio sek znaj du ją się
na stro nie in ter ne to wej www.po wiat -
gli wic ki.pl w za kład ce „Be ne Me ri -
tus”. Wię cej in for ma cji pod nu me rem
tel. 032 332 66 53. 

(SG)

Spo łecz ność
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie

skła da hołd pa mię ci
ŚP. DRA PIO TRA GÓR KI

Czło wie ka mą dre go, do bre go, skrom ne go
Wiel kie go Na uczy cie la,

któ ry swo je pe da go gicz ne po wo ła nie re ali zo wał
przez ca łe ży cie

z praw dzi wą pa sją.

Pa ni Dy rek tor KRY STY NIE GÓR CE
i Sy nom z Ro dzi na mi

skła da my wy ra zy współ czu cia 
i wspar cia w trud nych chwi lach ża ło by.

7 ma ja uro czy ście ob cho dzo no
w Knu ro wie ju bi le usz 90-le cia Pol -
skie go Czer wo ne go Krzy ża.

Z tej oka zji Ko mi tet Or ga ni za cyj -
ny Ob cho dów 90-le cia PCK w Knu ro -
wie przy go to wał aka de mię w Ki nie
Sce na Kul tu ra. Hi sto rię tej naj star szej
or ga ni za cji hu ma ni tar nej w Pol sce
przy po mniał pre zes Za rzą du Re jo no -
we go PCK w Knu ro wie, Kle mens
Bąk. 

W Knu ro wie PCK roz po czę ła
dzia łal ność już w la tach 20. mi nio ne -
go wie ku. Śla dem te go jest od na le -
zio ny nie daw no sztan dar PCK, na le -
żą cy nie gdyś do ko ła funk cjo nu ją ce -
go przy Za kła dach Prze my słu Azo to -
we go „Knu rów”. Sztan dar, któ re go
po wsta nie sza cu je się na ok. 1930 r.,
jest istot nym sym bo lem cią gło ści
dzia ła nia or ga ni za cji -ju bi lat ki

na knu row skiej zie mi. Pod czas uro -
czy sto ści Sta ni sław Bo gu mił, pre zes
ho no ro wy knu row skie go HDK PCK
im. F. Oga na zło żył sztan dar na rę ce
pre ze sa Bą ka. Na stęp nie dar zo stał
prze ka za ny Bo gu sła wo wi Szy gu le,
ku sto szo wi Izby Tra dy cji, gdzie zo -
sta nie wy sta wio ny ja ko eks po nat.
Ku stosz Szy gu ła za po wie dział utwo -
rze nie w Izbie ką ci ka po świę co ne go
tej or ga ni za cji. 

Oso bom wspie ra ją cym PCK wrę -
czo ne zo sta ły od zna cze nia i me da le,
a naj lep sze szko ły bio rą ce udział
w kon kur sach czer wo no krzy skich
ode bra ły na gro dy. Ży cze nia i gra tu la -
cje dzia ła czom PCK zło ży li licz nie
przy by li przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych oraz in sty tu cji i or ga ni za cji
z te re nu wo je wódz twa i po wia tu.

(RG)

Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie w Gli wi cach in for mu je
o moż li wo ści skorzystania przez
osoby niepełnosprawne zamieszkałe
na te re nie po wia tu gli wic kie go z do -
fi nan so wa nia w ra mach pro gra mu
PE GAZ 2003.

Po moc przy zna wa na jest w na stę -
pu ją cych ob sza rach: A – po moc w za -
ku pie/mon ta żu oprzy rzą do wa nia sa -
mo cho du; B – po moc w za ku pie
sprzę tu kom pu te ro we go; C – po moc
w za ku pie wóz ka in wa lidz kie go o na -
pę dzie elek trycz nym; D – do fi nan so -
wa nie kosz tów utrzy ma nia spraw no ści
tech nicz nej po sia da ne go wóz ka in wa -
lidz kie go o na pę dzie elek trycz nym;
E – po moc w po zy ska niu pra wa jaz dy
ka te go rii B.

Wnio ski w ra mach ob sza ru A B C
i E pro gra mu przyj mo wa ne są w ter -

mi nie do 5 czerw ca 2009 r., w ra mach
ob sza ru D w try bie cią głym, jed nak
nie póź niej niż do dnia 30 li sto pa da
każ de go ro ku re ali za cji pro gra mu. Na -
le ży je skła dać w Od dzia le PFRON
wła ści wym dla miej sca za miesz ka nia
wnio sko daw cy. Dru ki wnio sków oraz
ulot ka in for ma cyj na do ty czą ca za sad
uczest nic twa w pro gra mie do stęp ne są
na stro nie in ter ne to wej PFRON po da -
nej po ni żej lub w Po wia to wym Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach
ul. Zyg mun ta Sta re go 17 w go dzi nach
urzę do wa nia biu ra. Szcze gó ło we in -
for ma cje do ty czą ce wy mie nio nych
ob sza rów udzie la ne są w Ślą skim Od -
dzia le PFRON w Ka to wi cach, Plac
Grun waldz ki 8-10/8, lub pod nr.
tel. 032/786-96-07, 203-68-34 oraz
na stro nie in ter ne to wej PFRON
www.pfron.org.pl. 

Za sa dy 
re kru ta cji
do szkół

Ślą ski ku ra tor oświa ty okre ślił
za sa dy re kru ta cji uczniów do klas
pierw szych wszyst kich ty pów szkół
pu blicz nych w ro ku szkol -
nym 2009/2010. Z pew no ścią za in -
te re su ją one wszyst kich, któ rzy sta -
ra ją się o przy ję cie do tych szkół
w tym ro ku. 

W za łącz ni ku do de cy zji okre śla -
ją cej te za sa dy szcze gó ło wo za pi sa ne
są ter mi ny skła da nia do ku men tów
i ter mi ny re kru ta cji uczniów i słu cha -
czy do pu blicz nych gim na zjów, szkół
po nad gim na zjal nych, szkół dla do ro -
słych wszyst kich ty pów, szkół po li ce -
al nych oraz spo so by prze li cza nia
na punk ty za jęć edu ka cyj nych i in -
nych osią gnięć kan dy da tów do mło -
dzie żo wych szkół po nad gim na zjal -
nych na pod bu do wie gim na zjum
w wo je wódz twie ślą skim w ro ku
szkol nym 2009/2010. Za in te re so wa -
nych spo so bem prze pro wa dza nia re -
kru ta cji od sy ła my na stro nę in ter ne to -
wą Ślą skie go Ku ra to rium Oświa ty –
www.ku ra to rium.ka to wi ce.pl, link
„re kru ta cja”, gdzie zna leźć moż na
peł ny tekst de cy zji ślą skie go ku ra to ra
oświa ty w tej spra wie.

(RG)

Fo
 to
: M
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Dru go kla si ści przy stę pu ją cy do Sa kra men tu I Ko mu nii Świę tej w ko ście le 
p. w. Na wró ce nia Św. Paw ła Apo sto ła w Py sko wi cach.

Czas Ko mu nii

PE GAZ dla nie peł no spraw nych

Hi sto rycz ny sztan dar 
na ju bi le usz

Wspomnienie: dr Piotr Górka

Żegnaj, 
Nauczycielu…



Dziś piąta z ośmiu czę ści

MA PA 
PEŁ NA
ATRAK CJI

Przed sta wia my ko lej ną – pią tą
część ma py atrak cji przy rod ni czych
i kra jo bra zo wych po wia tu gli wic kie -
go, tym ra zem za pra sza jąc tu ry stów
do od wie dze nia gmi ny So śni co wi ce. 

Na po czą tek pro po nu je my le żą cy
na Ślą skim Szla ku Ar chi tek tu ry
Drew nia nej:

Drew nia ny ko ściół w Boj szo wie
Ko ściół drew nia ny p. w. Wszyst -

kich Świę tych w Boj szo wie po cho dzi
z koń ca XV wie ku. Wnę trze ko ściół -
ka za wie ra ele men ty póź no go tyc kie
(por ta le), zaś wy po sa że nie jest póź -
no ba ro ko we, a czę ścio wo już dzie -
więt na sto wiecz ne. Ten ko ściół otwie -
ra ny by wa tyl ko oka zjo nal nie.

Krzy że Po kut ne
To ma łe dziw ne ka mien ne słu py, czę -

sto przy cup nię te na roz staj nych dro gach,
al bo nie po zor ne krzy że wkom po -
no wa ne w więk sze bu dow le, wta -
pia ją ce się w co dzien ny kra jo braz.
Sta no wią cie ka wy ślad śre dnio -
wiecz ne go pra wo daw stwa. Zgod -
nie z śre dnio wiecz nym pra wem za -
bój stwo lub in ną krzyw dę na le ża ło
po mścić krwa wo. Czę sto jed nak,
je śli ro dzi na za bi te go zga dza ła się
na ugo dę,  krwa wy od wet za stę po -
wa no przy ję ciem od szko do wa nia.
Mor der ca opła cał kosz ty po grze bu
i spra wy są do wej, prze ka zy wał ro dzi nie
ofia ry „kwo tę po kut ną” i in ne do bra ma -
te rial ne. W ra mach po ku ty za bój ca od -
by wał rów nież pie szą piel grzym kę
do jed ne go z ów cze snych świę tych
miejsc, a na miej scu zbrod ni wy sta wiał
wła sno ręcz nie wy ku ty krzyż po kut ny.
Krzy że po kut ne za czę ły po ja wiać się
w kra jo bra zie na szych te re nów pod ko -
niec XIII w., a obo wią zek ich sta wia nia
za nik nął pod ko niec wie ku XVI. W po -
wie cie gli wic kim za cho wa ły się dwa
krzy że po kut ne: je den zna leźć mo że my
pod ścia ną ko ścio ła w So śni co wi cach
(obok Gru py Ukrzy żo wa nia), dru gi
to XVI -wiecz ny ka mien ny trzon opar ty
o słup w Ła nach Ma łych, w po bli żu
skrzy żo wa nia z dro gą do Ru dziń ca.
Ka pli ca Św. Mag da le ny w Two ro -

gu Ma łym
Wiel ki po żar la sów ra ci bor skich

trwał w 1992 r. aż 19 dni i stra wił po -
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Ko lej ne czę ści ma py za miesz czać bę dzie my w na stęp nych wy da niach WPG. Moż na je wy ci nać z ga ze ty i po tem skle ić zgod nie ze sche ma tem obok. 

nad 10 ty się cy hek ta rów la su. Na miej -
scu buj ne go bo ru po zo sta ły su che, wy -
pa lo ne ki ku ty drzew, któ re jesz cze w pół
ro ku po tra ge dii ła ma ły się jak za pał ki
przy by le po dmu chu wia tru. Oca la ła tyl -
ko ma ła ka plicz ka św. Ma rii Mag da le ny,
le żą ca w od le gło ści ok. 5 km od Two ro -
ga Ma łe go w gmi nie So śni co wi ce.

Do dziś gra ni czy to z cu dem. Wszyst ko
wo kół „Mag da len ki” do szczęt nie stra -
wił ogień, któ ry dwu krot nie pod cho dząc
pod szcze gól ną ka plicz kę na gle zmie -
niał kie ru nek i sy cząc, prze su wał się
w in nym kie run ku la su. Na pa miąt kę te -
go cu dow ne go oca le nia drew nia nej ka -
plicz ki w każ dą pierw szą nie dzie lę

wrze śnia od pra wia na jest w „Mag da len -
ce” msza świę ta ślu bo wa na w in ten cji
stra ża ków i wszyst kich tych, któ rzy
wal czy li z ży wio łem.

Ścież ka przy rod ni czo -le śna
w Ra cho wi cach

Po ło żo na ok. 4 km od So śni co wic,
ma wa rian ty zróż ni co wa ne dłu go ścią

i stop niem trud no ści.
Oby dwa udo stęp nia -
ją zwie dza ją cym szcze gól nie atrak cyj -
ne przy rod ni czo i kra jo bra zo wo frag -
men ty do lin ki Po to ku Sie ra ko wic kie -
go. Atrak cje przy rod ni cze są szcze gó -
ło wo opi sa ne na ta bli cach.

(MFR)
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

W Che chle ży ła nie zwy kle pięk na
dziew czy na, w któ rej ko cha li się
wszy scy chłop cy, ale ona z nich tyl ko
so bie kpi ła, to też nie je den z nich rzu -
cał się do Ja ry szo wej Stru gi, po peł nia -
jąc sa mo bój stwo. Wte dy Pan Bóg ze -
słał do Che chła Anio ła w po sta ci pięk -
ne go mło dzień ca i to w nim za ko cha ła
się zła dziew czy na. On jed nak nie
zwra cał na nią naj mniej szej uwa gi.
W karcz mie, w cza sie za ba wy tań czył
ze wszyst ki mi dziew czę ta mi oprócz
niej. Wte dy roz gnie wa na pięk ność
z wście kło ścią wzię ła w ra mio na wi -

szą cy w karcz mie krzyż i za czę ła
z nim tań czyć wo ła jąc: Kiej ty sy
mnom niy by dziesz tań co wał, to łón to
zro bi! Na gle sta nę ła nie ru cho mo,
a z jej cia ła za czę ła są czyć się krew.
Nie ba wem w wiel kich bó lach pięk na
dziew czy na umar ła. Po cho wa no ją
za wsią, w miej scu tym po sta wio no
krzyż, spod któ re go w dni nie po ko ju
na świe cie wy pły wać ma krew grzesz -
ni cy.

(MRF)

Prze pis naj bar dziej pew ny ze wszyst kich mi
zna nych. Jesz cze się nie zda rzy ło, by cia sto się
nie uda ło, a do je go przy go to wa nia po trzeb ne są
ta kie skład ni ki, któ re za wsze są w do mu. Na do -
da tek ro bi się je szyb ko i bar dzo pro sto.

Skład ni ki: 2 szklan ki mą ki, 2 szklan ki cu kru,
kost ka mar ga ry ny, 4 jaj ka, 1/2 szklan ki wo dy,
2 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia, 4 łyż ki ciem ne -

go ka kao, ole jek mig da ło wy, po gar ści ro dzy nek
i po sie ka nych orze chów, sło iczek po wi deł śliw -
ko wych lub ja kie go kol wiek dże mu, wiór ki ko ko -
so we i (lub) mig da ło we, tłuszcz i buł ka tar ta
do po sy pa nia for my.

Za go to wać mar ga ry nę z wo dą, ka kao i cu -
krem. Od lać z te go 1/2 szklan ki na lu kier.
Do resz ty – po wy stu dze niu – wsy pać mie sza jąc
mą kę z prosz kiem, do dać żółt ka i ba ka lie ob sy pa -
ne mą ką. Na koń cu do dać do brze ubi tą pia nę z ja -
jek i bar dzo de li kat nie wy mie szać. Wlać do du żej
tor tow ni cy wy sma ro wa nej tłusz czem i wy sy pa -

nej buł ką tar tą (lub dwóch wą skich bla szek) i piec
ok. 45 min. w pie kar ni ku o tem pe ra tu rze
ok. 180°. Wy jąć z pie kar ni ka, ostu dzić, prze ciąć
na pół, prze ło żyć po wi dła mi lub dże mem. Na -
stęp nie po lu kro wać po zo sta wio nym wcze śniej
lu krem i ob sy pać wiór ka mi.

(RG)

Sprawdzony przepis

Murzynek

Praw do po dob nie ten krzyż z Che chła
opi su je le gen da…
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Okien ko z po ezją

Dzię ku je my za wszyst kie od po wie dzi, na -
de sła ne do WPG. Po praw ne roz wią za nie krzy -
żów ki z po przed nie go nu me ru da ło ha sło
DZIEŃ MAT KI. Z ko lei na zdję ciu znaj do wał
się bu dy nek Szpi ta la Po wia to we go w Py sko -
wi cach. 

Na gro dy, czy li dwa 6-to mo we kom ple ty
„Try lo gii” Hen ry ka Sien kie wi cza, ufun do wa -
ne przez Mał go rza tę Handz lik otrzy mu ją
Ka zi mierz Wą szew ski i Ra fał Bie niek.
W ce lu usta le nia spo so bu od bio ru na gro dy
pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 032 332 66 65. 

Dziś za miesz cza my na stęp ną krzy żów kę
oraz ko lej ne zdję cie do zi den ty fi ko wa nia.
Przy po mi na my, że pre zen to wa ne zdję cia zo -
sta ły zro bio ne w po wie cie gli wic kim. Dla
uła twie nia po le ca my za po znać się z na szą
stro ną in ter ne to wą www.po wiat gli wic -
ki.pl/in for ma cje o po wie cie. Od po wie dzi
pro si my prze sy łać na ad res e -ma il: re dak -
cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub tra dy cyj ną
pocz tą 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, „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go”. (SG)

Pod pa tro -
n a  t e m
Mał go rza ty
Handz lik,
p o  s ł a
do Par la -
men tu Eu -
ro pej skie go
m i n i o n e j
kadencji

Ślą ska frasz ka
Wiosna nasza

1. Pod sta wo wy do ku ment fi nan so wy po -
wia tu 
2. Jed na z gmin po wia tu gli wic kie go
3. So łec two po ło żo ne w gmi nie Gie rał to -
wi ce
4. Ile lat trwa ka den cja sa mo rzą du w Pol sce?

5. Po pu lar ne mę skie imię
6. Ja ki ko lor ma tło her bu po wia tu?
7. Je go obe lisk znaj du je się w gmi nie So -
śni co wi ce
8. Ile gmin two rzy po wiat gli wic ki?
9. Prze pis na ja kie cia sto znaj do wał się

w kwiet nio wym nu me rze WPG?
10. Znaj du je się po mię dzy So śni co wi ca mi
i Tosz kiem
11. Ile lat funk cjo nu ją po wia ty w na szym
kra ju w obec nej for mie? 

Mo że i Ty masz spraw dzo ny prze pis, któ ry
chcesz po le cić Czy tel ni kom WPG? Pro si -
my o te le fon: 032 332 66 65, 513 177 633.

�Co przedstawia to zdjęcie?
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Pu bli ku je my wier sze Alek san dra Osma na z Tosz ka, po ety
i mu zy ka uro dzo ne go w 1979 ro ku. De biu tanc ki to mik pt.
„Wier sze” wy dał w 1999 ro ku. Pre zen to wa ne utwo ry po cho dzą
z te go zbio ru. (MFR)
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Występna dziewczyna
W kręgu legend

Występna dziewczyna
Na gło wie w ma ju już wy ros włos 
Be stoż tyż tu kej za biy rom głos 
Blysz czy sie je dyn wło sek na gla cy 
Za roz to wi dać ja koś in a czy 
Ju żech po ko zoł go na wet frel kom 
Z jed ne go wło sa ra dość mom wiel kom.

Maj by kow
Mo my te roz piyk ny maj 
To jest prze ca by kow raj 
Znak zo dia ku to ma jo wy 
Rym sie by kom pcho do go wy.

Bro ni sław Wą tro ba

Jest za dzie sięć pierw sza
Jest dzie sięć po pierw szej
Jest go dzi na, dwie, pięć,

Jest czas i kro ki, noc, dzień
Jest mło dość by ło dzie ciń stwo

Bę dzie sta rość.
Me ble, sza fy, ko ły ski, ko nik na bie gu nach, ba rek, trum na

Ko bie ta – Męż czy zna,
Okno, te le fon.

Ta pie przo na ze ga ryn ka
Jest za dzie sięć…
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W zwy kłym blo ku
W zwy kłym oknie

Stoi nad zwy czaj zwy kły pies na zwy kłym 
pa ra pe cie.

I co w tym nie zwy kłe go
nic, zwy czaj nie nic ta kie go
by le blok, okno, by le pies
wszyst ko tak jak zwy kle

by le co i nie zwy czaj nie nic.
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Jak pięk ne są za spa ne dziew czy ny
na si nych przy stan kach

sto ją cych w mro zie.
Ich za spa ne oczy

pa trzą jesz cze sna mi.
Ich za spa ne my śli

Nie chcą jesz cze wstać.


