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Wiadomości

Trafi a do Państwa piąty numer „Wiadomości Powiatu 
Gliwickiego”. Wakacje tuż tuż, dlatego zapraszamy do wy-
poczynku w uroczych zakątkach naszego powiatu, ale… 
prezentujemy także najlepszy na upalny urlop powiat puc-
ki – nasz region partnerski z przepięknym Półwyspem Hel-
skim, popularnym Władysławowem i innymi atrakcjami 
turystycznymi. Warto przeczytać, warto odwiedzić!

Poza tym w numerze przeczytacie m.in. wiele krótkich 
i ciekawych informacji z życia powiatu. Zapraszamy do 
lektury!  (MFR)

Szanowni Czytelnicy!

ZDJĘCIE: ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH

Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach otrzymał Nagrodę „Za-
bytek Zadbany”, przyznawaną przez Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków za pieczołowitą renowację i adaptację zespołu budynków wraz 
z otoczeniem. Pławniowicki pałac to jedyny zabytek w naszym woje-
wództwie, który otrzymał to wyróżnienie.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach jest niewątpliwie ozdo-
bą powiatu gliwickiego. Jego obecny stan architektoniczny pochodzi 
z końca XIX w. Przebudowała go rodzina von Ballestremów. Pałac jest 
podzielony na dwie części: parafi alną z kaplicą oraz funkcjonujący od 
1978 r. Diecezjalny Dom Rekolekcyjny. Otoczony jest wspaniałym par-
kiem. Odbywają się tam również koncerty plenerowe. To miejsce ko-
niecznie trzeba odwiedzić!  (SG)

Pałac w Pławniowicach 
zabytkiem zadbanym

ISSN 1895-9989

Powiat pucki zaprasza m. in. na klif chłapowski.

IX Dożynki Ziemi Gliwickiej 
odbędą się w niedzielę 9 września 
w Rudzińcu. Tradycyjnie mszę 
świętą dożynkową odprawi ksiądz 

biskup Gerard Kusz, wikariusz 
generalny Diecezji Gliwickiej. 
Nie zabraknie barwnego koro-
wodu dożynkowego, który przej-
dzie ulicami Rudzińca, mieszkań-
cy i goście ze wszystkich gmin po-
wiatu gliwickiego poniosą koro-
ny oraz dożynkowy bochen chle-
ba. Imprezie towarzyszyć będą ar-

IX Dożynki Ziemi Gliwickiej

„Szczypta świeżego powie-
trza, odrobina węgla czarnego, 
połacie lasów i pól zielonych, 
srebrzysta tafl a trzech jezior, 
cztery miasta o bogatej historii, 
cztery gminy nie mniej cieka-
we, nowe osiedla mieszkanio-
we, dwa zamczyska wcale nie 
ponure, jeden pałac jak perła 
błyszczący, przepiękne kościół-
ki drewniane, zakątki urocze 
i miejsca tajemne, a wszystko 
to owiane legendami… Do tego 
dodać trochę rowerowych ście-
żek, tras turystycznych, owo-
ców z powiatowych sadów i lasów, wy-
mieszać, zapamiętać, zobaczyć. Tak po-
wstaje obraz powiatu gliwickiego – jedy-
nego takiego miejsca na ziemi. Należy go 
wdychać, smakować, odwiedzać, korzy-
stać z jego uroków, a nawet żyć tutaj!”

Przepis na powiat gliwicki 
jedyne takie miejsce na ziemi:

tyści, którzy już teraz przygoto-
wują program artystyczny. Strawa 
duchowa będzie więc zapewniona, 
a i dożynkowego jadła nie zabrak-
nie. Organizatorami tegorocznego 

święta plonów Ziemi Gliwickiej 
są: gmina Rudziniec, miasto Gli-
wice oraz powiat gliwicki.

Już dziś serdecznie zaprasza-
my do uczestnictwa w dożynkach, 
szczególnie gorąco namawiając 
do wzięcia udziału w korowodzie 
oraz w prezentacji koron dożynko-
wych.  (MFR)

ZDJĘCIE: ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH

Zamek w Toszku nocą.

Więcej propozycji wakacyjnego odpo-
czynku, relaksu i zwiedzania można zna-
leźć na www.powiatgliwicki.pl oraz na 
stronach internetowych gmin powiatu 
gliwickiego, jedynego takiego miejsca na 
ziemi.  (MFR)
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żytecznych, karmników dla ptaków i zegara słonecznego; ponadto projekt 
przewiduje olbrzymie zaangażowanie mieszkańców w jego realizację.

Te trzy sołectwa otrzymują po 2,5 tys. zł, pozostałe dostają nagrody 
pieniężne na zakup materiału roślinnego i środków służących do zakłada-
nia i utrzymywania terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień

- w wysokości 1 000 zł:
] sołectwo Wilkowiczki, gmina Toszek,
] sołectwo Poniszowice, gmina Rudziniec,

] sołectwo Rudno, gmina Rudziniec,
] sołectwo Widów, gmina Rudziniec, 
- w wysokości 730 zł: 
] sołectwa z gminy Pilchowice: Nieborowice, Stanica, Wilcza, Żer-

nica,
] sołectwa z gminy Rudziniec: Bojszów, Bycina, Chechło, Łącza, 

Rudziniec, Taciszów, 
] sołectwa z gminy Sośnicowice: Kozłów, Sierakowice, Smolnica, 

Tworóg Mały,
] sołectwa z gminy Toszek: Ciochowie, Kotulin, Pniów,
] sołectwa z gminy Wielowieś: Świbie, Wielowieś

Tekst i zdjęcia: Sławomir Gruszka

Po raz kolejny Zarząd Powiatu Gliwickiego zorganizował konkurs 
„Sołectwo Przyjazne Środowisku”. Jego celem jest promowanie sołectw, 
podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska, promocja inno-
wacyjnych i oryginalnych ekologicznych przedsięwzięć lokalnych, mo-
gących mieć wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz uka-
zanie różnorodności działań podejmowanych przez mieszkańców so-
łectw. Głównymi kryteriami oceny projektów są: oryginalność i nowo-
czesność zaprezentowanych działań, ich skuteczność i przydatność, uży-
teczność, uniwersalność, możliwość wykorzystania przez inne sołectwa, 
udział wkładu własnego mieszkańców. 

- W tym roku do konkursu zgłosiło się 26 sołectw z gmin powiatu gli-

wickiego. Wszystkie projekty były bardzo dobrze przygotowane pod 

względem merytorycznym, a także wynikały z potrzeb lokalnych spo-

łeczności stworzenia miejsc integracji i spotkań oraz poprawy wizerun-

ku sołectwa – mówi Marcin Stronczek, członek Zarządu Powiatu Gli-
wickiego. Nad oceną tych projektów pracowała komisja, która odwiedzi-
ła wszystkie uczestniczące w konkursie sołectwa. - Wybór trzech najlep-

szych projektów był w tym roku wyjątkowo trudny. Gratuluję wszystkim 

uczestnikom konkursu, w szczególności zwycięzcom. 
Zwycięzcami konkursu zostali:
* sołectwo Leboszowice, gmina Pilchowice – za projekt „Źródełko 

życia i owocowa aleja w zielonym zakątku”, w którym przewidziano ory-
ginalny sposób zagospodarowania terenu wokół wiaty, eksponując źró-
dełko wypływające z przydrożnego rowu, oraz wykorzystanie do uatrak-
cyjnienia terenów zielonych sadzonek drzew i krzewów owocowych; po-
nadto projekt przewiduje olbrzymie zaangażowanie mieszkańców w je-
go realizację,

] sołectwo Gierałtowice, gmina Gierałtowice – za projekt „Brzezi-
na wczoraj – Brzezina dziś”, w którym w umiejętny, oryginalny sposób 
połączono elementy zagospodarowania przyrodniczego terenu po dzikim 
wysypisku śmieci z wyeksponowaniem historycznego znaczenia miejsca 
spotkań mieszkańców,

] sołectwo Słupsko, gmina Rudziniec – za projekt „Urządzenie tere-
nów zieleni – miniogródka w miejscowości Słupsko na rozdrożu ulicy Ja-
giellońskiej i Stawowej”, w którym w oryginalny sposób zagospodarowa-
no tereny zielone poprzez wkomponowanie weń hotelu dla owadów po-

SOŁECTWA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU JUŻ WYBRANE!

Niebawem na tej łące w Słupsku pojawi się pierwszy hotel dla owadów.

l Od lutego br. pełni Pani funkcję sekreta-

rza powiatu gliwickiego. Jak odnajduje się Pa-

ni w tej roli i jak układa się współpraca z cał-

kowicie męskim Zarządem Powiatu?

n Funkcja sekretarza powiatu to poważne 
wyzwanie. Po kilku miesiącach w tej nowej ro-
li mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, 
że czuję się w niej dobrze. To, że jestem kobie-
tą absolutnie nie przeszkadza mi w pracy z mę-
skim zarządem – każdy z nas wnosi do niej coś 
innego i wzajemnie się uzupełniamy. 

l Jest Pani mieszkanką Gliwic. Czy wcze-

śniejsze doświadczenia z pracy na stanowisku 

dyrektora Domu Dziecka nr 2 oraz działal-

ności w Radzie Miejskiej Gliwic przydają się 

w obecnej pracy?

n Jestem gliwiczanką od urodzenia. W po-
wiecie, wspólnie z mężem, mamy wielu przy-
jaciół i znajomych. Wieloletnia praca w domu 
dziecka oraz zarządzanie tą placówką, połą-
czone z bardzo aktywną współpracą z wielo-
ma instytucjami i organizacjami z Gliwic, po-
wiatu, województwa i zagranicy pozwala mi na 
refleksję, że niezależnie od miejsca zamiesz-

kania mamy do 
czynienia w swej 
pracy z delikatną 
materią, jaką jest 
człowiek, będą-
cy „podmiotem” 
naszych działań. 
Dlatego też uwa-
żam, że do tak 
zwanych „ludz-
kich spraw” – nie-
zależnie od stano-
wiska czy funkcji 

– należy podchodzić z pełną odpowiedzialno-
ścią i ofiarnością. 

l Jakie ma Pani plany w związku z obję-

ciem funkcji sekretarza powiatu? Jakie dzie-

dziny ważne dla rozwoju powiatu są dla Pani 

priorytetowe?

n Planów mam mnóstwo, od małych po duże 
przedsięwzięcia. Za nami jest już kilka działań 
z młodzieżą europejską, aplikowanie o środ-
ki unijne, zacieśnianie zagranicznych kontak-

ROZMOWA – KRÓTKO NA TEMAT
- rozmawiamy z Magdaleną Budny, sekretarzem powiatu gliwickiego

tów, przygotowania do reorganizacji w struk-
turze urzędu Starostwa Powiatowego, które-
go celem jest maksymalne usprawnienie pra-
cy, aby jak najlepiej służyć mieszkańcom po-
wiatu. Obecnie zaczęliśmy już przygotowania 
do gminno-powiatowych dożynek. Trudno od-
powiedzieć na pytanie, które z działań są prio-
rytetowe, gdyż wszystkie są ważne. Prym wie-
dzie ubieganie się o środki unijne, gdyż okres 
programowania 2007-2013 jest niepowtarzal-
ną okazją do realizacji wielu poważnych przed-
sięwzięć. Konieczne jest także organizacyjne 
i remontowe przystosowanie budynku staro-
stwa do potrzeb mieszkańców i zatrudnionych 
tu pracowników. Dostrzegam przy tym odpo-
wiedzialną funkcję starostwa jako jednostki ko-
ordynującej kluczowe działania na terenie po-
wiatu. O wszystkich mych zamierzeniach nie 
sposób powiedzieć w tak krótkim wywiadzie, 
na pewno jeszcze wrócimy do tego tematu na 
łamach „Wiadomości”.

Rozmawiała: 
MAGDALENA FISZER - RĘBISZ
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q Będą ścieżki rowerowe! Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach we współpracy 
ze wszystkimi gminami naszego powiatu 
przygotowało propozycję projektu o na-
zwie „Zaplecze aktywnej turystyki rowe-
rowej dla mieszkańców zachodniej czę-
ści Subregionu Centralnego Wojewódz-
twa Śląskiego”. Propozycja przeszła już 
pierwszą weryfikację i została wpisana do 
Programu Rozwoju Subregionu. Celem 
proponowanego projektu jest m.in. wybu-
dowanie, zmodernizowanie i oznakowa-
nie sieci tras rowerowych na terenie po-
wiatu gliwickiego. Projekt obejmuje rów-
nież przegląd już istniejących odcinków 
tras rowerowych, przebiegających z pół-
nocy na południe powiatu o długości ok. 
220 km i włączenie ich w sieć rowerową 
powiatu gliwickiego.

q Festiwal Chórów Powiatu Gliwic-
kiego organizowany w bieżącym roku już 
po raz czwarty odbędzie się tradycyjnie 
w Toszku w piątek 6 lipca. Gwiazdą tej 
edycji będzie chór z Grecji, który zapre-
zentuje przepiękną grecką muzykę chó-
ralną. Nie zabraknie także śpiewaczych 
przedstawicieli powiatu gliwickiego. 
Współgospodarzem imprezy, jak co roku, 
będzie toszecki chór „Tryl”.

Bliższe informacje: Centrum Kultu-
ry Zamek Toszek tel. (032) 233 44 93.

q „Gliwice nadają ton” – a wtóru-
je im powiat gliwicki. W wielkiej ple-
nerowej imprezie, która rozpocznie się 
w pierwszy weekend lipca w Międzyz-
drojach, a zakończy w ostatni weekend 
sierpnia w Giżycku, miasto Gliwice bę-
dzie nadawać ton całej Polsce! Przed-

stawiciele Gliwic i powiatu gliwickie-
go, m.in. zespoły muzyczne, wokalne, 
taneczne, teatralne, plastyczne, koła go-
spodyń wiejskich, młodzież szkolna itd. 
w każdy wakacyjny weekend w 8 nad-
morskich i mazurskich miejscowościach 
promować będą piękną, bogatą i szyb-
ko rozwijającą się Ziemię Gliwicką. Bę-
dzie o nas głośno m.in. za sprawą Telewi-
zji Polskiej. Już dziś zapraszamy do wie-
lu polskich miejscowości wypoczynko-
wych, gdzie spotkacie naszą śląską kul-
turę!

q Wydział Rozwoju i Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Gliwicach pracuje 
nad wydaniem nowego folderu promują-
cego uroki Ziemi Gliwickiej pt. „Powiat 
Gliwicki – jedyne takie miejsce na zie-
mi”. Nowe, barwne i jak zawsze cieka-
we wydawnictwo ukaże się we wrześniu 
br. Oprócz foldera niebawem będzie też 
można podziwiać kolorowy album foto-
graficzny powiatu gliwickiego.

q Gierałtowice w starej fotogra-
fii - w środę 27 czerwca o godz. 16.00 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przy-
szowicach odbędzie się uroczysta promo-
cja albumu „Gmina Gierałtowice w sta-
rej fotografii”. Imprezę poprowadzi sena-
tor Krystyna Bochenek. Wydawnictwo 
pokazuje m.in. kulturę stroju i życia spo-
łecznego Gminy Gierałtowice na prze-
strzeni lat. – Wydanie albumu fotogra-

ficznego było inicjatywą oddolną miesz-

kańców gminy. Radość z wybierania foto-

grafii z rodzinnych zbiorów była ogrom-

na, dlatego mam nadzieję, że album zo-

stanie przyjęty pozytywnie - mówi Lidia 
Pietrowska, dyrektor Gminnej Biblioteki 
w Gierałtowicach.

Bliższe informacje: Biblioteka Przy-
szowice tel. (032) 301 15 19 lub Biblio-
teka Gierałtowice tel. (032) 301 15 15.

(MFR)

Co się wydarzy

31 maja odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Gliwickiego, tym razem w Cen-
trum Ratownictwa Gliwice. Starosta gliwicki Adam Szczypka przedstawił sprawoz-
danie z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz informację o sposobie realiza-
cji interpelacji i wniosków radnych. W trakcie obrad radny Henryk Szary otrzymał 
z rąk przewodniczącego Tadeusza Mamoka Brązowy Medal za Zasługi dla Pożar-
nictwa.

Głównym punktem sesji było zapoznanie się radnych z aktualnym stanem i warunka-
mi pracy CRG, a także ocena realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli w powiecie gliwickim w 2006 r. przez odpowiedzialne za to służ-
by. Radni wysłuchali wystąpień komendanta miejskiego policji, prokuratora rejonowe-
go, komendanta miejskiego straży pożarnej, komendanta centrum ratownictwa Gliwi-
ce, powiatowego lekarza weterynarii, państwowego powiatowego inspektora sanitar-
nego oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Radni podjęli uchwały, m.in. w sprawie zmiany w planie sieci publicznych szkół po-
nadgimnazjalnych na terenie powiatu, zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pyskowicach oraz zmian w bu-
dżecie na 2007 r.  (SG)

Sesja Rady Powiatu Gliwickiego 
w Centrum Ratownictwa Gliwice

WYDARZYŁO  SIĘ  W  POWIECIE

Pyskowickie legendy
Niedziela 27 maja na pewno na długo zapadnie w pamięć 

mieszkańcom oraz licznie przybyłym gościom, którzy na 
pyskowickim rynku wzięli udział w wielkim widowisku te-
atralnym pt. „Pyskowickie legendy”. Na całe upalne popo-
łudnie klucz do miasta otrzymały postaci z legendy o bra-
ciach Pisco, przedstawianej w kilku odsłonach. Kramy roz-
łożyli  średniowieczni rzemieślnicy, a stoisko z bronią daw-
ni rycerze. Historyczno – bajkowa opowieść o początkach 
grodu, przeplatana występami licznych zespołów teatral-
nych i tanecznych wypadła znakomicie!

Integracyjnie i rodzinnie
13 maja w Pyskowicach odbył się tradycyjny Integracyj-

ny Festyn Rodzinny. Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowi-
cach oraz Centrum Integracji Niepełnosprawnych w Gliwi-
cach na terenie  Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu zor-
ganizowały wspaniałą zabawę. Imprezie towarzyszyły po-
tyczki i zawody sportowe, a wszystkie pieniądze zebrane 
podczas festynu przeznaczone zostały na zakup sprzętu nie-
zbędnego dla niepełnosprawnych uczniów. Honorowy pa-
tronat objęli: starosta gliwicki Adam Szczypka i burmistrz 
Pyskowic Wacław Kęska.

Powiat dofinansował:
Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Gliwickiego 

z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 r. Zarząd Powiatu 
Gliwickiego dofinansowuje coraz więcej imprez na terenie 
powiatu. Ostatnio z powodzeniem odbyły się:

Brewerie toszeckie 20 maja na dziedzińcu zamkowym 
w Toszku. Działo się to pięć wieków temu. Pyskowicki 
gród i toszeckie włości w zastaw dane były przez miłości-
wego cesarza Rudolfa baronowi von Redernowi. Pan to był 
skąpy i okrutny, powinnościami nękający, a nieposłusznych 
więzieniem karzący. Ale nawet najgrubszy sznur się zerwie, 
jeśli go naciągnąć. Po wielkim pożarze grodu pan na zam-
ku w Toszku miast wesprzeć mieszczan, nowym podatkiem 
ich obłożył. I do buntu doszło. Burmistrz Jan Czech w imię 
obowiązku nakazującego chronić mieszkańców przed tym, 
co by im szkodę przynieść mogło, wypowiedział namiest-
nikowi cesarskiemu posłuszeństwo. Jerzy von Redern ze-
mścił się srogo. Burmistrz pod oszczerczymi zarzutami poj-
man, żywota dokonał w okrutnych mękach, jako że śmierć 
mu zadano przez poćwiartowanie. Na kanwie tych tragicz-
nych wypadków osnuto widowisko historyczne, które sta-
nowiło oś Brewerii. Patronat Honorowy nad imprezą obję-
li marszałek województwa śląskiego, starosta gliwicki  oraz 
burmistrz Toszka.

Diana 2007. Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej zorgani-
zowało Plebiscyt Kobieta Ziemi Gliwickiej – Diana 2007. 
Tegoroczną zwyciężczynią została prof. Barbara Jarząb, 
która kieruje Zakładem Medycyny Nuklearnej i Endokry-
nologicznej w Centrum Onkologii w Gliwicach. Uroczysta 
gala odbyła się w gliwickiej Willi Caro. Celem imprezy jest 
szeroko pojęta promocja aktywnych we wszelkich dziedzi-
nach kobiet, które pracują na rzecz Ziemi Gliwickiej. 

Imprezy promujące działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Już odbyły się: doroczny konkurs wiedzy po-
żarniczej – w którym udział biorą uczniowie szkół z terenu 
powiatu gliwickiego, podnosząc tym samym swoją wiedzę 
z zakresu działalności przeciwpożarowej oraz  pokaz sprzę-
tu pożarniczego i ćwiczeń pożarniczych w Bycinie. Poka-
zom towarzyszyło ogromne zainteresowanie mieszkańców 
okolicznych miejscowości.

dokończenie na str. 8
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Powiat pucki, mający charakter turystycz-
ny, jest najdalej wysuniętym na północ powia-
tem województwa pomorskiego. Położony jest 
w odległości 60 km od Gdańska, 20 km od Wej-
herowa i ok. 120 km od Słupska, a dogodne po-
łączenie drogami krajowymi i siecią linii kole-
jowych stwarza bardzo dobre i szybkie możli-
wości dojazdu. Istnieje również doskonałe po-
łączenie z Trójmiastem drogą morską (przez 
cały sezon z Gdańska, Sopotu i Gdyni do Helu 
i Jastarni na Półwyspie Helskim regularnie kur-
sują tramwaje wodne). Przez stulecia powiat 
pucki czerpał korzyści ze swego nadmorskie-
go położenia. 

Dziedzictwo kulturowe
Rdzennymi mieszkańcami tych ziem są Ka-

szubi. Jest to grupa etniczna, która zamieszkuje te 
obszary od IV w. n.e. Bogactwo kulturowe Zie-
mi Puckiej ściśle jest związane z kaszubszczy-
zną, która wyraża się w tańcu, obrzędach, sztuce, 

POWIAT Miło nam przedstawić partnerski powiat pucki. Poro-

zumienie o współpracy między powiatem puckim i po-

wiatem gliwickim zostało podpisane w 2006 roku
się tu, by nabrać sił do dalszej wędrówki. Zatoka 
Pucka to jedyny w całej polskiej strefie brzego-
wej akwen o tak ogromnym zróżnicowaniu bio-
logicznym. Podlega on ochronie krajowej w ra-
mach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Atrakcje turystyczne
Historycznym centrum regionu jest Puck. 

Porty w Helu, Jastarni i Władysławowie są 
dogodnie położone dla jachtów żeglujących 
do Danii, Niemiec, krajów skandynawskich 
i nadbałtyckich. Zatoka Pucka, będąca natural-
nym bogactwem regionu, nadal pozostaje waż-
nym źródłem utrzymania żyjących tutaj ryba-
ków. Razem z Półwyspem Helskim stanowi 
podstawę rozwijającej się prężnie turystyki. 

Rzucewo - zamek.

Zamek - Krokowa.

Hel - fokarium.

Puck - muzeum, kamienica mieszczańska.

Latarnia w Rozewiu.

Hel - bunkry.

a przede wszystkim w odrębnym słowiańskim ję-
zyku. Regionalny ruch kaszubski ma ponad 150-
letnią historię. Liczne oddziały Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego (w ubiegłym roku minęło 
50 lat działalności tego ruchu), samorządy, ama-
torskie zespoły pieśni i tańca oraz stowarzysze-
nia mieszkańców dbają o kaszubskie dziedzictwo 
kulturowe, a prężnie działające Muzeum Ziemi 
Puckiej przyczynia się do rozszerzenia wiedzy 
o Kaszubach wśród turystów (z kraju i zagranicy) 
oraz dzieci i dorosłych z całego regionu.

Osobliwości przyrody
Wielkim bogactwem tego regionu są piasz-

czyste plaże z wydmami, które ciągną się od 
Białogóry po Hel, oraz wysokie i strome frag-
menty wybrzeża klifowego w strefie Kępy Puc-
kiej i Swarzewskiej. Powstają one w wyniku de-
strukcyjnej siły morza, które rokrocznie atakując 
ląd podmywa wysokie na kilkadziesiąt metrów 
brzegi, powodując ich stopniowe rozkruszanie. 
Tego typu wybrzeża stanowią prawdziwą atrak-
cję, z największym w tym rejonie klifem chła-
powskim o wysokości 40 metrów, usytuowa-
nym pomiędzy Władysławowem i Rozewiem. 
Ziemia Pucka to raj dla ornitologów. Mogą oni 
obserwować ptactwo, które w czasie dwóch co-
rocznych migracji (wiosna i jesień) zatrzymuje 
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PUCKI .... PRAWDZIWIE MORSKI
Jedyne w Polsce plaże o ekspozycji południo-
wej oraz wody Zatoki Puckiej doskonale nada-
ją się do uprawiania sportów wodnych: pływa-
nia, turystyki podwodnej, żeglarstwa i windsur-
fingu. Bliskość morza sprzyja rozwojowi tury-
styki pieszej, rowerowej, jak również obserwa-
cji przyrody i naturalnych procesów brzego-
wych. O znacznym potencjale turystycznym 
powiatu puckiego decydują też unikatowe wa-
lory przyrodnicze i krajobrazowe regionu oraz 
rozległość strefy kontaktu lądu z morzem, wy-
nosząca na obszarze powiatu 128 km, co stano-
wi 25% całej linii brzegowej Polski.

Na miłośników wody i sportów wodnych cze-
kają zatoka i morze oraz okalające je czyste pla-
że. Amatorzy ciszy znajdą swoje miejsce w nad-
morskich lasach sosnowych i prastarej puszczy, 
a miłośnicy aktywnego wypoczynku nie powin-
ni narzekać na brak naturalnych atrakcji i od-
powiedniej, wciąż rozwijającej się infrastruk-
tury. Również bogactwo kulturowe, ciekawa 
architektura, pełne uroku małe porty rybackie 
oraz miasteczka z pewnością zachęcą do miłego 
i ciekawego spędzenia wolnego czasu.

Zabytki, 
które warto zobaczyć

O tradycjach regionu można się dowiedzieć 
odwiedzając m.in. Muzeum Ziemi Puckiej im. 
Floriana Ceynowy w Pucku czy Muzeum Ry-

bołówstwa w Helu. Oprócz odrębności kultu-
rowej i naturalnego położenia, turystów przy-
ciąga również bogata przeszłość tej ziemi zwią-
zana m.in. z zakonem cysterek, panowaniem 
krzyżackim, później zaś z rządami starostów 
królewskich. Do najstarszych zabytków na te-
renie powiatu puckiego należy pochodzący 
z przełomu XIII i XIV wieku gotycki klasz-
tor w Żarnowcu oraz pucka Fara – kościół pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła – wzniesiony w 
XV wieku przez Krzyżaków. Symbolem zawi-
łych kaszubsko-polsko-niemieckich losów Zie-
mi Puckiej jest zamek w Krokowej, będący sie-
dzibą starego niemieckiego rodu von Krockow, 
którego przodkowie przed 700 laty przybyli tu 
wraz z Wielkim Mistrzem Zakonu Najświętszej 
Marii Panny. Z pałacem w Rzucewie swe losy 
związały słynne w historii Pomorza i kraju ro-

dy: Wejherów, Sobieskich i Przebendowskich. 
Obydwa obiekty są pięknie odrestaurowane 
i pełnią funkcje hotelowe. 

Starosta pucki: Artur Jabłoński
Powierzchnia: 580 km2

Ludność: 73 tys.
Ilość gmin: 7
gminy miejskie: Hel, Jastarnia, Puck, 
                           Władysławowo
gminy wiejskie: Kosakowo, Krokowa, Puck.

Mamy dla Państwa materiały promocyjne 
powiatu puckiego (m.in. mapy powiatu oraz 
przewodniki turystyczne), które można otrzy-
mać w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach, pokój 366. Liczba 
ograniczona.

SŁAWOMIR GRUSZKA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W PUCKU

Groty mechowskie.

Port jachtowy w Pucku.

Regaty na Zatoce Puckiej.

Muzeum, szpitalik - Puck.

Puck z lotu ptaka.

Surfing na wodach zatoki.
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Toszecki Zespół Muzyki Dawnej Tibiarum Scholares prowadzony 
przez Iwonę Ewertowską – Mener otrzymał z rąk Zygmunta Frankie-
wicza, prezydenta Gliwic statuetkę Zwiastuny dla uzdolnionej młodzie-
ży w ramach Gliwickiej Gali Młodych Talentów. Wyróżnienie jest szcze-
gólne z tego powodu, że Tibiarum Scholares, jako pierwszy i na razie je-
dyny z terenu powiatu gliwickiego zespół, otrzymał tę sympatyczną na-
grodę za dotychczasowe osiągnięcia, czyli za zdobycie prawie wszyst-
kich możliwych czołowych nagród w licznych przeglądach, festiwalach 
i konkursach muzycznych.

Przypomnijmy, że Tibiarum Scholares powstał w 1993 roku w Szko-
le Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie pod nazwą Rezonan-
sik. W 1995 roku patronat nad zespołem objął Miejsko – Gminny Ośro-
dek Kultury – obecnie Centrum Kultury Zamek Toszek. W repertuarze 

Pożegnanie księdza Stachury
15 maja w wieku 79 lat zmarł ksiądz 

Rajmund Stachura. Przez ostatnie 34 lata ży-
cia związany był z Ziemią Gliwicką, będąc pro-
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boszczem w parafii pw. św. Cyryla i Metodego 
w Knurowie. Był to wspaniały człowiek, które-
go młodość przypadła na okres II wojny świa-
towej. Półtora roku spędził w syberyjskim ła-
grze w okolicach Czelabińska, gdzie trafił 
w czasach wywózek Górnoślązaków. Był to 
okres ciężkiej pracy w kopalni. Stamtąd przy-
wiózł własnoręcznie wykonany różaniec 
z brzozy syberyjskiej. Po wojnie wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Krako-
wie. W szczególny sposób zawsze wspominał 
ten okres, gdyż miał zajęcia z ówczesnym bi-
skupem Karolem Wojtyłą. 

Jako ksiądz pracował i wspomagał wiernych 
w pięciu parafiach. Był inicjatorem budowy w 
Knurowie Kościoła pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej, kapelanem górniczych związków 
zawodowych kopalni Knurów. Prywatnie pa-
sjonowało go szybownictwo i spadochroniar-
stwo. Pogrzeb ks. Rajmunda Stachury odbył się 
20 maja w Knurowie. Ceremonii pogrzebowej 
przewodniczył arcybiskup Damian Zimoń. 

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego 

współczucia i żalu składają Adam Szczypka, 

starosta gliwicki oraz Tadeusz Mamok, prze-

wodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. (SG)

NAGRODZENI:

Tibiarum Scholares znów triumfuje!
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Powiat Gliwicki artystami stoi. Udowadnia 
to młody pisarz z Pilchowic – Szczepan Twar-
doch, który właśnie wydał kolejną powieść pt. 
„Sternberg”, a w przygotowaniu ma kolejną pt. 
„Epifania”. „Szczepan Twardoch organicznie 
czuje historię. Nikt, tak jak on nie potrafi rozpi-
sać jej na nowo, a jego fraza przypomina różdż-
kę czarodzieja, dającą życie postaciom i wyda-
rzeniom” – piszą o twórcy krytycy literaccy.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę
www.szczepan.twardoch.pl  (MFR)

FAZANIEC 
zieloną atrakcją Toszka
W Toszku została otwarta Ścieżka Przyrod-

niczo-Leśna Fazaniec. Stworzyła ją młodzież 
z Gimnazjum w Toszku pod opieką Wojciecha 
Stowskiego, we współpracy z Nadleśnictwem 
Rudziniec oraz Leśnictwem Ciochowice. Przed-
sięwzięcie zostało wsparte ze środków Powiato-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. O tej porze roku ścieżka jest szczegól-
nie piękna, dlatego zapraszamy do jej zwiedzenia. 
Podziwiać tam można piękny drzewostan, roślin-
ność bagienną, owady i płazy oraz kilkusetletnie 
dęby. W lesie rosną kaczeńce i przylaszczki. (SG)

ma głównie utwory renesansowe instrumentalne i instrumentalno-wokal-
ne, wykonywane w kilku językach, m. in. łacińskim, polskim, włoskim, 
niemieckim i francuskim. W zespole występują dziewczęta (ostatnio do-
łączył jeden chłopiec!), które doskonalą swoje umiejętności w zakresie 
gry na fletach, emisji głosu, dykcji i ruchu scenicznego. Na swoim koncie 
Tibiarum Scholares ma bardzo liczne i znaczące sukcesy krajowe, zagra-
niczne i… telewizyjno - radiowe.  (MFR)

Odznaka dla przewodniczącego 
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego – Tadeusz Mamok zo-

stał uhonorowany Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskie-
go. Wyróżnienie przyznano za całokształt działań w dziedzinie pracy 
w Ochotniczej Straży Pożarnej, Nadleśnictwie Rudziniec oraz oczywi-
ście w samorządzie. Serdecznie gratulujemy!

Powieściopisarz z Pilchowic

Waldemar Dombek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego, otrzymał 
Złotą Koniczynkę, jedno z istotnych odznaczeń Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Odznaczenie wręczył prezes PSL Waldemar Pawlak pod-
czas wojewódzkich obchodów Święta Ludowego w Złotym Potoku. Na 

zdjęciu W. Pawlak i W. Dombek w otoczeniu mieszkańców Wilczy.(SG)

Złota koniczynka
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W ostatniej dekadzie XX wieku w Pol-
sce oraz innych krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej wzrosła liczba dzieci pozba-
wionych naturalnego środowiska rodzinne-
go. We wszystkich niemal krajach przecho-
dzących transformację ustrojową dzieci żyją-
cych bez opieki rodziny jest więcej niż w okre-
sie poprzedzającym zmiany ustrojowe. Nadal 
duża ich liczba przebywa i wychowuje się 

w różnych ośrodkach opieki, a w szczególności 
w domach dziecka. Dzieci wychowują się w in-
stytucji, a nie w rodzinie, co negatywnie wpły-
wa na ich psychikę, ponieważ nie mają zaspo-
kajanych potrzeb emocjonalnych. 

W polskim systemie opieki nad dzieckiem 
pozbawionym opieki rodziców biologicznych, 
ukształtowanym jeszcze przed 1989 r., domino-
wały formy instytucjonalnej opieki całkowitej. 
Założeniem zmian wprowadzonych od 1999 r. 
było m. in. przekazanie problemów opieki nad 
dziećmi do resortu pomocy społecznej w zakre-
sie opieki rodzicielskiej, a także wsparcie pro-
cesu wychowawczego w środowisku rodzin-
nym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych opie-
ka nad dzieckiem miała być realizowana po-
za rodziną. Nowa koncepcja pomocy społecz-
nej w Polsce znalazła instytucjonalne rozwiąza-
nie w powołaniu powiatowych centrów pomo-
cy rodzinie. Wówczas, w marcu 1999 r. rozpo-
częło swoją pracę również Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

Przejmując zadanie zorganizowania opie-
ki zastępczej dla dzieci z powiatu gliwickiego 
tutejsze Centrum stanęło wobec wielu wyzwań. 
Jednym z nich był fakt, iż w powiecie gliwic-
kim nie funkcjonowała żadna placówka opie-
kuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego 
(tzw. dom dziecka), w której dzieci te mogłyby 
być zabezpieczane. Natomiast rodziny zastęp-
cze były głównie rodzinami spokrewnionymi, 
które powstawały i nadal powstają w większo-
ści wyłącznie wskutek decyzji sądu. Pod opie-
kę powiatu przeszedł Rodzinny Dom Dziec-
ka, który również reprezentuje rodzinną for-
mę opieki.

Konieczność organizowania nowych roz-
wiązań opiekuńczych została jasno określona 
w uchwałach Rady Powiatu Gliwickiego poprze-
dzających powstanie Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Powiatu Gliwickiego 
na lata 2002-2015 przyjętej uchwałą Rady Po-
wiatu Nr XL VIII/327/2002 z dnia 10.07.2002 r., 
w której rodzinna opieka zastępcza została okre-
ślona jako jeden z priorytetowych celów. Zgod-
nie ze Strategią staramy się do minimum ogra-
niczać umieszczanie dzieci w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych na korzyść rodzin za-
stępczych.

Od 1999 r. liczba niespokrewnionych rodzin 
zastępczych w powiecie gliwickim systema-
tycznie wzrasta. Powiat gliwicki przed ośmiu 
laty posiadał jedną niespokrewnioną rodzi-
nę zastępczą powołaną według nowych zasad. 
Obecnie jest ich 21, a kolejne 8 wyraziło goto-
wość do pełnienia tej funkcji. Kandydaci na ro-
dziców zastępczych pochodzą zarówno z tere-
nu powiatu gliwickiego, jak i z innych miast. 

Szkolą się głównie w Ośrodku Rodzicielstwa 
Zastępczego Szansa w Bytomiu, z którym to 
od lat współpracujemy w tym zakresie. W ubie-
głym roku tutejsze Centrum nawiązało również 
ścisłą współpracę z Fundacją Nasz Dom z Lu-
tola Mokrego k. Poznania, która jako pierwsza 
w Polsce będzie tworzyć pionierski ośrodek 
profesjonalnej opieki zastępczej w Poznaniu.

Powstawanie nowych, coraz lepiej przy-
gotowanych rodzin zastępczych bardzo cie-
szy, ale stawia również całą masę nowych za-
dań, które muszą być realizowane, aby unik-
nąć wypalenia rodziców zastępczych pełnią-
cych powierzoną im funkcję. Obecnie rodzi-
ny zastępcze mogą brać udział w grupie wspar-
cia działającej w PCPR oraz korzystać ze spe-
cjalistycznej pomocy psychologicznej i porad-
nictwa w ramach tutejszego Punktu Interwen-
cji Kryzysowej.

Pracownicy Działu Opieki nad Dzieckiem 
i Rodziną prowadzą rodziny zastępcze od sa-
mego początku, aż do opuszczenia jej przez 
pełnoletniego wychowanka. Jako dysponent 
środków finansowych wspieramy pieniężnie 
rodziny zastępcze oraz pomagamy finansowo 
opuszczającym je dzieciom. W ramach nawią-
zywania współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi tutejsze Centrum uczestniczy w pomo-
cy usamodzielniającym się wychowankom ro-
dzin zastępczych w otrzymaniu lokali miesz-
kalnych w Katowicach od Stowarzyszenia Po-

mocy Mieszkaniowej dla Sierot z Baranowa 
k. Poznania.

W 2006 r. PCPR w Gliwicach jako jedyne 
w województwie śląskim brało czynny udział 
w forum społecznym na rzecz rodzicielstwa za-
stępczego Daj mi Dom. Rodzina zastępcza – 
mój dom. Dziecko w moim domu. W ramach 
forum w dniach 19.10.2006 r. oraz 25.05.2007 
została zorganizowana konferencja z udzia-

łem przedstawicieli Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjno-Opiekuńczego z Opola – inicjato-
ra forum oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, 
PCPR-ów, a także innych instytucji, z który-
mi w tym zakresie współpracujemy. Spotka-
nie to miało na celu propagowanie idei rodzi-
cielstwa zastępczego, poszukiwanie kandyda-
tów na rodziny zastępcze oraz udzielenie sze-
rokiej informacji na temat możliwości ustano-
wienia rodziny zastępczej. Akcja została nagło-
śniona w środkach masowego przekazu (radio, 
prasa lokalna).

W planach Centrum jest dalszy rozwój 
rodzinnych form opieki zastępczej poprzez po-
woływanie nowych zawodowych rodzin za-
stępczych oraz rodzinnych placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. Niemowlęta i małe dzie-
ci z naszego powiatu zabezpieczane są w chwili 
obecnej w trzech  rodzinach zastępczych pełnią-
cych funkcję pogotowia rodzinnego oraz w In-
terwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Czę-
stochowie, który sprawuje wszechstronną cało-
dobową opiekę nad dziećmi w sposób bardzo 
zindywidualizowany oraz zapewnia badania 
diagnostyczne stanu zdrowia, a w razie stwier-
dzonej choroby leczenie lub rehabilitację.  

Rodzina zastępcza to jedna z najtrudniej-
szych usług pomocy społecznej. Jest to usłu-
ga specjalistyczna, a jej najważniejszym ce-
lem jest reintegracja dziecka z jego rodziną na-
turalną poprzez podtrzymywanie więzi lub, je-
śli powrót dziecka do rodziny naturalnej nie 
jest możliwy, doprowadzenie do jego usamo-
dzielnienia. Rodzina zastępcza nie zastępuje 
w pełni rodziny naturalnej, rodzice zastępczy nie 
przejmują pełnego zakresu odpowiedzialności 
i praw rodziców biologicznych. Natomiast jed-
ną z ważniejszych funkcji jest podjęcie, wraz 
z rodziną naturalną, współodpowiedzialności 
za los dziecka.

Olga Bociańska
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Rodzinna opieka zastępcza 
w powiecie gliwickim

Na zdjęciu: Basia - usamodzielniona wychowanka 
rodziny zastępczej. Dziś wiedzie dorosłe już życie, 
ale rodzina zastępcza na zawsze pozostanie jej bliska.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

tel. (032) 332 66 38; (032) 332 66 17
e-mail: pcpr_gliwice@wp.pl

Godziny urzędowania: 
poniedziałek, wtorek, środa i piątek od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 18.00
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Pamiętaj, pracuj bezpiecznie 

17 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbył się 
powiatowy finał konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych „Pamiętaj 
pracuj bezpiecznie” pod patronatem starosty gliwickiego Adama 
Szczypki i przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusza 
Mamoka. W finale udział wzięło 27 uczniów z dziewięciu szkół. I miej-
sce zajął Tomasz Skowronek z Gimnazjum w Wielowsi, II miejsce 
Paulina Cieślik z Gimnazjum w Gierałtowicach, a III Wojciech Matula 
z Gimnazjum w Paniówkach (na zdjęciu). 

Dzień Europy Ziemi Gliwickiej

Samorząd miasta Gliwice i Centrum Europejskie Domu Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej zorganizowały w dniach 8-11 maja Dni Europy. 
Tym razem w organizację tego wydarzenia włączyło się Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach. Tegoroczne obchody były szczególnie ważne ze 
względu na 50-lecie podpisania Traktatów Rzymskich. Głównym celem 
Dnia Europy jest popularyzowanie wiedzy o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej oraz promocja idei integracji. Jest to również okazja do spo-
tkania się z młodzieżą z miast partnerskich Gliwic i powiatu gliwickie-
go. 9 maja w Dzień Europy na placu Krakowskim w Gliwicach zorga-
nizowano imprezę plenerową, w trakcie której młodzież z miast partner-
skich Gliwic i powiatu gliwickiego prezentowała swoje regiony. Nie za-
brakło również wspólnej zabawy. Gwiazdą muzyczną wieczoru był Ze-
spół Kombii. Podczas Dni Europy dla młodzieży z miast partnerskich or-
ganizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. zawody sportowe, zwie-
dzanie fabryki Opla, wizytę na lodowisku, wycieczkę w Beskidy czy na-
ukę pływania na żaglówkach. 

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza 
17 maja w Gierałtowicach spotkali się bibliotekarze województwa ślą-

skiego na dorocznym uroczystym seminarium. Dzień Bibliotekarza i Bi-
bliotek zainicjowany został przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
w 1994 roku. Tradycyjnie w tym szczególnym dniu wręcza się biblioteka-
rzom nagrody i odznaczenia oraz listy gratulacyjne. Na ręce przewodni-
czącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Katowice i dyrek-
tora Biblioteki Śląskiej życzenia złożył starosta gliwicki Adam Szczyp-
ka. Podczas uroczystości nagrodę Amicus Librorum odebrała senator 
Krystyna Bochenek - została jej ona przyznana w dowód wdzięczności 
za ogromny wkład w kultywowanie szlachetnej sztuki mówienia i pisa-
nia oraz kształtowanie wzorców estetycznych współczesnej polszczyzny. 
Nagrodę wręczył prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej.

Święto 3 Maja
Jak co roku z okazji Święta 3 Maja w Katedrze gliwickiej odprawio-

na została msza święta w intencji Ojczyzny. Krótkie przemówienie z tej 
okazji wygłosił Tadeusz Mamok, przewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego. Następnie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego zło-
żono wieńce i kwiaty.  (MFR)

Podium dla Ziemi Gliwickiej

1 czerwca w Urzędzie Miejskim w Gliwicach odbyło się oficjalne 
przekazanie przez władze Gliwic umowy na opracowanie dokumenta-
cji projektowej hali widowiskowo – sportowej Podium. Z rąk prezydenta 
Zygmunta Frankiewicza odebrali ją przedstawiciele firm, które zwy-
ciężyły w przetargu na realizację zadania. Najlepszą ofertę przedsta-
wiły łącznie spółki: Modern Construction System z Poznania i PER-
BO – PROJEKT z Krakowa. W spotkaniu udział wziął starosta gliwicki 
Adam Szczypka. 

Przypomnijmy, że Podium ma stanąć w miejscu zdewastowanego sta-
dionu XX-lecia w Gliwicach (pomiędzy ulicami Akademicką i Kujaw-
ską). Będzie to wielofunkcyjna hala, przystosowana do organizacji im-
prez kulturalnych, muzycznych, sportowych, wystawienniczych i targo-
wych. Przewidziano stworzenie krytego obiektu z widownią dla 15 tysię-
cy widzów. W zależności od potrzeb, można będzie wewnątrz ustawiać 
albo estradę, albo urządzenia pozwalające na przeprowadzenie różnego 
rodzaju zawodów – na przykład lekkoatletycznych, gimnastycznych, roz-
grywek koszykówki, siatkówki i halowej piłki nożnej, turniejów sportów 
walki i szermierki. Przewidziano również powstanie w obiekcie mniej-
szej hali sportowej z widownią na około 1000 miejsc. Plan uwzględnia 
też zagospodarowanie terenu wokół hali – budowę parkingów dla samo-
chodów osobowych i autobusów.  (SG)

dokończenie ze str. 3

Z
D

JĘ
C

IE
: S

ŁA
W

O
M

IR
 G

R
U

S
Z

K
A

Z
D

JĘ
C

IE
: S

ŁA
W

O
M

IR
 G

R
U

S
Z

K
A

ZDJĘCIE: SŁAWOMIR GRUSZKA


