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Tegoroczne żniwa w powiecie gliwickim 
można zaliczyć do udanych. Wysiłkom rolni-
ków sprzyjała słoneczna pogoda, od czasu do 
czasu zaburzana tylko przez fale deszczu i chło-
du. Przyśpieszyła ona wegetację i żniwa rozpo-
częły się u nas w większości z dwutygodnio-
wym wyprzedzeniem, czyli już w pierwszej po-
łowie lipca. 

W powiecie gliwickim dominuje produkcja 
rzepaku, a także zbóż wszystkich gatunków. 
Z każdym rokiem rośnie areał kukurydzy. W 
niewielkich ilościach uprawia się również len 
i rośliny strączkowe, a na terenach występowa-
nia najlepszych gleb – w gminie Rudziniec – 

Rolnicy i Mieszkańcy Powiatu Gliwickiego oraz Miasta Gliwice,
Święto Plonów jest co roku okazją do baczniejszego przyjrzenia się rolniczemu trudowi, 
do docenienia ciężkiej gospodarskiej pracy i podziękowania za plon, który dzięki niej rodzi ziemia. 
Świętując już po raz dziewiąty  Dożynki Ziemi Gliwickiej pragniemy - w imieniu Rady i Zarządu 
Powiatu - złożyć rolnikom i ich rodzinom oraz wszystkim osobom związanym z rolnictwem serdecz-
ne życzenia. Niech Wasza praca przynosi plony, które będą źródłem satysfakcji i pozwolą na god-
ne życie, niech nie zabraknie Wam wytrwałości, dobrego zdrowia i sił niezbędnych do wypełniania 
codziennych obowiązków. 

Z wyrazami szacunku
 Adam Szczypka  Tadeusz Mamok
 Starosta Gliwicki  Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

buraki cukrowe. Naturalnym podsumowaniem 
dorocznych żniw są dożynki. Tradycja dożyn-
kowego świętowania jest bardzo silna w powie-
cie gliwickim. Każda rolnicza gmina, a także 
niemalże każde większe  sołectwo Ziemi Gli-
wickiej organizuje swoje dożynki, które są oka-
zją do wspólnej zabawy i podziękowań za ze-
brane plony.

Nie inaczej będzie także w bieżącym roku. 
IX Dożynki Ziemi Gliwickiej,  organizowa-
ne we współpracy trzech samorządów: gmi-
ny Rudziniec, powiatu gliwickiego i miasta 
Gliwice odbędą się w niedzielę 9 września 

Oddajemy do Waszych rąk szósty numer 
Wiadomości Powiatu Gliwickiego. Dominu-
ją w nim dwa tematy – dożynki i początek ro-
ku szkolnego. Tymi bowiem sprawami żyje 
w dużej mierze we wrześniu nasz powiat. Jest 
to czas podsumowania rolniczego trudu, szaco-
wania plonów, cieszenia się z tego, co udało się 
zebrać z pól. A równocześnie dzieci i młodzież 
rozpoczynają naukę, po wakacjach powraca-
jąc do szkół. W tym numerze powiatowej ga-
zety piszemy też o tym, co się u nas wydarzyło 
w ostatnim czasie, a także zapraszamy na spa-
cer w cudowne miejsce – do kapliczki zwanej 
Magdalenką w lasach koło Tworogu Małego. 
Przyjemnej lektury!  (RG) 

Szanowni Czytelnicy

dokończenie na str. 5

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego powiatu 
i Gliwic na Dożynki Ziemi Gliwickiej w Rudzińcu

PLON NIESIEMY, PLON!
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W szkołach prowadzonych przez powiat 
gliwicki zabrzmiały już pierwsze dzwonki. 
Szkoły i w tym roku zmieniają swój wizeru-
nek. Pojawiają się nowe kierunki kształce-
nia, a  budynki zyskują na wyglądzie.

W pyskowickim Zespole Szkół im. Marii 
Konopnickiej uczniowie zdobywają wiedzę 
i umiejętności w trzech nowych kierunkach 
kształcenia: technik handlowiec i technik infor-
matyk oraz technik architektury krajobrazu.

- Część uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
zwłaszcza ta, która nie jest pewna kontynuacji 
nauki na studiach wyższych lub chciałaby po-
siąść konkretne kwalifikacje, wybiera kierunko-
wy typ nauczania w naszym technikum. Atrak-
cyjny wydaje się zwłaszcza kierunek technik 
architektury krajobrazu. Mamy nadzieję, że 
wykształcimy dobrych architektów ogrodów 
czy parków. Ta dziedzina bardzo się rozwija 
w ostatnich latach, a my wychodzimy naprze-
ciw zapotrzebowaniu rynku pracy – mówi El-
wira Dersiewicz, dyrektor Zespołu Szkół im. 
Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Również w Zespole Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie w bieżącym roku szkolnym 
pojawiły się nowe kierunki – m.in. technik han-
dlowiec i technik ekonomista. Niemniej atrak-
cyjnie przedstawia się oferta knurowskiego Ze-
społu Szkół Zawodowych nr 2, gdzie od tego 
roku można zdobywać wiedzę i nabyć tytuł 
m.in. technika elektryka i technika mechanika.

- Uczniowie muszą się uczyć w komfortowych 
warunkach, dlatego bardzo ważne dla organu 
prowadzącego jest zapewnienie im wygody. Już 
od kilku lat staramy się tak planować remonty, 

dokończenie na str. 4

W ubiegłym roku rolnicze święto obchodzone było w Przyszowicach w gminie Gierałtowice.
Witaj szkoło



POWIATU GLIWICKIEGO
Wiadomościwww.powiatgliwicki.pl2

NR 6 WRZESIEŃ 2007

POWIATU GLIWICKIEGO
Wiadomości www.powiatgliwicki.pl 3

NR 6 WRZESIEŃ 2007

1. Adamczyk Sławomir – Starostwo Powia-
towe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 
w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 15.00.

2. Awramienko Jacek – NZOZ Centrum 
Usług Medycznych Remedium w Pyskowicach 
przy ul. Paderewskiego 11, w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00 
do 18.00.

3. Awramienko Marek – Przychodnia Re-
medium Poniszowice, ul. Sportowa 2, w każ-
dy ostatni poniedziałek miesiąca w godzi-
nach 15.00 – 16.00 oraz w Przychodni Reme-
dium Taciszów, przy ul. Gliwickiej 12a, w każ-
dy przedostatni wtorek miesiąca w godzinach 
od 15.00 do 16.00.

4. Bochenek Teresa – Miejska Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Knurowie, w każdy drugi wto-
rek miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.00.

Tadeusz Mamok, przewodniczący Rady Powiatu 
Gliwickiego, a jednocześnie nadleśniczy Nadle-
śnictwa Rudziniec, otrzymał Złotą Odznakę Ho-
norową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego 

Tadeusz Mamok urodził się 31 grudnia 1946 roku w Katowicach. Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od czerwca 1980 roku 
zajmuje stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec. Działacz społeczny Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. Aktywnie działa na rzecz ochrony przeciwpożarowej, m.in. inicjując 
i wspierając budowę zbiorników przeciwpożarowych oraz dróg dojazdowych w lasach. Jego ini-
cjatywą było sporządzenie map topograficznych terenów lasów, aby w razie pożaru zwiększyć sku-
teczność działania straży pożarnej. Pełnił różne funkcje społeczne w strukturach OSP, m. in.: jest 
członkiem Prezydium Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach oraz wiceprezesem Jed-
nostki OSP w Rudzińcu. Przez 8 lat był prezesem Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Gli-
wicach 

W dotychczasowej karierze dał się poznać jako sprawny samorządowiec. Był wiceprzewodni-
czącym Rady Powiatu Gliwickiego (kadencja samorządu 1998-2002) oraz jej przewodniczącym  
w kadencjach 2002-2006 i obecnej. Swą postawą sprawia, że radni pracują rzetelnie i meryto-
rycznie, mając na uwadze troskę o rozwój Ziemi Gliwickiej. Posiada liczne medale i odznacze-
nia, wśród nich m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebr-
ny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji, Srebrny Medal 
Zasługi Łowieckiej, Złoty Znak Związku OSP RP, Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności 
Kraju, Złoty Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego, Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, 
a także tytuł Gliwicjusz i Jorgowe Drzewo.

Czuję się człowiekiem 
spełnionym

5. Dombek Waldemar – Starostwo Powia-
towe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 
w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 15.00

6. Dudło Piotr - Miejska Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Knurowie, w każdy drugi wtorek 
miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.00.

7. Hosz Andrzej – Gabinet Weterynaryjny 
w Rudnie przy ul. Górnej 56, w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godzinach od 19.00 
do 20.00.

8. Jurczyga  Ewa – Miejskie Gimnazjum 
nr 2 w Knurowie, pokój nr 27a – gabinet peda-
goga szkolnego, w dniach: 5.09.2007 r. w godz. 
od 11.00 do 13.00, 10.10.2007 r. w godz. od 17.00 
do 18.00, 14.11.2007 r. w godz. od 11.00 do 13.00, 
12.12.2007 r. w godz. 17.00 do 18.00.

9. Kołodziej Elżbieta – Gabinet Lekarza 
Rodzinnego w Toszku w budynku NZOZ „Plus”, dokończenie na str. 6

Dyżury Radnych Powiatu Gliwickiego 

n Panie przewodniczący, czy czuje się Pan 
człowiekiem zasłużonym?
u Z pewnością mogę powiedzieć, że czuję 

się człowiekiem spełnionym! Żona i najbliższa 
rodzina sprawiają, że mam siłę i zapał do pracy 
zawodowej oraz społecznej. Cenię w ludziach 
aktywność i poświęcenie dla innych, sam sta-
ram się w miarę możliwości angażować w ini-
cjatywy, których celem jest poprawa warun-
ków życia mieszkańców, ochrona środowiska 
oraz walka z żywiołami. 

Adam Szczypka, starosta gliwicki: - Zwró-
ciłem się z wnioskiem o przyznanie tego ho-
norowego odznaczenia dla przewodniczącego 
i nadleśnika Tadeusza Mamoka, gdyż jest to 
niewątpliwie osoba wykazująca zaangażowa-
nie, poświęcenie i konsekwencję w działaniu. 
Swoimi czynami i postawą sprawia, że gro-
madzi wokół siebie osoby, które podobnie jak 
on chcą czynnie włączać się w rozwój nie tylko 
Ziemi Gliwickiej, ale całego województwa ślą-
skiego. Cieszę się, że Kapituła Nagrody rów-
nież doceniła działalność Tadeusza Mamoka 
i przyznała mu Złotą Odznakę Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego. W imieniu własnym 
i Zarządu serdecznie gratuluję. 

n Posiada Pan liczne nagrody i odznaczenia. 
Czy pamięta Pan swe pierwsze wyróżnienie?
u Otrzymałem je w 1974 roku jako leśniczy 

Leśnictwa Nowa Wieś Nadleśnictwa Brynek. 
Zdobyłem II miejsce we współzawodnictwie 
leśniczych na szczeblu Okręgowego Zarządu 
Lasów Państwowych w Katowicach. 
n Co sprawia Panu większą przyjemność: 

praca samorządowa, zawód leśnika czy może 
aktywność na rzecz ochotniczych straży po-
żarnych?

u Zdecydowanie zawód leśnika, bo to dzięki 
pracy w Lasach Państwowych, wielowątkowo-
ści tematów, jakimi musi zajmować się leśnik, 
mogłem poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe do-
świadczenia, a następnie wykorzystać je z całą 
przyjemnością w pracy samorządowej, wyka-
zać się aktywnością na rzecz ochotniczych stra-
ży pożarnych, polskiego łowiectwa oraz środo-
wisk, w których żyję i pracuję.

Sławomir Gruszka

Rozmowa z TADEUSZEM MAMOKIEM

ul. Górnośląska 1, w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godzinach od 18.00 do 19.00.

10. Korus Jerzy – Przyszowice ul. Parkowa, 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w go-
dzinach od 17.00 do 19.00.

11. Kościarz Szymon – Przychodnia We-
terynaryjna w Knurowie przy ul. Batorego 5 
w każdy wtorek po godz. 18.00.

12. Kubiak Leszek – Urząd Miejski Pysko-
wice przy ul. Strzelców Bytomskich 3, w każ-
dy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 
od 14.30 do 16.00.

13. Kurek Andrzej – Przychodnia Wete-
rynaryjna w Toszku przy ul. Poprzecznej 9, 
w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzi-
nach od 8.00 do 9.00.
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Od 27 do 30 czerwca trwała wizyta delegacji powiatu gliwickiego 
w zaprzyjaźnionym powiecie puckim. Na zaproszenie władz powia-
tu puckiego odwiedzili go starosta gliwicki Adam Szczypka, skarbnik 
powiatu Maria Owczarzak-Siejko, wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Gliwickiego Leszek Kubiak oraz radna Ewa Jurczyga.

Celem wizyty było omówienie dotychczasowej i przyszłej współpracy 
pomiędzy powiatami, a także dyskusja nad bieżącymi problemami doty-
czącymi samorządów terytorialnych. Poruszane były m.in. takie kwestie 
jak wymiana młodzieży z zaprzyjaźnionych powiatów, udział we wspól-
nych programach oraz promocja turystyki. Gospodarze powiatu puckie-
go, na czele ze starostą Arturem Jabłońskim, przygotowali program 
pobytu, podczas którego ich goście poznali Ziemię Pucką i jej historię. 
W czasie wizyty uzgodniono dalsze płaszczyzny współpracy pomiędzy 
zaprzyjaźnionymi powiatami. Jeszcze w tym roku gospodarze powiatu 
puckiego złożą rewizytę w powiecie gliwickim.  (RG)

Rozmowy prowadzone były m.in. w Starostwie Powiatowym w Pucku. W środku 
starosta pucki Artur Jabłoński, na lewo – przedstawiciele powiatu gliwickiego.

Pucko-gliwicka współpraca

Kilka poważnych inwestycji prowadzo-
nych jest obecnie na terenie powiatu gliwic-
kiego, kilka innych właśnie dobiegło koń-
ca. Część z nich odwiedzili 9 sierpnia staro-
sta gliwicki Adam Szczypka, członek Zarzą-
du Powiatu Waldemar Dombek oraz dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach 
Jan Osman. Trasa roboczej wizyty wiodła 
przez Kuźnię Nieborowską, Kleszczów, Ta-
ciszów, Żernicę i Knurów.

W Kuźni Nieborowskiej trwa remont pro-
wadzonego przez powiat Domu Pomocy Spo-
łecznej Zameczek. Jego celem jest doprowa-
dzenie tej placówki do takiego stanu, by w naj-
bliższych latach spełniała wymogi unijne. Pra-
ce modernizacyjne rozpoczęły się w 2006 roku. 
Wymagają dużego nakładu środków, bowiem 
Zameczek ma siedzibę w starym zabytkowym 
dworku pochodzącym z XIX wieku.

Modernizację obiektu zapoczątkowało wyko-
nanie (kosztem blisko 29 tys. zł) systemu prze-
ciwpożarowego. Następnie na przełomie 2006/
2007 zakupiona została i zamontowana winda 
osobowa, co kosztowało ponad 219 tys. zł. Obec-
nie trwają prace mające na celu zmianę systemu 
grzewczego, które zakończone zostaną we wrze-
śniu. Stare ogrzewanie zastąpi nowoczesna ko-
tłownia olejowa oraz układ kolektorów słonecz-
nych. Związane z tym wydatki wyniosą ponad 378 
tys. zł. W najbliższych planach jest dostosowanie 
pomieszczeń DPS-u do obowiązujących przepi-
sów. Sporządzono już dokumentację tego przed-
sięwzięcia, które w całości kosztować będzie ok. 
950 tys. zł. Planuje się także jeszcze m.in. remont 

Przegląd 
inwestycji

dachu i wymianę wykładzin podłogowych, na co 
DPS stara się o środki z budżetu województwa. 
- Przygotowana jest już do oddania nowoczesna 
kotłownia olejowa, której pracę wspomaga układ 
kolektorów słonecznych – mówi starosta Adam 
Szczypka. – Równocześnie działa jeszcze stara 
kotłownia, z okopconymi piecami i kotłami. Gdy 
porówna się te dwa systemy grzewcze widać, że 
jesteśmy już w zupełnie innej epoce. Do wykona-
nia pozostało jeszcze wiele prac, 
by przystosować obiekt do no-
wych wymogów, ale cieszy, gdy 
widać już pierwsze ich efekty. Po-
dobnej modernizacji poddawany 
jest także drugi DPS, prowadzo-
ny przez powiat, Ostoja w Sośni-
cowicach.

Prace modernizacyjne pro-
wadzone są również na dro-
gach powiatowych. Na odcinku 
Kleszczów-Taciszów we wrze-
śniu zakończy się remont na-
wierzchni, wykonywany przez 
Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów z Gliwic. Moder-
nizacja obejmuje 2,14 km drogi, 
która jest gruntownie remonto-
wana, oraz przebudowę skrzy-

żowania w Kleszczowie. Inwestycja jest w 75 
procentach finansowana ze środków unijnych 
– powiat uzyskał na ten cel ponad 1,1 mln zł 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Zakończono już natomiast prace na dro-
dze powiatowej nr 2916S w centrum Żernicy. 
Ich koszt wyniósł blisko 200 tys. zł i w całości 
pokryty został z budżetu powiatu. W dniu robo-
czej wizyty gospodarzy powiatu dobiegały tak-
że końca prace na ulicy Wilsona w Knurowie, 
która stanowi drogę powiatową nr 2982S. Na 
długości 228 metrów położona została tam no-
wa nawierzchnia, a równocześnie wyremonto-
wano obustronny chodnik. Koszt tego zadania 
wyniósł blisko 150 tys. zł.

Romana Gozdek

Na terenie remontowanego DPS Zameczek, obok nowych kolektorów 
słonecznych. Od lewej: Jan Osman, Adam Szczypka, Waldemar 
Dombek oraz przedstawiciel wykonawcy prac, Michał Karpiak.
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W lipcu wizytę roboczą w partnerskim powiecie Freiberg w Sakso-
nii (Niemcy) złożyli przedstawiciele powiatu gliwickiego. Powiaty współ-
pracują ze sobą od dwóch lat. Podczas tej wizyty dużo uwagi poświęcono 
sprawom służby zdrowia i nowym propozycjom wymiany młodzieży. 

Delegację tworzyli starosta Adam Szczypka, sekretarz powiatu Mag-
dalena Budny oraz  radni Rady Powiatu Gliwickiego: Elżbieta Koło-
dziej i Andrzej Michalski – oboje są lekarzami, więc z uwagą przyglą-
dali się funkcjonowaniu szpitala powiatowego we Freibergu. Zachwyci-
ła ich jego nowoczesność i sposób organizacji. Saksonia jest bliska Ślą-
skowi ze względów gospodarczych – region ten słynie z wielowiekowych 
tradycji wydobywczych. Delegacja powiatu gliwickiego rozmawiała 
z gospodarzami powiatu Freiberg m.in. o rozszerzeniu kontaktów mło-
dzieży z naszego terenu z rówieśnikami z Saksonii – w planach jest nawią-
zanie polsko-niemieckiej współpracy dwóch szkół muzycznych.  (RG)

Delegacja powiatu gliwickiego z gospodarzami powiatu Freiberg w Miniature 
Park, jednej z atrakcji turystycznych Saksonii. 

U przyjaciół w Saksonii
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aby w każdym roku zmodernizować  jakąś część 
budynku lub jego otoczenia w każdej ze szkół. 
Projektujemy również nowoczesne boiska spor-
towe, bo naszym długoterminowym celem jest 
doprowadzenie wszystkich szkół do wysokiego 
standardu. Mam nadzieję, że w ciągu najbliż-
szych lat nasze placówki zostaną w pełni wy-
remontowane i będą dysponować nowoczesny-
mi boiskami sportowymi – wyjaśnia Sławomir 
Adamczyk, wicestarosta gliwicki.

Na pokrycie kosztów remontów placówek 
oświatowych prowadzonych przez powiat gli-
wicki w bieżącym roku zaplanowano ponad 1,7 
mln zł. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej 
w Pyskowicach zyskał nowy dach. Jego remont 
rozpoczął się w ub. roku i obejmował wymia-
nę pokrycia dachowego oraz części konstrukcji 
nośnej. W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskie-
go w Knurowie przebudowano pomieszcze-
nia gospodarcze na biura i pokój nauczyciel-
ski. W tegorocznym budżecie powiatu zarezer-
wowane zostały pieniądze na rozpoczęcie pro-
cesu modernizacji boisk szkolnych: na sporzą-
dzenie dokumentacji technicznej modernizacji 

boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych 
w Pyskowicach i na ten sam cel (plus roz-
budowa infrastruktury sportowej) w Zespole 
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz 
w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Py-
skowicach. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 
w Knurowie przeprowadzono duży remont, 
obejmujący termomodernizację budynków wraz 
z modernizacją węzła cieplnego i instalacji CO. 
Inwestycja ta zaplanowana została na lata 2007-
2009. Część środków na ten cel pochodzi z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

MAGDALENA FISZER - RĘBISZ

Witaj szkoło
dokończenie ze str. 1

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach wręczone zostały dyplo-
my, potwierdzające wygraną w tegorocznej edycji Konkursu Sołec-
two Przyjazne Środowisku. Nagrodą są środki finansowe, które so-
łectwa przeznaczą na realizację projektów, służących szeroko pojętej 
ochronie środowiska i uatrakcyjnieniu ich terenów.

Główne nagrody pieniężne – po 2500 zł – otrzymały następujące sołec-
twa: Gierałtowice, Leboszowice oraz Słupsko (gmina Rudziniec). Pozo-
stałe sołectwa otrzymały środki finansowe na zakup materiału roślinnego 
i produktów służących do zakładania i utrzymywania terenów zielonych, 
zadrzewień oraz zakrzewień. Po 1 000 zł wygrały: sołectwo Wilkowicz-
ki (gmina Toszek), oraz sołectwa Poniszowice, Rudno i Widów z gmi-
ny Rudziniec. Natomiast nagrody w wysokości 730 zł przyznano: sołec-
twom z gminy Pilchowice: Nieborowice, Stanica, Wilcza, Żernica; sołec-
twom z gminy Rudziniec: Bojszów, Bycina, Chechło, Łącza, Rudziniec, 
Taciszów; sołectwom z gminy Sośnicowice: Kozłów, Sierakowice, Smol-
nica, Tworóg Mały; sołectwom z gminy Toszek: Ciochowie, Kotulin, 
Pniów oraz sołectwom z gminy Wielowieś: Świbie i Wielowieś.

Podczas uroczystości w Starostwie Powiatowym dyplomy odebrali 
sołtysi: sołectwa Słupsko Iwona Zych, Gerda Czapelka (Gierałtowice), 
Alfred Wilczek (Leboszowice), Inga Potkowa (Wilkowiczki), Małgorzata 
Lasota (Poniszowice) i Renata Bohe (Rudno). Na zdjęciu sołtysi w towa-
rzystwie starosty Adama Szczypki, wicestarosty Sławomira Adamczyka
oraz członka Zarządu Powiatu Gliwickiego Marcina Stronczka. (RG)

Sołectwa przyjazne środowisku

Trwają przygotowania do akcji Sprzątamy Powiat Gliwicki. W tym 
roku przeprowadzona ona zostanie 14 września. Do udziału w wiel-
kim sprzątaniu zachęcać będzie plakat, wykonany przez pensjona-
riuszy Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach.

Organizatorem akcji, która w całej Polsce odbędzie się w dniach 14-
16 września, na naszym terenie jest Zarząd Powiatu Gliwickiego. Wezmą 
w niej udział powiatowe szkoły ponadgimnazjalne, specjalne oraz DPS-y. 
Zarząd Powiatu zapewni uczestnikom worki na odpady i rękawice, a także 
zadba o odbiór zebranych odpadów. Ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na akcję 8 tys. 
zł. Już w czerwcu wśród jednostek powiatowych przeprowadzony został 
konkurs na plakat akcji Sprzątamy Powiat Gliwicki 2007, który wygrała 
praca, wykonana przez pensjonariuszy DPS Ostoja. (RG)

Akcja Sprzątamy Powiat Gliwicki 2007 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zakończyło realizację dwóch 
projektów, dzięki którym stypendia otrzymywali studenci oraz 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gliwickiego. 

Pierwszy projekt, Unijne stypendia dla studentów adresowany był do 
studentów pochodzących z zagrożonych marginalizacją obszarów powia-
tu gliwickiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, studiują-
cych w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych, którzy nie prze-
kroczyli 26 roku życia oraz nie posiadają tytułu magistra, inżyniera czy li-
cencjata. Projekt finansowany był w ponad 67 proc. z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, w ok. 17 proc. z budżetu państwa oraz w pozostałej 
części  z budżetu powiatu. Stypendia w ramach projektu przyznane zosta-
ły 73 studentom. Stypendyści otrzymali je za semestr zimowy roku akade-
mickiego 2006/2007. Wysokość stypendiów wynosiła 164 zł miesięcznie. 

Pomoc stypendialna była prowadzona przez 5 miesięcy, tj. od październi-
ka 2006 r. do lutego br. Łączna wartość tej pomocy wyniosła 59 860 zł.

Natomiast ponad 113 tys. zł otrzymali uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu gliwickiego w ramach stypendiów przyzna-
wanych dzięki realizacji programu Z Unią do matury. Starostwo Powia-
towe w Gliwicach zakończyło wypłatę tych stypendiów w czerwcu. Pro-
jekt Z Unią do matury realizowany był w ramach Działania 2.2 Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt adreso-
wany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzy-
skanie świadectwa maturalnego, dla których organem prowadzącym jest 
powiat gliwicki, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Finan-
sowany był  w ponad 68 proc. z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
a w pozostałej części z budżetu państwa. Stypendia w jego ramach otrzy-
mało 67 uczniów, w tym 47 z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Py-
skowicach, 15 z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego z Knurowa oraz 
5 z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Stypendyści otrzymy-
wali od 145 do 200 zł miesięcznie. Pomoc stypendialna była prowadzona 
przez 10 miesięcy, tj. od września 2006 r. do czerwca br. 

  W chwili oddania do druku tego numeru Wiadomości Powiatu Gliwickie-
go nie były znane jeszcze warunki przyznawania takich stypendiów w bie-
żącym roku szkolnym i akademickim. Informacje na ten temat będą na bie-
żąco zamieszczane na naszej stronie internetowej: www.powiatgliwicki.pl, 
można je także otrzymać pod numerem telefonu 032 332 66 52 w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach.  (RG)

Unijne stypendia 

Tytuł Super Szkoły otrzymał Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego 
w Knurowie. Placówka wygrała ogólnopolski konkurs, w którym bra-
ło udział 1500 szkół. Dyrektor knurowskiego Zespołu Szkół, Dorota 
Gumienny, odebrała go podczas uroczystej gali w Teatrze Roma w Warsza-
wie, zorganizowanej w czerwcu. Nagrodą jest nowoczesna pracownia kom-
puterowa, ufundowana przez organizatorów konkursu, gazetę Super Express. 
Jak mówi dyrektorka szkoły, wygrana jest tym bardziej cenna, że to sami 
uczniowie byli inicjatorami przystąpienia Paderewskiego do konkursu i bar-
dzo się w tę rywalizację zaangażowali. Życzymy naszym szkołom podobnych 
sukcesów i w tym, właśnie rozpoczynającym się roku szkolnym!  (RG)

SUPER TYTUŁ
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na boisku LKS Amator przy 
ul. Opolskiej 8 w Rudzińcu. Uro-
czystą mszę świętą dożynkową od-
prawi ksiądz biskup Gerard Kusz, 
wikariusz generalny Diecezji Gli-
wickiej, a będzie ona koncelebro-
wana przez ks. Eugeniusza Sosul-
skiego, proboszcza parafii pw. św. 
Michała Archanioła w Rudzińcu 
w obecności księży z pozostałych 
parafii gminy Rudziniec.

- Serdecznie zapraszamy na te-
goroczne święto plonów, które 
w odróżnieniu od organizowa-
nych w latach ubiegłych Dożynek 
Powiatu Gliwickiego w tym ro-
ku przyjęło nazwę Dożynek Ziemi 
Gliwickiej, ponieważ imprezę orga-
nizujemy we współpracy z miastem 
Gliwice. Wybór Rudzińca, który już 
po raz drugi będzie gościł dożynko-
wych gości z całego powiatu oraz 
Gliwic, jest dla nas dużym wyróżnie-
niem. Mamy nadzieję, że przy oka-
zji tej imprezy uda nam się wypro-
mować walory naszej gminy, a tak-
że zintegrować sołectwa, jak rów-
nież mieszkańców całej Ziemi Gli-
wickiej. Wspólnie ze współorgani-
zatorami staramy się zapewnić wie-
le atrakcji podczas dożynkowej za-
bawy. Nie zabraknie barwnego ko-
rowodu i prezentacji koron dożynko-
wych. Zapowiada się urozmaicony 
program artystyczny, będą też cieka-
we wystawy tematyczne oraz atrak-
cje dla najmłodszych – zachęca Pa-
weł Tomecki, zastępca wójta gminy 
Rudziniec.

Wszystkich gości dożynkowych 
cieszą tradycje związane z tym 
świętem - kultywowane, lubia-
ne i przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Zaszczytem jest udział 
w korowodzie, choć przygotowa-
nia do niego wymagają  wiele pra-
cy i wysiłku. Co roku zachwyca-
ją przepiękne korony dożynko-

we – ogromne wieńce, wykonane 
z naturalnych płodów ziemi – 
zbóż, ziół, owoców czy warzyw. 
Prawdziwa korona musi mieć po-
dobno cztery ramiona, symboli-
zujące wiosnę, lato, jesień i zimę. 
I trzeba ją koniecznie upleść ze 
wszystkich rodzajów zbóż…

Korzenie święta plonów tkwią 
gdzieś głęboko w mrokach dzie-
jów, w tych zamierzchłych cza-
sach, gdy człowiek nauczył się 
uprawiać pole i zbierać z nie-
go dojrzałe zboże. Za praźródło 
dzisiejszych dożynek etnografo-
wie uznają chwilę, w której nasz 
przodek z dawnej epoki, zmęczo-
ny  zrywaniem czy zżynaniem kło-
sów, zaczął dziękować bóstwom 
za przychylność podczas tego tru-
du i cieszyć się ze zgromadzo-
nych zbiorów. Potem mijały wieki 
i tysiąclecia, w różnych kulturach 
świętowanie zakończenia zbiorów 
przyjmowało różne formy, miej-
sce magicznych obrzędów zajmo-
wała zabawa, ale owe dwa uczu-
cia: wdzięczność i radość połączo-
ne z dumą pozostały istotą tego 
święta. Dziś też dziękujemy Panu 
Bogu za plony, które pozwolą nam 
przetrwać zimę i cieszyć się sma-
kiem chleba przez wszystkie dni 
kolejnego roku.

Powiatowe dożynki rokrocznie 
gromadzą prawdziwe tłumy go-
ści ze wszystkich ośmiu gmin po-
wiatu gliwickiego oraz miasta Gli-
wice. Reprezentujący ich włoda-
rze uczestniczą w uroczystej mszy 
świętej dziękczynnej, otrzymują 
dożynkowy bochen chleba, który 
zawożą później do swoich gmin. 
Po mszy świętej ulicami idzie ko-
rowód dożynkowy, czyli kolorowy 
pochód – rolnicy i ich rodziny na 
wozach, traktorach, przyczepach, 
konno, a czasem na rowerach, czy 
innych sprzętach gospodarskich 

dokończenie ze str. 1

PLON NIESIEMY, PLON!

eksponują swoje stroje, pomysły, 
scenki rodzajowe, dorobek arty-
styczny i humor. W korowodzie 
prezentują się przedstawiciele po-
szczególnych gmin i sołectw wraz 
z koronami dożynkowymi. Ważną 
rolę odgrywają także starostowie 
dożynek, którymi w tym roku są: 
Izabela Wróbel – sołtys Rzeczyc i 
Hubert Nowak, rolnik z sołectwa 
Łącza. Starostowie są gospodarza-
mi rolniczego święta – przedstawi-
cielami rolników. Dbają, by prze-
biegało ono w sympatycznej at-
mosferze szacunku i wspólnej za-

bawy. Po zakończeniu części ofi-
cjalnych powitań i podziękowań 
następuje czas zabawy. Rolnikom 
towarzyszą w niej artyści – chóry, 
muzycy, śpiewacy, kabareciarze, 
satyrycy oraz zespoły muzyczne. 
Nie brak również atrakcji dla naj-
młodszych oraz strawy dla ciała. 
Bo dożynkowe świętowanie to im-
preza pełną parą. Na równi bawią 
się na niej starsi i młodsi miesz-
kańcy Ziemi Gliwickiej.

Takiej właśnie udanej zabawy 
Państwu życzymy! 
MAGDALENA FISZER-RĘBISZ
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Powiat gliwicki jako jeden z pierwszych 
w województwie dysponuje pełną elektro-
niczną mapą wód podziemnych. Ma to nie-
bagatelne znaczenie dla ich ochrony, a tym 
samym dla zapewnienia mieszkańcom po-
wiatu odpowiedniej ilości i jakości wody. 
Mapa hydrogeologiczna ułatwia także pla-
nowanie inwestycji, prowadzenie gospodar-
ki wodnej oraz  postępowanie w sytuacjach 
zagrożenia.

Zdecydowana większość mieszkańców po-
wiatu zaopatrywana jest w wodę z ujęć pod-
ziemnych. W tej sytuacji ważna jest wyjątkowa 
dbałość o to, by miały one odpowiednią jakość. 
W ub. roku Starostwo Powiatowe w Gliwicach 
zleciło Państwowemu Instytutowi Geologicz-

nemu Oddział w Sosnowcu wykonanie opra-
cowania Studium warunków występowania, za-
grożenia i ochrony wód podziemnych na ternie 

powiatu. Prace ukończone zostały pod koniec 
marca br. Pozytywną opinię na temat tego opra-
cowania wydał pracownik naukowy Uniwersy-
tetu Śląskiego, mapa została wysoko oceniona 
również przez przedstawicieli Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Celem opracowania było kartograficzne od-
wzorowanie środowiska przyrodniczego w za-
kresie występowania, zagrożenia i ochrony użyt-

kowych poziomów wód podziemnych. Powsta-
ła niezwykle precyzyjna, komputerowa baza da-
nych, której zaletą jest również to, że można ją 
na bieżąco aktualizować i rozbudowywać. Mapa 
hydrogeologiczna wykorzystywana jest do reali-
zacji zadań, prowadzonych przez Wydział Rol-
nictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Gliwicach. Udostępniana 
jest także do wykorzystania przez gminy powia-
tu gliwickiego, korzysta z niej również Wydział 
Zarządzania Kryzysowego starostwa.

Powstanie mapy hydrogeologicznej powia-
tu gliwickiego to novum w naszym regionie. 
W woj. śląskim podobnym opracowaniem dys-
ponuje jedynie Jaworzno.

ROMANA GOZDEK 

Cenna mapa
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14. Litwin Bogdan – Klub „Lokatorek” przy ul. 

Armii Krajowej 1 w Knurowie, w każdy drugi po-
niedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00.

15. Mamok Tadeusz – Nadleśnictwo Rudziniec 
w Rudzińcu przy ul. Leśnej 4, w każdy pierwszy po-
niedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00.

16. Michalski Andrzej – Miejska Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Knurowie, w każdy drugi wto-
rek miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.00.

17. Nieszporek Michał – Klub „Lokatorek” 
przy ul. Armii Krajowej 1 w Knurowie, w każ-

Dyżury Radnych Powiatu Gliwickiego 
dy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 
od 15.00 do 17.00.

18. Poloczek Mariusz – Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wielowsi przy ul. Parkowej 10, 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w go-
dzinach od 18.00 do 20.00.

19. Rudzki Stanisław – Miejska Szkoła 
Podstawowa Nr 6 w Knurowie przy ul. Stefa-
na Batorego, w każdy drugi wtorek miesiąca 
w godzinach od 16.00 do 17.30

20. Sadecki Marian – Urząd Gminy w Pil-
chowicach przy ul. Damrota 8 (Biuro Rady), 

w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzi-
nach od 15.00 do 17.00.

21. Sibielak Henryk – Miejski Ośrodek 
Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ul. Kard. 
Wyszyńskiego 27, w każdy czwartek w godzi-
nach od 16.00 do 18.00.

22. Stronczek Marcin – Starostwo Powia-
towe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 
w każdy wtorek od 12.00 – 15.00.

23. Szary Henryk – Zainteresowane osoby 
proszone są o kontakt telefoniczny pod numer 
tel. 032-330-46-01.

(opracowanie: SG)

Tegoroczny Powiatowy Festiwal Chórów zorganizowany został 
na Zamku w Toszku. Wystąpiło siedem zespołów, w tym chór męski 
z Larissy w Grecji (na zdjęciu). 

Imprezę otworzył burmistrz Toszka Jacek Zarzycki, po czym gości po-
witali marszałek województwa śląskiego Janusz Moszyński oraz wicestaro-
sta gliwicki Sławomir Adamczyk. Bogaty i różnorodny repertuar zaprezen-
towały chóry biorące udział w festiwalu: Tryl z Toszka, Voce Segreto z Żor, 
Centemus z Wójtowej Wsi w Gliwicach, połączone chóry Skowronek z Gie-
rałtowic i Bel Canto z Chudowa, Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach oraz goście z Grecji. Brawom nie było końca.

Festiwal zorganizowany został przez Centrum Kultury Zamek w Tosz-
ku oraz Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Odbywał się pod patronatem honorowym starosty gliwickiego, prezyden-
ta Gliwic, rektora PŚl. oraz burmistrza Toszka. Wsparcia finansowego 
udzielili festiwalowi Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Samorząd Mia-
sta Gliwice, Politechnika Śląska i Urząd Miejski w Toszku.  (RG)

Chóry na wiele głosów
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DEBATA NAD PROGRAMEM…
17 września o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

w Gliwicach odbędzie się konferencja organizacji pozarządowych dzia-
łających na terenie powiatu gliwickiego. Celem spotkania będzie dysku-
sja o projekcie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z organizac-
jami pozarządowymi w roku 2008.

… I ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
27 i 28 września o godz. 16.00 w Powiatowym Centrum Organizacji 

Pozarządowych (Starostwo Powiatowe w Gliwicach, pokój numer 360) 
odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, które-
go tematem będzie Pisanie wniosków i zarządzanie projektem. Szkolenie 
jest organizowane w ramach projektu Partnerstwo na Rzecz Profesjona-
lizacji Trzeciego Sektora Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Szczegółowych informacji o tych dwóch imprezach udziela Dominika 
Jaroszyńska z Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych, pod 
numerem tel. 032-332-66-70.

WAŻNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Ponad 1120 km w jeden dzień przeleciała gołębica, która jako 
pierwsza z terenu powiatu gliwickiego zaliczyła trasę Śląskich Lotów 
Dalekodystansowych Gołębi Pocztowych. Leciała z Ostendy w Bel-
gii do swego rodzimego gołębnika w Stanicy. Jej właściciel, Edward 
Orzeszek, może być z niej dumny.

W tegorocznych Śląskich Lotach Dalekodystansowych Gołębi Pocz-
towych wystartowało ogółem 3614 ptaków, należących do hodowców 
skupionych w oddziałach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych Okręgu Katowice. 2 sierpnia zostały one wysłane w podróż do 
Ostendy. Jechały specjalnymi samochodami. Te z terenu powiatu gli-
wickiego wyruszyły z Sośnicowic, gdzie troskliwie umieszczone zosta-
ły przez właścicieli w ściśle określonych przepisami kabinach. Do Bel-
gii dojechały szczęśliwie i stamtąd z kolei wystartowały – już o własnych 
siłach - w sobotę 4 sierpnia. Zwycięska gołębica ze Stanicy wyleciała 
z Ostendy o godz. 14. Pogoda była dobra, ale wiał przeciwny wiatr. Mi-
mo to następnego dnia o godz. 15.30 była już  z powrotem w domu. Ma 
numer PL-0400-05-4580, pod którym jest identyfikowana przez hodow-
ców gołębi.

Lot został zorganizowany przez Komitet Organizacyjny Śląskich Lo-
tów Dalekodystansowych. Dla jego zwycięzcy puchar ufundował prezy-
dent RP Lech Kaczyński, natomiast pierwszy gołąb z terenu powiatu gli-
wickiego otrzyma puchar od przewodniczącego Rady Powiatu Gliwic-
kiego Tadeusza Mamoka. Ponadto ufundowano wiele innych nagród 
rzeczowych dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Oficjalne 
wyniki Lotu znaleźć można na stronie internetowej www.lot.slask.pl.

Romana Gozdek

Ze zwycięską gołębicą (od lewej): jej właściciel Edward Orzeszek, 
przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusz Mamok i Krystian Bednorz, 
prezes Oddziału Sośnicowice PZHGP i członek Zarządu Głównego tego związku.

Gołębie... dalekodystansowe
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Między Sierakowicami, Trachami a Bargłówką otoczone la-
sem leży malownicze sołectwo Tworóg Mały. Gorąco polecam te 
okolice na jesienny spacer. W lesie powdychać można świeżego po-
wietrza, trzy razy obejść dookoła jałowca, przytulić czoło do kory 
życiodajnej brzozy, a pod nogami szukać grzybów. Spacerując le-
śnymi ścieżkami, warto udać się do kaplicy św. Magdaleny – po-
łożonej w lesie kilka kilometrów za Tworogiem Małym, ponieważ 
mija właśnie piętnaście lat od straszliwego pożaru, który w 1992 r. 
strawił wielkie połacie lasu na terenach obecnego powiatu gliwic-
kiego.

W pamiętnym pożarze śmierć poniosło dwóch strażaków, wielu 
zostało rannych, spłonęło ponad 10 tysięcy hektarów lasu. Pożar tra-
wił las przez 19 dni. Na miejscu bujnego boru pozostały suche, wypa-
lone kikuty drzew, które jeszcze w pół roku po tragedii łamały się jak 
zapałki przy byle podmuchu wiatru. Ocalała tylko mała kapliczka 
św. Marii Magdaleny, leżąca w odległości ok. pięciu kilometrów 
od Tworoga Małego w gminie Sośnicowice. Do dziś graniczy to 
z cudem. Wszystko wokół Magdalenki doszczętnie pochłonął ogień, 
który dwukrotnie podchodząc pod szczególną kapliczkę nagle zmie-
niał kierunek i sycząc, przesuwał się w innym kierunku lasu. 

- Pamiętam dobrze to gorące, suche lato. Od maja nie spadła 
ani kropla deszczu. Był upalny dzień 26 sierpnia 1992 r. Spawałem 
wówczas i naprawiałem moje przydomowe ogrodzenie. W pewnej 
chwili musiałem odłożyć spawarkę, bo iskry spadające na ziemię zapala-
ły suche źdźbła trawy. Kilka godzin później zobaczyłem na niebie wielką 
łunę. Płonął las w pobliżu Kuźni Raciborskiej. To był naprawdę wielki, 
straszny pożar, gasiliśmy go z ogromnym trudem – wspomina Józef Gla-
gla, komendant Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gliwicach - Łabędach, komendant Ochotniczej Straży Pożar-
nej gminy Sośnicowice, prywatnie mieszkaniec Rachowic.

Na pomoc lokalnym jednostkom straży pożarnej pośpieszyły wówczas 
jednostki z całego regionu południowego. Wycie strażackich syren sły-
chać było na kilkanaście kilometrów. Po blisko trzech tygodniach mor-
derczej walki z żywiołem, pożar ugaszono. Do dziś trwają prace przy 
„odbudowie” wypalonego wówczas lasu. Można to zobaczyć odwiedza-
jąc położoną nieopodal ścieżkę przyrodniczo – leśną Pożarzysko w Łą-
czy. Ta 7 – kilometrowa trasa ścieżki przebiega właśnie przez teren po-
żarzyska z 1992 r. Spacer ścieżką pozwala na poznanie problematyki 
związanej z wielkoobszarowymi pożarami lasów, odtwarzania zniszczeń 
w ekosystemach leśnych i poznania systemu zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego odradzającego się lasu. Istnieje również możliwość wejścia na 
wieżę przeciwpożarową.

Tymczasem z kapliczką Magdalenką pieszczotliwie tak nazwaną przez 
okolicznych mieszkańców wiążą się piękne legendy. Podobno wszyst-
ko zaczęło się od polowania, podczas którego w lesie zgubiła się córka 
hrabiego Herzoga z Rud. Szukała jej cała książęca świta, ale zapadła noc. 

Dziewczynkę znaleziono dopiero o świcie, tuż nad rowem, który jest 
w lesie do dziś. W podzięce za ocalenie córki Herzog postanowił wybu-
dować kapliczkę. Stało się to podobno w roku 1784, bo ta właśnie data 
widnieje na belkach pokrytych gontem. Nie wiadomo jednak, dlaczego 
kapliczka nosi imię jawnogrzesznicy Magdaleny? Inna legenda podaje, 
że ma to związek z panią, która mieszkała w zamku w Sławięcicach. Ona 
to właśnie nosiła imię Marii Magdaleny, a wystawienie kapliczki ukry-
tej głęboko w lesie było jej pokutą za jakiś straszliwy grzech. Miejscowi 
wspominają, że pierwszy obraz patronki, jaki zawieszono w kapliczce był 
dokładnym wizerunkiem jawnogrzesznicy. Miała ona tak okazały dekolt, 
że trudno sobie wyobrazić jak wierni mogli się pod takim obrazem sku-
pić na modlitwie... Aż nastała wiosna 1992 r. i obraz skradli nieznani zło-
dzieje. Wówczas po okolicy przeszła wieść, że za karę spłonie las. Gdy-
by rzeczywiście można było przewidzieć późniejszy pożar... Mieszkańcy 
pobliskiego Tworoga Małego o tym nie wiedzieli, ale złożyli się na nowy 
wizerunek Marii Magdaleny, który wykonał zaprzyjaźniony mistrz z Ła-
będ. Akcję zorganizował Andrzej Musioł, ówczesny komendant gmin-
nej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnicowicach. W ciągu dwóch tygo-
dni nowy obraz zawisnął w kaplicy. 

W przepowiedni coś jednak musiało być, bo miesiąc po odpuście – 
26 sierpnia – w lasach pojawił się ogień, który przerodził się w najwięk-
szy pożar w Europie. Wojciech Czech, ówczesny wojewoda śląski po-
lecił bronić kapliczki św. Magdaleny za wszelką cenę. Strażacy musie-
li jednak walczyć z rozprzestrzeniającym się ogniem na znacznej po-
wierzchni. Jedyne co mogli zrobić dla kapliczki to polewać ją pianą ga-
śniczą. Kiedy ogień zbliżał się do uświęconego miejsca, strażacy na proś-
bę mieszkańców kilkakrotnie jeździli do Magdalenki, aby zabrać stam-
tąd obraz patronki. Coś im jednak podpowiadało, żeby tego nie robić. 
I rzeczywiście wszystko dookoła wypaliło się doszczętnie, a kaplicz-
ka pozostała nietknięta. Na pamiątkę tego wydarzenia w każdą pierw-
szą niedzielę września odprawiana jest w Magdalence msza święta ślu-
bowana w intencji  poległych strażaków i wszystkich tych, którzy wal-
czyli z żywiołem, oraz w podzięce za ocalenie kapliczki. Nie inaczej by-
ło w tym roku. 2 września, czyli w pierwszą niedzielę tego miesiąca 
w kaplicy odbyła się uroczysta msza święta z okazji 15. rocznicy po-
żaru lasów wokół Kuźni Raciborskiej i Rud, odprawiana w intencji 
strażaków.

Tak więc dziś urocza kaplica św. Magdaleny jest symbolem walki 
z żywiołem. Polecam spacer przez las i jesienną zadumę pod obrazem św. 
Magdaleny. Może i dla nas okaże się łaskawa?

MAGDALENA FISZER – RĘBISZ

Jesienny spacer leśnym duktem w piętnaście lat po wielkim pożarze 

Ocalona Magdalenka

Strażacy modlą się przy obrazie Marii Magdaleny.

Leśna kapliczka zwana Magdalenką.
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29 lipca w Stanicy odbył się V Turniej Sołectw 
zorganizowany przez Radę Sołecką i sołtysa Stanicy Jolantę 
Kowol. W turnieju udział wzięli przedstawiciele czterech so-
łectw: Stanicy, Wilczy, Nieborowic i Pilchowic. Dla uczestni-
ków organizatorzy przygotowali kilka  konkurencji o charakte-
rze artystyczno-sportowym.

 – Uczestnicy turnieju musieli między innymi przygotować 
i zaprezentować swój emblemat oraz okrzyk, a także hasło pro-
mujące przyszłoroczne obchody 750-lecia Stanicy – mówi Jo-
lanta Kowol, pomysłodawczyni Turnieju Sołectw. – Największy 
aplauz jury oraz zebranej publiczności wzbudziły występy arty-
styczne, w szczególności konkurs tańca, którego tematem prze-
wodnim była interpretacja „Jeziora Łabędziego”.

V Turniej Sołectw wygrało sołectwo Pilchowice, drugie 
miejsce zajęło sołectwo Wilcza, a trzecie – sołectwo Stanica. 
Na zdjęciu konkurs, podczas którego trzeba było tańczyć jak 
baletnice z „Jeziora Łabędziego”.  (SG)

Dziewięć drużyn wzięło udział w XIII Turnieju Piłki Nożnej Pięcioosobowej 
o Puchar Lata, zorganizowanym przez wójta gminy Gierałtowice i Zarząd Forum 
Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach. Impreza odbyła się 4 sierpnia na bo-
isku Szkoły Podstawowej w Chudowie. 

Wyjątkowość tych rozgrywek polega na tym, że jego uczestnicy muszą mieć 
w swoich składach przynajmniej jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Tur-
niej wygrała drużyna My po beczkę z Zabrza, która w nagrodę otrzymała puchar 
ufundowany przez prezesa Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespo-
ły Sportowe w Katowicach Tomasza Czerwieckiego, dyplom oraz 50 litrów piwa. 
Drugie miejsce zajął Vibovit StalMetal z Knurowa - drużyna odebrała puchar ufun-
dowany przez wójta gminy Gierałtowice Joachima Bargla, dyplom oraz 24 litry 
piwa. Za zajęcie III miejsca drużyna Piekarnia u Henryka w Chudowie otrzyma-
ła puchar ufundowany przez prezesa Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałto-
wicach Mateusza Papkalę, dyplom oraz 12 litrów piwa. Królem strzelców turnie-
ju zostali ex aequo Tomasz Dura z Vibovit StalMet Knurów oraz Mateusz Boryga 
z Intermarche Knurów, którzy zdobyli po 7 bramek. Najlepszym bramkarzem, a ra-
czej bramkarką zdaniem organizatorów turnieju była Natalia Wdowińska z druży-
ny Piąteczki Gliwickie.  (SG, RG)

O Puchar Lata

Na zdjęciu zwycięska drużyna z organizatorami imprezy.

15 sierpnia w Wilczy pod Gliwicami odbył się VI Wilczański Piknik Ogórkowy, 
połączony z I Zlotem Rodziny Biesiadnej. Gośćmi honorowymi byli rodzice 
chrzestni Śląskiej Rodziny Biesiadnej - Hosanka i Józek, którzy doskonale rozba-
wili wszystkich uczestników imprezy. 

Przy wspaniałej, słonecznej pogo-
dzie bawiło się kilkaset osób. Wystąpi-
ły gwiazdy śląskiej muzyki biesiadnej, 
m.in. Jacek Kierok, Duo Fenix i Zespół 
Relax. Koło Gospodyń z Wilczy przyrzą-
dziło liczne potrawy i przetwory z ogór-
ka, które uczestnicy imprezy mogli de-
gustować. Nad całością czuwał Andrzej 
Ogórek, przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego VI Wilczańskiego Pikni-
ku Ogórkowego i I Zlotu Śląskiej Rodzi-
ny Biesiadnej.

Patronat nad imprezą objęli: marsza-
łek województwa śląskiego Janusz Mo-
szyński, starosta gliwicki Adam Szczyp-
ka oraz wójt Pilchowic Wilhelm Kry-
walski. Na zdjęciu Hosanka i Józek, ro-
dzice chrzestni Śląskiej Rodziny Biesiad-
nej, która w naszym powiecie ma bardzo 
wielu miłośników.  (SG, RG)

Piknik ogórkowy… po śląsku

W sportowej atmosferze rywalizowały ze sobą drużyny, 
biorące udział w I Turnieju o Mistrzostwo Powiatu Oldbojów 
w Piłce Nożnej. Impreza odbyła się  w Pilchowicach na bo-
isku LKS Victoria. I miejsce zajęła reprezentacja gminy Rudzi-
niec – Leśnik Łącza, II – Victoria Pilchowice, III – Czarni Knu-
rów, a IV – Wilki Wilcza z gminy Pilchowice. Królem strzel-
ców został Andrzej Popek z Victorii Pilchowice, który strzelił 
5 bramek, a tuż za nim – z rezultatem po 4 bramki – uplasowali 
się Wojciech Kluska z Czarnych Knurów i Antoni Zwiernik 
z Leśnika Łącza. 

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i medale, a pozosta-
łe dyplomy i proporce, które wręczyła zawodnikom Ewa Kul-
czyna, prezes Klubu LKS Victoria Pilchowice. Impreza zorga-
nizowana została z inicjatywy Powiatowej Rady Sportu. Przy-
byli na nią samorządowcy, a niektórych z nich dostrzec można 
było wśród zawodników na boisku – w drużynie Wilków Wilcza 
grali np. członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego Waldemar 
Dombek i Marcin Stronczek.  Turniej o Mistrzostwo Powiatu 
Olbojów w Piłce Nożnej ma wejść na stałe w kalendarz wyda-
rzeń sportowych powiatu gliwickiego.  (RG)

I TURNIEJ OLDBOJÓW

Sołectwa 
rywalizowały 

na wesoło
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