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PISMO BEZPŁATNE

Ludgarda Buzek
uhonorowała
Tadeusza
Mamoka
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli -

wic kie go otrzy mał Zło tą Od zna kę
Ho no ro wą za Za słu gi dla Wo je wódz -
twa Ślą skie go. 25 wrze śnia wrę czy ła
mu ją Lud gar da Bu zek, rad na Sej mi ku
Wo je wódz twa Ślą skie go, a za ra zem
prze wod ni czą ca Ka pi tu ły Od zna ki Ho -
no ro wej za Za słu gi dla Wo je wódz twa
Ślą skie go.

Czytaj str. 4

Unijna droga

Za koń czo na zo sta ła naj więk sza te go -
rocz na in we sty cja dro go wa Po wia tu

Gli wic kie go – mo der ni za cja dro gi Klesz -
czów -Ta ci szów.  12 paź dzier ni ka od da no
ją ofi cjal nie do użyt ku. Kie row cy po -
mknę li po jezd ni, któ rej kom plek so wy re -
mont w 75 pro cen tach sfi nan so wa ła Unia
Eu ro pej ska. To część większego zadania,
rozpoczętego w 2004 roku. 

Patrz str. 3

Pamięć o
pomordowanych

To miej sce na zy wa ne jest Ślą skim Ka ty -
niem. We wrze śniu 1946 ro ku UB 

i NKWD za mor do wa ło tu oko ło 200 żoł nie -
rzy Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go. Wszy -
scy by li mło dzi, nie mie li wię cej niż 19-25
lat. Ube cy, któ rzy prze nik nę li do ich od dzia -
łu, obie ca li im, że wy ja dą na Za chód, by
móc wal czyć w Ar mii An der sa. Praw da by ła
in na – wszy scy zgi nę li w oko li cach Dą brów -
ki.

Więcej na str. 7

Ukra ina, Niem cy i Fin lan dia – o tych trzech
kra jach gło śno by ło w ubie głym mie sią cu w na -
szym po wie cie. Wszyst ko za spra wą wza jem -
nych wi zyt, któ re po ka zu ją, jak bar dzo je ste -
śmy już otwar ci na Eu ro pę. 

Od 19 do 23 wrze śnia Wal de mar Do mbek,
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, brał udział
w de le ga cji Wo je wódz twa Ślą skie go do Ob wo du
Czer nio wiec kie go na Ukra inie. Wi zy ta zor ga ni zo -
wa na zo sta ła w ra mach re ali za cji pro gra mu współ -
pra cy mię dzy re gio nal nej. Urząd Mar szał kow ski
za pro sił przed sta wi cie la Po wia tu Gli wic kie go, by
umoż li wić mu spo tka nie z ukra iń skim part ne rem –
Re jo nem Sto ro ży niec kim. 

- Ukra iń cy są za in te re so wa ni współ pra cą z na -
mi z wie lu wzglę dów – mó wi W. Do mbek. 
– Przede wszyst kim  ce nią na sze do świad cze nia
zwią za ne z wstą pie niem do Unii Eu ro pej skiej i po -
zy ski wa niem środ ków unij nych. W li sto pa dzie
ukra iń ska de le ga cja go ścić bę dzie w woj. ślą skim 
i wów czas pla no wa ne są dal sze roz mo wy na te mat
na wią za nia wza jem nej współ pra cy. 

Na to miast od 7 do 9 paź dzier ni ka trwa ła ro bo -
cza wi zy ta de le ga cji Po wia tu Fre iberg (Sak so nia)
w po wie cie gli wic kim. Na sze sa mo rzą dy od kil ku
lat utrzy mu ją przy ja ciel skie kon tak ty, obec na wi -
zy ta mia ła na ce lu usta le nie no wych kie run ków
współ pra cy. W skład de le ga cji wcho dzi li: sta ro sta
Fre iber ga Vol ker Uhlig, Chr si ti ne Put zler - je go

za stęp czy ni, Chri sti ne Klec ker - kie row nik ds.
kul tu ry i te atru, Jens Ir mer - kie row nik ds. ko mu -
ni ka cji i go spo dar ki od pa da mi, Anette Schrenk -
rzecz nik pra so wy oraz Jo erg Ho el l mu el ler -
odpowiedzialny za współpracę partnerską. Pod -
czas wi zy ty go ście zwie dzi li m.in. Ośro dek Ho -
dow li Zwie rzy ny Gaj do we w Nad le śnic twie Ru -
dzi niec i go ści li na kon cer cie w Szko le Mu zycz nej
I i II stop nia w Gli wi cach. Usta lo no, iż w naj bliż -
szym cza sie od bę dzie się w Gli wi cach wy sta wa fo -
to gra ficz na po świę co na po wia to wi Fre iberg, kon -
takt ze so bą na wią żą na sze szko ły mu zycz ne,
Niem cy za po wie dzie li udzie le nie po mo cy szpi ta -
lom pro wa dzo nym przez Po wiat Gli wic ki, za de -
kla ro wa no tak że po sze rze nie współ pra cy kul tu ral -
nej i me dial nej, jak rów nież na wią za nie jej po mię -
dzy klu ba mi spor to wy mi i jed nost ka mi ochot ni -
czej stra ży po żar nej. 

Na pół noc – do Fin lan dii uda li się we wrze śniu
dwaj rad ni po wia to wi: Ma rian Sa dec ki i An drzej
Ku rek. Wy jazd zor ga ni zo wa ny zo stał w ra mach
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich LE -
ADER +, re ali zu ją ce go pro jekt „Spi chlerz Gór ne -
go Ślą ska”. Zwie dzi li re jon Tam pe re, gdzie du żo
jest wy lud nia ją cych się ob sza rów wiej skich. Fi no -
wie, by te mu prze ciw dzia łać, sta li się mi strza mi 
w po zy ski wa niu środ ków unij nych  na roz wój lo -
kal ne go rze mio sła, tu ry sty ki, oświa ty i opie ki spo -
łecz nej. (RG)

OTWAR CI NA EU RO PĘ
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Niem cy za chwy ce ni by li la sa mi Nad le śnic twa Ru dzi niec. Na zdję ciu z przed sta wi cie la mi Po wia tu Gli wic kie go. 
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Za nami kolejne - tym razem dość nie-
spodziewane – wybory do parlamentu. Zarzą-
dzone dużo przed terminem, zaledwie po dwóch
latach urzędowania poprzednio wybranych
posłów i senatorów. Ogłoszone, gdy okazało się,
że  tym składzie parlamentarzystów nie da się
dłużej sprawować rządów w państwie. 

Czy uczestniczyliście w tych wyborach?
Wiem, ze wielu z Was dość miało partyjnych
przepychanek, pyskówek i wzajemnych żali oraz
oskarżeń, serwowanych przez polityków od
dawna, a ze szczególnym nasileniem przed
wyborami. Mimo to namawiałem wszystkich, by
poszli do urn. Uczestnictwo w wyborach to
bowiem nie tylko prawo, ale także obywatelski
obowiązek. Możliwość głosowania bez
przymusu i tzw. „zdalnego sterowania” to wielki
dar demokracji i wolnej Polski. Zachęcałem, by
mieszkańcy powiatu zainteresowali się

kandydatami, ich programami i tym, co planują
zrobić jako parlamentarzyści dla przyszłości
Polski i Śląska. 

Mam nadzieję, że tym razem wybrani przez
nas posłowie i senatorowie sprawdzą się 
w działaniu na rzecz ogólnego dobra i będzie to
kadencja, której my, jako wyborcy, nie będziemy
musieli się wstydzić. Że zyska w czasie jej
trwania nasz region, powiat, nasze miasta 
i gminy. Tego nam wszystkim życzę. 

Sta ro sta gli wic ki
Adam Szczyp ka

SzanowniSzanowni
Czytelnicy!Czytelnicy!

Przewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego TADEUSZ MAMOK

27 września odbyła się XII
sesja Rady Powiatu Gliwickiego.
Miała charakter wyjazdowy –
rozpoczęła się w Gimnazjum 
w Rudzińcu, a kontynuowana
była w Rachowicach. 

Dla mnie rozpoczęła się
niezwykle miłym akcentem. Tuż po
jej otwarciu wiele osób, m.in.
starosta Adam Szczypka, członek
Zarządu Powiatu Gliwickiego
Waldemar Dombek oraz skarbnik 
i sekretarz powiatu, a także
przewodniczący klubów radnych
złożyli mi gratulacje z okazji
otrzymania Złotej Odznaki Ho-
norowej za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego. Otrzymałem
kwiaty i życzenia dalszej pomyślnej
działalności na rzecz Powiatu
Gliwickiego i Województwa Ślą-
skiego. Bardzo serdecznie za nie
dziękuję.

W części roboczej sesji radni
przyjęli kilka uchwał. Jedna z nich
jest wyrażeniem zgody na zawarcie
porozumienia z gminą Toszek,
dotyczącego przekazania tej je-
dnostce samorządu terytorialnego
zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych. Radni przegłosowali
także zmiany w budżecie Powiatu
Gliwickiego oraz wyrazili zgodę na
zaciągnięcie pożyczek w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, które przeznaczone
zostaną na termomodernizację
budynku głównego Szpitala Po-
wiatowego w Pyskowicach. 

W drugiej części sesji,
organizowanej przez Nadleśnictwo
Rudziniec (którym nota bene
kieruję jako nadleśniczy od blisko
30 lat), odbyło się szkolenie 
w zakresie edukacji ekologicznej
wraz z prezentacją walorów przyro-
dniczo-krajoznawczych powiatu
gliwickiego, w tym zwiedzanie
szkółki leśnej w Rachowicach.
Radni zainteresowani byli zarówno
przepisami prawa łowieckiego, jak 
i warunkami zalesiania gruntów. To
kwestie istotne i dla leśników, i dla
rolników naszego powiatu, przede
wszystkim zaś dla ochrony
przyrody – cieszy więc, że mamy 
w ich popularyzacji wsparcie
radnych.   

www.powiatgliwicki.pl

WIE ŚCI Z SE SJI Szkoły pod lupą
Komisji Finansów

Wrześniowe posiedzenie Komisji Finansów Rady Powiatu
Gliwickiego mało charakter wyjazdowy. 17 września radni zebrali się 
w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, odwiedzili też
wszystkie szkoły w tym mieście, dla których Powiat Gliwicki jest
organem prowadzącym. 

Tematem była ocena funkcjonowania oraz analiza finansowa szkół
prowadzonych przez powiat – nie tylko w Knurowie, ale również 
w Pyskowicach. Na posiedzeniu komisji obecni byli m.in. wicestarosta
Sławomir Adamczyk, sekretarz powiatu Magdalena Budny oraz
dyrektorzy szkół. Radni przyjrzeli się uważnie potrzebom 
i możliwościom szkół, przeanalizowali liczbę uczniów i klas oraz
nauczycieli, a także kierunki kształcenia. Za najważniejszą kwestię
uznali konieczność modernizacji budynków szkolnych – choć wiele już
bowiem zmieniło się w tym względzie w ostatnich latach na korzyść,
potrzeby są nadal bardzo duże. (RG)

W remontowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 w Knurowie. 
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12 października oficjalne oddany został do
użytku zmodernizowany odcinek drogi
powiatowej Kleszczów-Taciszów (gmina
Rudziniec). 

To największa w tym roku inwestycja
drogowa Powiatu Gliwickiego, stanowiąca część

najpoważniejszego przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego ostatnich lat. Polegało ono na
modernizacji sieci dróg, stanowiących
alternatywę dla autostrady A4. Powiat otrzymał
na ten cel wsparcie finansowe z funduszy
SAPARD i ZPORR. W ramach tego zadania

wyremontowane zo-
stały drogi powiatowe
w Taciszowie, Racho-
wicach i odcinek
Kleszczów-Taciszów.
Ogółem inwestycja ta
pochłonęła od 2004

roku 6,8 mln zł, z czego 4,1 mln zł pochodziło 
z funduszy unijnych. 

Otwarty w piątek odcinek drogi liczy 2,14
km. Prace rozpoczęte tu zostały w połowie
czerwca br., a prowadziło je Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. Inwestorem
było Starostwo Powiatowe w Gliwicach,
reprezentowane przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Gliwicach. Droga została
gruntownie wyremontowana – począwszy od
stabilizacji podbudowy cementowej, przez
budowę odwodnienia aż po wymianę na-
wierzchni. Przebudowane też zostało
skrzyżowanie w Kleszczowie. Inwestycja była 
w 75 procentach finansowana ze środków
unijnych – Starostwo Powiatowe w Gliwicach
uzyskało na ten cel ponad 1,1 mln zł 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Koszt zadania wyniósł łącznie 1 477
tys. zł. 

(RG)

UNIJNA DROGA

Przecięcia wstęgi
dokonali dyrektor PRUiM
Henryk Małysz (drugi 
z lewej),  starosta gliwicki
Adam Szczypka oraz wójt
Rudzińca Krzysztof
Obrzut.

Zebrali tony śmieci
Mocno ulżyli środowisku uczestnicy akcji „Sprzątamy Powiat

Gliwicki 2007”, przeprowadzonej 14 września. Zebrali łącznie około
4,46 ton odpadów!

Najwięcej śmieci zniknęło z Knurowa – 1,74 tony. Miasto posprzątali
uczniowie ZS im. I. J. Paderewskiego, ZSZ nr 2, ZSS, a także
pensjonariusze DPS „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Czyściej
zrobiło się na terenach wokół szkół,  a także w pobliskich parkach i na
zieleńcach. 1,66 tony odpadów zebrano w Kuźni Nieborowskiej. Pół tony
śmieci ubyło w Sośnicowicach, gdzie sprzątali pensjonariusze DPS
„Ostoja”. Oczyścili teren wokół DPS-u, przyległy park, okolice 
ul. Kozielskiej, Powstańców, Raciborską oraz Parkową. Także pół tony
odpadów mniej mają Pyskowice. Tu zbierali je uczniowie ZS im. 
M. Konopnickiej oraz ZSS. Dzięki temu czysto się zrobiło na terenie
cmentarza żydowskiego, w rejonie Zaolszany, w okolicach ul.
Mickiewicza, w lasku za cmentarzem komunalnym, przy ul. Piaskowej do
Dzierżona i wokół tamtejszych jeziorek.

Przebieg akcji koordynował Zarząd Powiatu Gliwickiego. Środki na jej
przeprowadzenie pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakupiono za nie m.in. rękawice 
i worki oraz opłacono wywóz odpadów na składowiska śmieci. 

(RG)

Chodniki jak dywaniki
Pięknieje ulica Szpitalna w Knurowie. Na sporym jej odcinku powstają

nowe chodniki. Cieszy to mieszkańców, którzy od dawna uskarżali się na
ich fatalny stan. Inwestycja ta, o ogólnej wartości 210 tys. zł,
przeprowadzana jest przez Powiat Gliwicki. Miasto Knurów
współfinansuje ją kwotą 84 tys. zł. Łącznie powstanie tu 1,5 tys. m kw.
nowej nawierzchni chodnikowej. Remont zakończony zostanie pod
koniec października. (RG)
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Parking dla
niepełnosprawnych

Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu? – pod takim
hasłem przebiega ogólnopolska Kampania Parkingowa, która ruszyła
19 września. W powiecie gliwickim jej inauguracja odbyła się 
w Pyskowicach.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem zajmowania miejsc
parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych przez
nieuprawnionych kierowców. Na spotkaniu w   Miejskim Ośrodku Kultury
i Sportu  mówił o tym m.in. poruszający się na wózku Krzysztof Karas
oraz mama 9-letniego Dominika z porażeniem mózgowym. Spotkanie
prowadziła Anna Suchon, prezes Stowarzyszenia Środowisk Osób
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół JA-TY-MY, które
zorganizowało inaugurację kampanii w powiecie gliwickim. Akcja
kontynuowana będzie do końca listopada, jej przebieg koordynuje na
naszym terenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przebiega pod
patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w powiecie
gliwickim – starosty Adama Szczypki. (RG)

Obecne na spotkaniu dzieci obiecały uczulić dorosłych na problemy
niepełnosprawnych kierowców.
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25 września Ludgarda Buzek wręczyła Tadeuszowi Mamokowi,
przewodniczącemu Rady Powiatu Gliwickiego Złotą Odznakę
Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Ludgarda Buzek jest przewodniczącą Kapituły Odznaki Honorowej za
Zasługi dla Województwa Śląskiego – wyróżnienia nadawanego przez
Sejmik Województwa Śląskiego, którego jest radną. Otrzymują je osoby
szczególnie zasłużone dla naszego województwa. Kapituła przyznając je 
T. Mamokowi wzięła pod uwagę jego długoletnią działalność społeczną 

i samorządową – poprzednio jako wiceprzewodniczącego, a od dwóch
kadencji przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego, działacza
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, człowieka bardzo znanego 
i poważanego, wykazującego się niezwykłą aktywnością i konsekwencją 
w działalności w wielu dziedzinach życia Ziemi Gliwickiej, nadleśniczego
Nadleśnictwa Rudziniec. O przyznanie odznaki wnioskował starosta
Adam Szczypka.

Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się w Starostwie Powiatowym 
w Gliwicach. Wzięli w nim udział m.in. starosta, członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego Waldemar Dombek oraz radni Rady Powiatu Gliwickiego.
Ludgarda Buzek, wręczając Tadeuszowi Mamokowi odznakę podkreśliła,
jak cenna jest jego wszechstronna działalność społeczna - jako
samorządowca, osoby zaangażowanej w pracę Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz ochronę przyrody. 

(RG)

ZASŁUŻONY DLA
WOJEWÓDZTWA

Nauczycielskie
awanse 
i nagrody

3 października w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
odbyło się spotkanie, na którym nauczyciele szkół z terenu
powiatu gliwickiego otrzymali kolejne stopnie awansu
zawodowego. Wyróżniającym się nauczycielom wręczone
zostały także nagrody kuratora oświaty w Katowicach
oraz starosty gliwickiego. 

Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymała Dorota Sznajder,
nauczyciel dyplomowany Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Pyskowicach. Nagrody Starosty Gliwickiego
odebrali: Elwira Dersiewicz - dyrektor Zespołu Szkół im.
Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Aneta Brzeska -
nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie,
Alicja Kulpa - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych 
w Pyskowicach oraz Tomasz Domagała - nauczyciel Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Kolejne stopnie
awansu zawodowego otrzymało łącznie 39 nauczycieli - 28 
z nich zostało nauczycielami dyplomowanymi, 2 - mia-
nowanymi, a 9 - kontraktowymi. Nagrody i mianowania na
wyższe stopnie wręczyli nauczycielom Anna Kij - dyrektor
Delagatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach,
starosta gliwicki Adam Szczypka oraz wicestarosta
Sławomir Adamczyk. Do życzeń i gratulacji dołączyli się
także burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu gliwickiego, jak
również Teresa Bochenek, przewodnicząca Komisji Edukacji
Rady Powiatu Gliwickiego.

(RG)

Rok Bibliotekarski 2007/2008
zainagurowały samorządowe biblioteki
publiczne powiatu gliwickiego.
Uroczystość z tej okazji odbyła się 4
października w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach.

Sieć samorządowych bibliotek
publicznych w powiecie liczy 8 bibliotek
miejskich i gminnych oraz kilkanaście filii.
Od ub. roku uzupełniona została 
o Powiatową Bibliotekę Publiczną 
w Gliwicach, której siedziba mieści się
przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
Podczas uroczystości inaugurującej
kolejny rok jej działalności dyrektor
Krystyna Wołoch przedstawiła plany na
najbliższą przyszłość – najważniejszym
przedsięwzięciem jest planowana kom-
puteryzacja sieci bibliotek samorzą-
dowych. Tematyce tej poświęcony był
wykład K. Wołoch „Komputeryzacja
sprzymierzeńcem samorządowej biblio-
teki publicznej” oraz prezentacja multi-
medialna Elżbiety Szczęsnej „Wirtualna
sieć bibliotek publicznych powiatu
gliwickiego w oparciu o system Prolib”.

Na spotkaniu podsumowane też
zostały dwa konkursy, zorganizowane
podczas wakacji przez Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Gliwicach:

„Bibliolato 2007” oraz „Wakacyjny
zielnik”. W pierwszym z nich naj-
ciekawszą wakacyjną ofertę dla dzieci 
i młodzieży przygotowała Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Rudzińcu, drugie
miejsce w konkursie zajęła Filia nr 1 
i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Pyskowicach, a trzecie – Dział
Bibliotek Centrum Kultury „Zamek 
w Toszku” i Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie. W konkursie
„Wakacyjny zielnik” oceniono 19 prac
indywidualnych, 7 zespołowych i jeden
zielnik rodzinny. W konkursie wzięło
udział 42 „zielnikarzy”. Zielniki oce-
niono w kategoriach:  prace indywidualne
i prace zespołowe. Pierwsze miejsce
indywidualne zajęła Aleksandra
Krupiarz z Pyskowic, a zespołowe –
Agnieszka i Sylwia Kamińskie oraz
Barbara Łasut z Pilchowic. Zwycięzcy
konkursów odebrali nagrody, wręczo-
ne przez wicestarostę Sławomira
Adamczyka. Ciekawą prezentację
multimedialną przygotowała Sylwia
Welik z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rudzińcu, gdzie tegoroczne „Bibliolato”
przebiegało wyjątkowo interesująco 
i wzięła w nim udział rekordowa liczba
dzieci i młodzieży. (RG)

Inauguracja Roku
Bibliotekarskiego
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SPOTKANIE
PO 40 LATACH

6 października po 40 latach po raz pierwszy od matury spotkała się
klasa 11 b – czyli niezwykle weseli i radośni absolwenci obecnego
Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. 

Na klasowy zjazd stawili się prawie wszyscy, byli też nauczyciele:
Maria Skórzak od biologii, Józefa Bronowicz od geografii, Jan
Mostowski od fizyki, Stanisław Mostowski – rusycysta, Jan Kołtowski –
historyk oraz ówczesny bardzo srogi dyrektor Władysław Macowicz.

- Zabrakło zmarłej przed kilku laty naszej ukochanej wychowawczyni,
polonistki  - Krystyny Hepowej. Zebraliśmy się przy jej grobie i każdy 
z nas zapalił znicz. Byliśmy jej pierwszą klasą zaraz po studiach. To była
pełna pasji, wspaniała nauczycielka. Dzięki niej jest wśród nas tak wielu
nauczycieli, w tym aż trzy polonistki– opowiada Irena Polowczyk – Orlik
z Pyskowic.

Wspomnienia, szkolne anegdoty i żarty towarzyszyły jubilatom przez
cały dzień. Najmilsze było wspólne zwiedzanie szkoły. Wspominano
charakterystycznego, pełnego werwy woźnego Jana Bittnera, który zwykł
mawiać „jo i pan dyrektor my postanowili…” – przypomniał Jerzy Kozub,
od 19 lat mieszkający w Niemczech.

Koledzy na początku nie mogli się rozpoznać. - Stanęłam i dosłownie
nikogo nie poznałam – mówi Eleonora Sapia – Drewniak, dziś nauczyciel
akademicki. Potwierdzają to trzy jej koleżanki przybyłe z Niemiec:
Amanda Kos, Irena Lindner i Gabriela Sroka. Pierwsze spojrzenia były
szokiem – to ty? Tak brzmiały pytania, a zaraz potem rzucano się sobie 
w ramiona.

- To była bardzo fajna, solidarna, zgrana i dobra klasa. Wyszło z niej
wielu mądrych ludzi. Wszyscy się bardzo lubili. Część z nich mieszkała 
w szkolnym internacie, bo chociaż pochodzili z miejscowości położonych 
w pobliżu, autobusy wtedy kursowały o wiele rzadziej – wspomina
Władysław Macowicz.

Niespodzianką dla wszystkich była wystawa malarstwa Bernarda
Zboińskiego, dziś emerytowanego żołnierza Wojska Polskiego, który swe
prace wystawił w  Muzeum Miejskim w Ratuszu. Można było kupować
piękne obrazy, a środki w ten sposób zebrane przeznaczone zostały na
pobliskie Hospicjum. 

Udane spotkanie zorganizował dr inż. Jerzy Springer, który z czułością
spoglądał na swoich nauczycieli, kolegów i koleżanki. Bo rzeczywiście, to
wspaniałe uczucie – mieć znów po osiemnaście lat…

Tekst i foto: MAGDALENA FISZER - RĘBISZ

Klasa 11 b, matura 1967  w liceum im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Krótko 
z „Paderewskiego”

Mimo że zaledwie miesiąc temu rozpoczął się rok szkolny, uczniowie
i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego 
w Knurowie działają pełną parą. 

� Od 16 do 18 września trwały Dni św. Stanisława Kostki – patrona
młodzieży polskiej. Impreza została zorganizowana przez 
ks. Krzysztofa Kajdana. Licealiści bardzo chętnie wzięli udział 
w tym przedsięwzięciu.
� Jak co roku starsi uczniowie knurowskiego LO, za zgodą Rady
Pedagogicznej, zorganizowali chrzest dla swoich nowych kolegów.
Tym razem licealiści przenieśli się w czasy średniowiecza.
� Ostatnią wrześniową imprezą, która odbyła się w liceum, był
Dzień Języków Europejskich. Uczniowie mogli wziąć udział w kilku
konkursach, podczas których popisali się swoją wiedzą i talentem
aktorskim. 
� Knurowscy licealiści angażują się również w imprezy
pozaszkolne. W piątek 28 września kilkoro z nich, jako młodzi
artyści, wzięło udział w koncercie „ Kino inaczej”. Impreza odbyła
się z okazji dziesięciolecia kina Casino. 

Wycieczka 
w Pieniny

W dniach 24–26 września, w ramach projektu „Poprawa oferty
edukacyjnej szkół Powiatu Gliwickiego”, czterdziestodwuosobowa
grupa licealistów z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej 
w Pyskowicach uczestniczyła w wycieczce po Pienińskim Parku
Narodowym. 

24 września rano wyruszyliśmy z Pyskowic w kierunku Szczawnicy.
Pierwszym punktem programu był przyjazd do Jaworek, a tam przejście
piesze malowniczym skalnym Wąwozem Homole, gdzie podziwialiśmy
strome wapienne urwiska sięgające do 120 m wysokości. Korzystając 
z pięknej pogody jeszcze tego samego dnia udaliśmy się do Szczawnicy,
by tam  spacerkiem wejść na Górę Bryjarkę, skąd roztacza się wspaniała
panorama na Pieniny i Tatry oraz leżącą u jej stóp Szczawnicę. Późnym
popołudniem nieco zmęczeni, ale pełni wrażeń udaliśmy się na nocleg
do Krościenka. Następnego dnia wyruszyliśmy na szlak prowadzący na
Trzy Korony. Widoki jakie ujrzeliśmy, gdy postawiliśmy stopy na
szczycie, pozostaną w naszych wspomnieniach na długie lata. Oczom
naszym ukazał się niezwykle malowniczy widok z pasmem Tatr na
horyzoncie i przełomem Dunajca u podnóża szczytu. Kolejną atrakcją
dnia był spływ Dunajcem ze Sromowców Niżnych do Szczawnicy.
Podczas spływu urocze widoki okraszali barwnymi historyjkami flisacy.
Westchnieniom i refleksjom nie było końca. Ostatniego dnia wycieczki
pojechaliśmy  do Dębna,  a tam  zwiedziliśmy bezcenny skarb światowej
architektury — drewniany kościół z końca XV w., wpisany do rejestru
zabytków UNESCO. O niezwykle oryginalnym wnętrzu, pięknej
dekoracji malarskiej  i historii kościoła opowiedział nam proboszcz
parafii. Następnie wyjechaliśmy w kierunku Wadowic, by tam zwiedzić
słynną Bazylikę Mniejszą pw. Ofiarowania NMP. Pobyt w Wadowicach
był ostatnim punktem programu naszej wycieczki.

Niestety czas ma to do siebie, że płynie nieubłaganie i nie można go
zatrzymać zaklęciem „chwilo trwaj”… Joanna Zelek
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W dniach 27-28 września w salce
konferencyjnej Powiatowego Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych odbyło się kolejne
szkolenie dla stowarzyszeń z terenu powiatu
gliwickiego, zorganizowane w ramach Inicja-
tywy Wspólnotowej EQUAL. Tym razem
dotyczyło ono zasad pisania projektów 
i wypełniania wniosków o dotacje. Szkolenie, 
w którym udział wzięło kilkunastu
przedstawicieli powiatowych organizacji poza-

rządowych, prowadziła Ewa Hajduk
z Polskiego Klubu Ekologicznego.

- Uczestniczy poznali mechanizmy 
i procedury, które są związane z przygo-
towaniem dobrego projektu – powiedziała Ewa
Hajduk – ponadto dowiedzieli się, jak należy
określać cele, działania, rezultaty a także
przygotowywać harmonogram i budżet projektu.

Z kolei 16 października odbyło się szkolenie
na temat pozyskiwania środków na działalność

organizacji. Szkolenie to również prowadziła
Ewa Hajduk z PKE. Tym razem uczestnicy
zapoznali się z możliwościami pozyskania
środków finansowych na działalność sto-
warzyszenia. Takimi źródłami wsparcia kasy
sektora pozarządowego są m.in. darowizny,
zbiórki publiczne, działalność odpłatna
organizacji oraz coraz popularniejsze prze-
kazywanie 1% podatku dla organizacji pożytku
publicznego. W trakcie szkolenia omówiono
ofertę realizacji zadania publicznego, składaną 
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
jednostki samorządu terytorialnego (SG)

Stowarzyszenia mają wsparcie

Szkaciorze z pucharami
50 graczy wzięło udział w V Powiatowym Turnieju Skata

Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego. Rozegrano go 5
października w knurowskim Klubie GAMA. Udział w nim
wzięli szkaciorze z miast i gmin powiatu gliwickiego, 
a niepokonani okazali się gracze z Knurowa, którzy zwyciężyli
w kategorii zespołowej. 

Gra w dwóch rundach trwała blisko cztery godziny. Zawodnicy
zawzięcie licytowali i skrupulatnie liczyli punkty, bo od tego
zależy wygrana. Puchary od starosty Adama Szczypki otrzymało
sześciu najlepszych graczy indywidualnych: Waldemar Tedys ze
Szczygłowic (zdobył maksymalną ilość punktów - 2097), Alfred
Wagner ze Szczygłowic, Joachim Termin z Rudzińca, Henryk
Brzoza z Rudzińca, Bogumił Wolny z Knurowa i Bernard
Wróbel z Knurowa. Trzy najlepsze zespoły, które zdobyły puchary
starosty to Knurów, Rudziniec i Szczygłowice. Wśród graczy nie
było tym razem Michała Szczeciny z Nieborowic, wicemistrza
Polski w skacie sportowym, który w tym samym czasie startował
w mistrzostwach Europy w Niemczech.

- W powiecie gliwickim tradycje gry w skata są długoletnie,
mamy tu także doskonałych graczy. W Pilchowicach na przykład
odbędzie się w tym roku już XIV edycja turnieju o puchar wójta.
Silni zawodnicy są w gminie Gierałtowice, konkretnie zaś 
w Przyszowicach, gdzie jedna drużyna gra w II lidze, a dwie
drużyny w III lidze - mówi Winfryd Ficoń, organizator 
i pomysłodawca Powiatowego Turnieju Skata Sportowego 
o Puchar Starosty Gliwickiego.

Knurowscy skaciarze spotykają się co tydzień w Klubie
GAMA. Grają zawzięcie, wielu już od wczesnej młodości. Skat to
gra pochodząca z Niemiec. Gracze używają charakterystycznych
kart, trudnych do pomylenia z innymi taliami. Przy licytowaniu
najważniejsze są walety. (RG)

Zwycięzcy turnieju ze starostą Adamem Szczypką (stoi drugi od lewej) 
i Winfrydem Ficoniem (stoi drugi od prawej).

Popisy sprawności strażackiej
podziwiać można było na
Powiatowych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych, które rozegrano 22
września na boisku MOSiR 
w Sośnicowicach.

Zawody zorganizował Zarząd
Powiatowy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Gliwicach.
Udział w nich wzięły drużyny, które
zwyciężyły we wcześniej prze-
prowadzonych zawodach, odbywa-
jących się na szczeblu gminnym.
Uczestnicy konkurowali ze sobą 
w wielu konkurencjach, w których
wykazać się musieli zarówno
sprawnością, jak i odwagą i wy-
trzymałością. Bardzo widowiskowe
było przewracanie pachołków stru-
mieniem wody.  Poszczególne konku-
rencje rozgrywane były w czterech
kategoriach: młodzieżowych drużyn
pożarniczych dziewcząt,  młodzieżo-
wych drużyn  pożarniczych chłopców,
kobiet i mężczyzn. W pierwszej
kategorii najlepsze okazały się dzie-
wczęta ze Świbia, a tuż za nimi
uplasowały się reprezentantki Wilczy.
W kategorii młodzieżówki chłopięcej

zwyciężyło Świbie, II miejsce zajęły
Ciochowie, a trzecie – Rachowice.
Wśród pań najwyższa lokata przypadła
Łanom, a druga Toszkowi. W kategorii
mężczyzn najlepsza była drużyna ze
Świbia, II z Chechła, a trzecia z Wilczy.
Zwycięstwo Świbia w dwóch 
z czterech konkurencji nie było
przypadkowe – tamtejsza jednostka
OSP od dawna zgarnia główne nagrody
zarówno na szczeblu powiatowym, jak
i w konkursach organizowanych na
wyższych szczeblach. Zwycięzcy
otrzymali nagrody, ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Gliwicach,
m.in. prądownice i apteczki, które
wzbogacą wyposażenie jednostek OSP.   

W trakcie zawodów wszyscy chętni
mieli możliwość honorowego oddania
krwi w akcji, przeprowadzonej przy
pomocy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach. Największą ilość krwi
oddała Jednostka OSP Chechło, która
otrzymała puchar, ufundowany przez
Zarząd Powiatowy ZOSP RP 
w Gliwicach. Krew oddał także prezes
Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Gliwicach, Andrzej Frejno. (RG)
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Świbie najlepsze

Kobieca drużyna strażacka z Toszka, a obok, pierwszy z prawej prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Gliwicach, Andrzej Frejno. 
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☺☺ 29 listopada w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Gliwicach zorga-

nizowany zostanie VII  Konkurs Wiedzy 
o Powiecie Gliwickim „W muzeum mojej
miejscowości (gminy)”. W konkursie
organizowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach i Miejską Szkołę Podstawową nr 2 
w Knurowie biorą udział dwuosobowe zespoły
składające się z uczniów szkół podstawowych 
z terenu powiatu. Celem konkursu jest zachęcenie
uczniów do poszerzania i pogłębiania wiedzy 
o własnej miejscowości. Uczniowie będą przy-
gotowywać wystawę typu muzealnego pre-
zentującą jeden wybrany dział z historii
miejscowości. W dniu konkursu uczestnicy 
w formie prezentacji przybliżą tematykę
przygotowanej wystawy. 

☺☺ 27 października w Hali Sportowej
MOSIR w Knurowie-Szczygło-

wicach odbędzie się I Knurowski Oktoberfest,
w trakcie którego wystąpi Zespół „Kwaśnica
Bavarian Show”. Początek o godzinie 17.00.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Domu Kultury 
w Szczygłowice (tel. 032 332 63 84).

☺☺ 1 listopada w Kinie Casino 
w Knurowie odbędzie się koncert

poświęcony pamięci Jimiego Hendrixa.
Wystąpi Zespół „Hiram Bullock Band”. Początek
o godzinie 19.00. Bilety w cenie 20 zł do nabycia
w kasie Kina Casino (tel. 032 332 63 81). 

☺☺ Od 23 do 25 listopada w MOKiS 
w Pyskowicach oglądać będzie

można wystawę kanarków i ptaków
egzotycznych. Wystawa czynna w godzinach
8.00-18.00, w niedzielę od 9.00 do 16.00. Cena
biletu 5 zł. 

☺☺ Gminny Ośrodek Kultury w Ru-
dzińcu organizuje Konkurs Foto-

graficzny „Jesienna Zaduma”. Zdjęcia do
konkursu należy składać  w GOK-u w terminie do
31 października (więcej informacji pod numerem
tel. 032 230 31 05 oraz na stronie internetowej
www.rudziniec.pl). Dodatkowo GOK zaprasza na
bezpłatne zajęcia nauki tańca BREAKE DANCE
w każdy poniedziałek, począwszy od 22
października. Zajęcia odbywać się będą 
w siedzibie GOK - Poniszowice, ul. Parkowa 11. 

(Opr.: SG)

CO SIĘ WYDARZY? 

Barut – tak nazywa się punkt na mapie, który
uchodzi za Śląski Katyń. Miejsce ukryte na
leśnej polanie nieopodal Dąbrówki w gminie
Wielowieś przez lata było zapomniane, bo nie
można było nawet wspominać, co tu się
wydarzyło we wrześniu 1946 roku. Dopiero
gdy obalony został komunizm, stanął tu krzyż
upamiętniający zbrodnię sprzed wielu lat. 
Od tej pory co roku odprawiana jest w Barucie
uroczysta msza święta z ceremoniałem
wojskowym oraz odbywa się Apel Poległych.
Tak było i 29 września br. Pod krzyżem,
upamiętniającym miejsce, gdzie zginęło około
200 żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego,
zebrali się wojskowi, kombatanci, przed-
stawiciele władz samorządowych. Przypo-
mniano, że młodzi chłopcy zamordowani zostali
przez UB i NKWD, bo nie zgadzali się na
komunizm w Polsce.
Uroczyste odchody 61. rocznicy tej zbrodni
otworzył kpt. Leszek Gruszczyński, prezes
Oddziału Gliwice Światowego Związku
Żołnierzy AK, który wraz z wójtem Wielowsi
Ginterem Skowronkiem był ich organizatorem.
Przywitał gości, wśród których znajdowali się
m.in. poseł Andrzej Gałażewski, wice-
wojewoda opolski Dariusz Madera, dowódca
jednostki Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach
płk Dariusz Siekiera, sekretarz Powiatu
Gliwickiego Magdalena Budny oraz sekretarz
Miasta Gliwice Andrzej Karasiński. Przy-
pomniał, jak straszliwa zbrodnia tu została
dokonana przed laty: młodzi żołnierze 
z Podbeskidzia, stanowiący pozostałości po

oddziałach leśnych Polskiego Państwa Pod-
ziemnego zostali podstępem zwabieni przez UB
– zapewniano ich, że w zamian za złożenie broni
będą mogli wyjechać na Zachód, by dołączyć do
Armii Andresa. Zamiast tego zostali umieszczeni
w baraku, który oprawcy wysadzili w powietrze
i spalili. Wszyscy żoł-
nierze, mający od 19 do
25 lat, zginęli. 
Miejsce to położone jest na
pograniczu województwa
śląskiego i opolskiego.
Historię tej zbrodni
przybliżył prof. Krzysztof
Kawalec, naczelnik
delegatury IPN w Opolu.
Wstrząsająca była opo-
wieść Zbigniewa Piecu-
cha, który cudem ocalał 
z tej zbrodni – tak jak jego
koledzy miał z Podbes-
kidzia zostać odwieziony
do Dąbrówki, ale ostrzegł
go ojciec, nie wierzący w intencje konfidentów,
którzy weszli do oddziałów Polskiego Państwa
Podziemnego, by posłać na śmierć jego żołnierzy.
– Przeżyłem tylko dlatego, że posłuchałem ojca.
Moi wszyscy koledzy zginęli i jedyne, co mogę dla
nich zrobić, to dbać, by ta zbrodnia nigdy nie
została zapomniana – mówił. Przypomniał, że UB
zadbało o to, by nie został po niej żaden ślad.
Zdetonowana stodoła, pod którą podłożono
ładunki wybuchowe i benzynę, spłonęła w takiej
temperaturze, że nie ocalały nie tylko kości

żołnierzy, ale nawet menażki i guziki z ich
mundurów.
Mszę św. z ceremoniałem wojskowym oprawili
ks. ppłk Stefan Zdasienia – proboszcz parafii
św. Barbary w Gliwicach oraz ks. ppor. Marcin
Czochraniuk z tej parafii. Po Apelu Poległych

przybyłe delegacje złożyły pod pamiątkowym
krzyżem biało-czerwone wiązanki kwiatów. 
Warto wybrać się w to miejsce i zadumać nad
losem młodych chłopców, którzy zginęli wierząc,
że idą walczyć o wolną Polskę. Tablica umie-
szczona z lewej strony krzyża przypomina, jak
doszło do tej zbrodni i w jak nieludzki sposób 
z żołnierzami Państwa Podziemnego obeszli się ich
oprawcy. To krótka lekcja historii, patriotyzmu,
refleksji nad nie tak dawna historią naszego kraju.

Tekst i foto: ROMANA GOZDEK

Nieopodal Dąbrówki leży miejsce, gdzie przed laty dokonano straszliwej zbrodni
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Jubileusz  kościółka
350-lecie obchodził 23 września  kościół p.w. św. Michała Archanioła 
w Rudzińcu. To wyjątkowo urokliwa świątynia – bardzo dobrze
zachowany drewniany kościółek z XVI wieku. Uroczystości rozpoczęła
msza św., którą odprawił ks. bp Gerard Kusz, a koncelebrował proboszcz
rudzinieckiej parafii, ks. Eugeniusz Sosulski. Po południu odbył się
Piknik Leśny na „Łąkach Farskich”, gdyż Nadleśnictwo Rudziniec od
dawna wspiera parafię. Nadleśniczy Tadeusz Mamok i poseł Wacław
Martyniuk są wymieniani przez proboszcza jako osoby najbardziej
zasłużone dla konserwacji kościółka. Podczas uroczystości wręczone
zostały Srebrne Medale Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego. Otrzymali je
m.in.: Adam Szczypka – starosta gliwicki, Michał Nieszporek – 
b. starosta gliwicki, Marcin Stronczek – członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego i Mariusz Dyka ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

MOST Pyskowice-Gliwice
Impreza pod takim tytułem odbyła się 6 października w Miejskim Ośrodku
Kultury i Sportu w Pyskowicach. Była swoistym Dniem Kultury Ziemi
Gliwickiej. Rozpoczął ją panel historyczny nt. przeszłości i przyszłości
naszej małej ojczyzny, potem wystąpiły zespoły z terenu powiatu
gliwickiego i Gliwic, odbyły się też liczne konkursy i zabawy dla dzieci,
można było również spróbować specjałów kuchni śląskiej i kresowej.
Imprezę zorganizowało Miasto Pyskowice i Radio Plus, a w jej
współorganizację włączył się  Powiat Gliwicki i samorządy lokalne. Na
zdjęciu występ zespołu dziecięcego z Przedszkola w Sierakowicach. (RG)

Niemiecki jak zabawa
„Spiel Mit Deutsch” to tytuł konkursu, który wymaga od uczestników, by
potrafili posługiwać się językiem niemieckim na co dzień i traktowali go
jak zabawę. Wzięli w nim udział gimnazjaliści z województwa śląskiego,
a finał przeprowadzony został w Żernicy 26 września. Najlepsi w tych
zmaganiach okazali się uczniowie Gimnazjum w Grzegorzycach (powiat
raciborski), tuż za nimi uplasowali się reprezentanci Sośnicowic, trzecie
miejsce zajęli gimnazjaliści z Żernicy (druga ich reprezentacja była piąta),
a czwarte – ekipa z Wielowsi. Nagrody zwycięskim drużynom wręczyli
starosta gliwicki Adam Szczypka, wójt Pilchowic Wilhelm Krywalski
oraz wiceprzewodniczący stowarzyszenia DFK, Piotr Hensel.
Organizatorem konkursu są Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy oraz
Stowarzyszenie DFK. Odbywał się on pod patronatem starosty gliwickiego
oraz posła Henryka Siedlaczka. Duszą tego przedsięwzięcia od lat jest
germanistka Irmegarda Bem z Gimnazjum w Żernicy.   

(RG)
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Zwycięzcy konkursu z jego organizatorami.
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Ks. Sosulski z pasją opowiada o historii kościółka.

Święto 
działkowców

Jubileusz 75-lecia obchodził Rodzinny Ogród Działkowy im. 
ks. Dzierżona w Knurowie. Uroczyste obchody tego święta, połączone 
z Dniem Działkowca, odbyły się 22 września. Jest to najstarszy ogród 
w Knurowie. W 2002 r. zdobył ogólnopolski tytuł „Najlepszy
Pracowniczy Ogród Działkowy” oraz Puchar Przechodni prezesa
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Na jubileusz działkowcy ufundowali sztandar, który przekazany
został podczas uroczystości jubileuszowych. Życzenia złożyli
działkowcom licznie przybyli goście, m.in. starosta gliwicki Adam
Szczypka oraz prezydent Knurowa Adam Rams.

(RG)


