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WYDANIE JUBILEUSZOWE

Powiat Gliwicki to powiat ziemski, 
obejmujący tereny od Pilchowic 
na południu do Wielowsi na pół-
nocy i od Gierałtowic na wscho-
dzie po Rudziniec na zachodzie. 
Z terenu tego wyłączone jest 
miasto Gliwice, stanowiące sa-
modzielny powiat grodzki.

Powiat Gliwicki obejmuje obecnie 
obszar 663 km2, który zamieszkuje 
ok. 115 tys. osób. Podzielony jest na 
8 gmin – dwie o miejskim charakte-
rze: Knurów i Pyskowice; dwie miej-
sko-wiejskie: Sośnicowice i Toszek 
oraz cztery wiejskie: Gierałtowice, 
Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś.

Ponad 52 proc. ogólnej powierzch-
ni powiatu zajmują tereny typowo 
rolnicze – taki charakter ma zwłasz-
cza środkowa i północna jego część. 
Dobry stan środowiska naturalnego – 
nieskażone gleby i czyste powietrze 
stwarzają możliwość rozwoju gospo-
darstw ekologicznych, a w połącze-
niu z urodą krajobrazu i walorami 
turystycznymi sprzyjają inwestowa-
niu w bazę turystyczną i rozwojowi 
agroturystyki. Bliskość aglomeracji 
górnośląskiej, przewaga lasów, sta-
nowiących ok. 32,6 proc. ogólnej 
powierzchni powiatu oraz czystość 
środowiska naturalnego czynią rów-
nież z większości tej ziemi atrakcyjne 
miejsca lokalizacji osiedli i małych 
zespołów mieszkaniowych. 

W południowej części powiatu 
zalegają bogate złoża węgla gazo-
wo-koksującego, a ich eksploatacja  
wywarła decydujący wpływ na roz-
wój Knurowa, który przekształcił 
się w silnie zurbanizowany ośrodek 
przemysłowy i jest największą pod 
względem liczby ludności jednostką 
administracyjną Powiatu Gliwickie-
go. Działa tu Kopalnia Węgla Ka-
miennego „Knurów-Szczygłowice”. 
Wielkim atutem powiatu jest położe-
nie u styku autostrad A1 i A4.

W zajmowanej przez powiat części 
Wyżyny Śląskiej znaleźć można bar-
dzo urozmaicone formy krajobrazu: 
sięgające 300 m n.p.m.  wzniesienia 
Pagórów Sarnowskich (w gminach 
Toszek i Wielowieś), pagórkowate 
tereny w gminach Rudziniec, Sośni-
cowice i Pilchowice oraz doliny rzek 
– Dramy, Bierawki i Kłodnicy. Wy-
stępują tu olbrzymie kompleksy le-
śne, wśród których przeważają bory 
sosnowe i lasy liściaste, zwłaszcza 
w północnej i zachodniej części po-
wiatu. W pobliżu wsi Dąbrówka (gm. 
Wielowieś) założono rezerwat „Hu-
bert”, natomiast na terenie Kozłowa 
(gm. Sośnicowice) leży część rezer-
watu „Las Dąbrowa”, które są ostoją 
rzadkich gatunków roślin, płazów, 

gadów, chrząszczy i ptaków. Bogac-
two zwierzyny sprzyja też  rozwojo-
wi łowiectwa. 

Wypoczywać można nad sztucz-
nymi zbiornikami Dzierżno Duże, 
Dzierżno Małe i Pławniowice, gdzie 
powstały liczne hotele, ośrodki wypo-
czynkowe, pola kempingowe i przy-
stanie żeglarskie. Można tu nie tylko 
wypożyczyć żaglówkę, ale i po od-
powiednim szkoleniu uzyskać patent 
żeglarza. Nie zapomina się też o mi-

łośnikach jazdy konnej – na wypoczy-
nek w siodle zapraszają ośrodki jeź-
dzieckie, stadniny oraz gospodarstwa 
oferujące taką sportowo-rekreacyjną 
atrakcję swym gościom. 

Powiat przez wieki był obszarem 
styku narodów, języków i religii, 
stąd niepowtarzalne dziedzictwo 
kulturowe, które znalazło odbicie za-
równo w architekturze sakralnej, jak 
i w budowlach świeckich. Najstarsze, 
XV-wieczne kościoły zachowały się 

w Poniszowicach i Wielowsi. Pięk-
nymi, zabytkowymi obiektami są 
gotycko-barokowy zamek w Toszku,  
ruiny zamku w Chudowie oraz pałac 
w Pławniowicach. 

(MFR)

POZNAJMY SIĘ

Miasta, gminy, pola, lasy, przemysł…

Nasi mieszkańcy 
w liczbach:

▶	 liczba	mieszkańców	–	
115 647

▶	 gęstość	zaludnienia	–	
174	osoby/km²

▶	 stopa	urbanizacji	–	
55,1	proc.

▶	 wśród	mieszkańców	
kobiety	stanowią	51,6	proc,	
a	mężczyźni	48,4	proc.

▶	 średni	wiek	mieszkańców	
wynosi	41,5	lat	i	jest	
porównywalny	do	średniego	
wieku	mieszkańców	woj.	
śląskiego	oraz	Polski

▶	 w	2017	r.	mieszkańcy	
powiatu	zawarli	572	
małżeństwa,	co	daje	5	na	
1000	mieszkańców	–	jest	to	
liczba	podobna,	jak	w	woj.	
śl.	i	w	kraju

▶	 znacznie	mniejsza	niż	w	woj.	
śl.	i	w	Polsce	jest	natomiast	
liczba	rozwodów	na	1000	
mieszkańców	–	wynosi	1,4	

▶	 powiat	gliwicki	ma	dodatni	
przyrost	naturalny	–	0,29	na	
1000	mieszkańców	

▶	 stopa	bezrobocia	–	5,6	proc.	
jest	nieco	wyższa	niż	w	woj.	
śl.,	ale	znacznie	niższa	niż	
w	kraju

▶	 18,7	proc.	aktywnych	
zawodowo	mieszkańców	
powiatu	pracuje	w	sektorze	
rolniczym,	39,8	proc.	–	
w	przemyśle	i	budownictwie,	
a	16,9	proc.	w	sektorze	
usługowym

(dane GUS na 31.12.2017 r.)
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WYDANIE JUBILEUSZOWE

W styczniu 2019 roku minie dwa-
dzieścia lat istnienia powołanego 
na nowo, 1 stycznia 1999 roku,  
Powiatu Gliwickiego. Jesienią bie-
żącego, 2018 roku mija dwadzie-
ścia lat od pierwszych wyborów 
do Rady Powiatu Gliwickiego.

Z perspektywy historycznej to za-
ledwie moment, jednakże dla miesz-
kańców naszego powiatu jest to czas 
kształtowania na nowo polskiej samo-
rządności powiatowej. Powiatów nie 
było na mapie Polski przez 24 lata, od 
1975 roku, kiedy je zlikwidowano. 

Rząd premiera Jerzego Buzka wpro-
wadził kilka ważnych reform – wła-
śnie na bazie jednej z nich utworzone 
zostały na powrót powiaty. Była to re-
forma administracji państwowej. Do-
szło wówczas do dyskusji dotyczących 
tego, jaki obszar ma objąć powstający 
właśnie Powiat Gliwicki i gdzie ma 
być jego centrum. Brano pod uwagę 
trzy koncepcje. Pierwsza odwoływa-
ła się do tradycji dawnego Powiatu 
Toszecko-Gliwickiego, który miałby 
swą siedzibę w Pyskowicach. Druga 
w centrum stawiała Knurów, jako naj-
większe miasto nowo tworzonej struk-
tury. Trzecia zakładała, że starostwo 
powstanie w Gliwicach, działając na 
bazie dotychczasowego Urzędu Re-
jonowego. Zwyciężyła ostatnia wizja, 
przy czym powstał powiat o zupełnie 
nowym zasięgu terytorialnym z siedzi-
bą starostwa w Gliwicach. 

Przez pierwsze lata Powiat Gliwicki 
nabierał właściwego kształtu. Starto-
wał z bardzo małym budżetem, który 
wystarczał ledwo na bieżące potrzeby. 
Z czasem finanse się poprawiały i już 
w kolejnych kadencjach można było 
zacząć inwestować w wymagające re-
montów szkoły, szpitale, domy pomo-
cy społecznej, drogi, nowe technologie 
czy trasy rowerowe. Pomocne przy 
tym okazały się środki przedakcesyj-
ne, a potem – po wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej – fundusze unijne. 

Obecnie samorząd Powiatu Gliwic-
kiego dysponuje znacznie większym 
budżetem niż w pierwszych latach 
swojej działalności. Wciąż jednak 
jest on niewystarczający na realizację 
wszystkich potrzeb, szczególnie w tak 
wymagających nakładów dziedzinach, 
jak służba zdrowia, pomoc społeczna 
czy oświata. 

Po blisko dwudziestu latach można 
powiedzieć, iż ta struktura admini-
stracyjna i samorządowa ma już swój 
dorobek oraz właściwe perspektywy 
– a nasz powiat się rozwija i coraz le-
piej, bezpieczniej i wygodniej się tutaj 
mieszka.

(MFR)

TROCHĘ HISTORII

Akt ustanowienia Powiatu Gliwickiego, podpisany przez premiera Jerzego Buzka.

Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Gliwickiego I kadencji.
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Jak i kiedy powstał Powiat Gliwicki?
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WYDANIE JUBILEUSZOWE CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Zadania naszego samorządu
Powiat wykonuje określone usta-
wami zadania publiczne o cha-
rakterze ponadgminnym, któ-
re obejmują wiele płaszczyzn 
i dziedzin.

Są to zadania m.in. w zakresie: edu-
kacji publicznej; promocji i ochro-
ny zdrowia; pomocy społecznej; 
wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej; polityki prorodzinnej; 
wspierania osób niepełnosprawnych; 
transportu zbiorowego i dróg pu-
blicznych; kultury oraz ochrony za-
bytków i opieki nad zabytkami; kul-
tury fizycznej i turystyki; geodezji, 
kartografii i katastru; gospodarki nie-
ruchomościami; administracji archi-
tektoniczno-budowlanej; gospodarki 
wodnej; ochrony środowiska i przy-
rody; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego; porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli; ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym wypo-
sażenia i utrzymania powiatowego 
magazynu przeciwpowodziowego, 
ochrony przeciwpożarowej i zapo-
biegania innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 
oraz środowiska; przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalne-
go rynku pracy; ochrony praw kon-
sumenta; utrzymania powiatowych 
obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów admini-
stracyjnych; obronności; promocji 
powiatu; współpracy i działalności 
na rzecz organizacji pozarządowych 
oraz działalności w zakresie teleko-
munikacji.

Zarząd Powiatu Gliwickiego wy-
konuje te zadania przy pomocy Staro-
stwa Powiatowego w Gliwicach oraz 
swych jednostek organizacyjnych, 
a także Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gliwicach, który współfinansuje.

Do usług mieszkańców
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Siedziba Starostwa Powiatowego w Gliwicach mieści 
się przy ul. Zygmunta Starego 17. Urzędnicy starostwa 
oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu pra-
cują pod kierownictwem członków Zarządu Powiatu Gli-
wickiego – starosty gliwickiego, wicestarosty i członka 
Zarządu oraz skarbnika i sekretarza Powiatu Gliwickiego. 

W skład Starostwa Powiatowego w Gliwicach wchodzą 
następujące komórki organizacyjne:
● Wydział Architektury i Budownictwa, 
● Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecz-

nych, 
● Wydział Finansowy, 
● Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
● Wydział Komunikacji i Transportu, 
● Wydział Kontroli i Audytu, 
● Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
● Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń, 
● Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych 

i Promocji, 
● Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki, 
● Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej, 
● Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
● Biuro Prasowe, 
● Inspektor Ochrony Danych 

Wśród spraw, które możemy załatwić w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach są m.in. rejestracja i wyreje-

strowanie pojazdów (uzyskanie dowodów rejestracyjnych 
i tablic rejestracyjnych), otrzymanie dokumentu prawa 
jazdy, uzyskanie wypisów i wyrysów z operatu ewiden-
cji gruntów i budynków, zgłoszenie prac geodezyjnych 
i kartograficznych, zgłoszenie budowy, wpis do ewidencji 
stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych, szkół 
i placówek niepublicznych, otrzymanie karty wędkarskiej, 
uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, tu wy-
dawane są dzienniki budowy oraz zezwolenia na sprowa-
dzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa. 
W starostwie otrzymamy także pozwolenie na budowę 
czy rozbiórkę, możemy tu liczyć na bezpłatne porady kon-
sumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony inte-
resów konsumentów, tutaj złożymy wniosek o dotację na 
prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowla-
ne przy zabytkach. 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
Nałożone ustawami na Powiat Gliwicki zadania są 

realizowane również poprzez powiatowe jednostki orga-
nizacyjne oraz inne podmioty, którym zostały te zadania 
zlecone. Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym dla 
pięciu placówek oświatowych, dwóch domów pomocy 
społecznej, dwóch poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych, placówki służby zdrowia, biblioteki, zarządu dróg, 
powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz rodzinnego 
domu dla dzieci. 

Edukacja publiczna 
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Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie – tworzą go: I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Nr 1. 
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Edukacja publiczna 

Fo
t. 

R.
 G

oz
d

ek
Fo

t. 
B.

 M
a

ka
r

Fo
t. 

R.
 G

oz
d

ek

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie – szkoła ściśle zwią-
zana z branżą górniczą. W jej skład wchodzą: Liceum Ogólno-
kształcące, Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie – Szkoła Podstawowa Spe-
cjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Placówka 
oferuje również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla 
dzieci w wieku od 1 roku życia do podjęcia nauki w szkole.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie – tu udzie-
lana jest wszechstronna pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
dzieciom i młodzieży od 0 do 19 lat, ich rodzicom, nauczycielom 
z terenu gmin: Knurów, Gierałtowice, Pilchowice, Sośnicowice.

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – to szkoła po-
nadpodstawowa, w skład której wchodzą: Liceum Ogólnokształ-
cące i Branżowa Szkoła I stopnia (wielozawodowa).

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach tworzą: Szkoła Podsta-
wowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
i Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach – swym 
zasięgiem obejmuje gminy: Pyskowice, Toszek, Wielowieś i Ru-
dziniec.
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Promocja i ochrona zdrowia 

Drogi publiczne

Kultura

Pomoc społeczna i wspieranie osób 
z niepełnosprawnością 
oraz systemu pieczy zastępczej 
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opie-
ki Zdrowotnej w Knurowie – prowadzi działalność leczniczą 
w 5 przychodniach na terenie miasta, m.in. w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
a także fizjoterapii dla dzieci. 
Powiat Gliwicki posiada udziały w dwóch szpitalach: w Szpitalu 
w Pyskowicach sp. z o. o. oraz w Szpitalu w Knurowie sp. z o. o.

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach – to dom 
przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełno-
sprawnych intelektualnie płci żeńskiej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach – pełni funk-
cję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gliwic-
kim, działa tu też Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Inter-
wencji Kryzysowej. Jego zadania to m.in. wsparcie na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, kierowanie do domów pomocy spo-
łecznej, wsparcie i pomoc dla osób znajdujących się w pieczy 
zastępczej. 

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej – 
placówka świadcząca całodobowe usługi opiekuńcze i wspo-
magające dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. 
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● Rodzinny Dom dla Dzieci 
w Paczynie – całodobowa 
placówka opiekuńczo-
wychowawcza, prowadzona na 
zasadzie jednej wielodzietnej 
rodziny.

Inne jednostki realizujące zadania 
z zakresu pomocy społecznej zlecone 
przez Powiat Gliwicki to: 

● Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Knurowie

● Dom Pomocy Społecznej 
w Wiśniczach

● Dom Pomocy Społecznej 
w Knurowie

● Dom Pomocy Społecznej 
dla Dzieci i Młodzieży 
w Pilchowicach

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – zajmuje się zarządza-
niem i utrzymaniem dróg powiatowych.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pysko-
wicach – jest powiatową samorządową instytucją kultury Powiatu 
Gliwickiego. Działa na rzecz bibliotek publicznych i społeczno-
ści lokalnej powiatu. Promuje czytelnictwo i wspiera regionalną 
edukację. (SN)
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WYDANIE JUBILEUSZOWELUDZIE TWORZĄ SAMORZĄD

Radni I kadencji Powiatu Gliwickiego:

Radni II kadencji Powiatu Gliwickiego:

I KADENCJA 1998 – 2002

II KADENCJA 2002 – 2006

Rady Powiatu Gliwickiego kolejnych kadencji
Rada powiatu jest organem sta-

nowiącym i kontrolnym samorządu 
powiatowego. W jej skład wchodzą 
radni wybierani przez mieszkań-
ców powiatu. 

Od 1998 do 2018 roku kadencje 
rady trwały 4 lata, kolejne wynosić 
będą 5 lat. Pierwsza Rada Powiatu 
Gliwickiego liczyła 45 radnych, 
wszystkie następne – 23. 

Na czele rady stoi przewodniczą-
cy oraz wiceprzewodniczący, two-
rzący prezydium rady. 

Do kompetencji rady należą: 
stanowienie aktów prawa miejsco-
wego; wybór i odwołanie zarządu; 
powołanie i odwołanie na wniosek 
starosty skarbnika powiatu; uchwa-
lenie budżetu; stanowienie o kie-
runkach działania zarządu powiatu 
oraz rozpatrywanie sprawozdań 
z działalności zarządu, w tym dzia-
łalności finansowej; rozpatrywanie 
sprawozdania z wykonania budże-
tu oraz podejmowanie uchwały 
o udzielaniu bądź nieudzielaniu 
absolutorium dla zarządu z tego 
tytułu.

PREZYDIUM	RADY	POWIATU	
GLIWICKIEGO:	
Przewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego
●	 Henryk	Szary	–	do	11.03.1999	r.
●	 Karol	Kozub	–	od	11.03.1999	r.	
do	21.06.2001	r.

●	 Andrzej	Hosz	–	od	21.06.2001	r.
Wiceprzewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego
●	 Karol	Kozub	–	do	11.03.1999	r.
●	 Tadeusz	Mamok	–	od	
11.03.1999	r.

●	 Andrzej	Michalski	–	cała	
kadencja

PREZYDIUM	RADY	POWIATU	
GLIWICKIEGO:	
Przewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego
●	 Tadeusz	Mamok
Wiceprzewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego:		
●	 Ewa	Jurczyga
●	 Janusz	Bekus

Jacek Awramienko (gm. Pyskowice), Weronika Bargiel (gm. Gierałtowice), Jadwiga Bednarczyk 
(gm. Pyskowice), Bernard Bismor (gm. Knurów), Teresa Bochenek (gm. Knurów), Janina Cicha-Ro-
żek (gm. Gierałtowice), Urszula Cisek (gm. Knurów), Waldemar Dombek (gm. Pilchowice), Józef 
Frejno (gm. Rudziniec), Stanisław Garbal (gm. Toszek), Józef Glagla (gm. Sośnicowice), Andrzej Hosz 
(gm. Rudziniec), Kazimierz Kachel (gm. Knurów), Józef Kapłanek (gm. Knurów), Herbert Karlowski 
(gm. Wielowieś), Leszek Kołodziej (gm. Sośnicowice), Karol Kozub (gm. Wielowieś), Janusz Król (gm. 
Pilchowice), Leszek Kubiak (gm. Pyskowice), Andrzej Kurek (gm. Toszek), Marcin Kwaśniok (gm. 
Toszek), Bogdan Litwin (gm. Knurów), Władysław Macowicz (gm. Pyskowice), Tadeusz Mamok (gm. 
Rudziniec), Barbara Mansfeld (gm. Gierałtowice), Andrzej Michalski (gm. Knurów), Michał Nieszpo-
rek (gm. Knurów), Franciszek Nosiadek (gm. Knurów), Maria Nowak-Kowalska (gm. Toszek), Jan 
Osman (gm. Toszek), Jan Owczarek (gm. Knurów), Mieczysław Paszkowski (gm. Pyskowice), Stani-
sław Paździorek (gm. Gierałtowice) – do 1 stycznia 2001 roku, kiedy od Powiatu Gliwickiego odłą-
czono Ochojec, Józef Rubin (gm. Pyskowice), Ewa Rudzka (gm. Pyskowice), Marian Sadecki (gm. 
Pilchowice), Henryk Sibielak (gm. Pyskowice), Marcin Stronczek (gm. Sośnicowice), Henryk Szary 
(gm. Gierałtowice), Krystyna Szumilas (gm. Knurów) do 29.11.2001 r., gdy została posłem na Sejm RP 
i zastąpiła ją Krystyna Kostelecka, Jacek Świetlicki (gm. Rudziniec), Jacek Wandrasz (gm. Knurów), 
Marian Winek (gm. Knurów), Marian Wojciechowski (gm. Knurów), Piotr Zakrzewski (gm. Knurów).

Jacek Awramienko (gm. Py-
skowice), Marek Awramienko 
(gm. Rudziniec i Sośnicowi-
ce), Janusz Bekus (gm. Toszek 
i Wielowieś), Teresa Bochenek 
(gm. Knurów), Janina Cebul-
ska-Olszewska (gm. Pyskowi-
ce), Waldemar Dombek (gm. 
Gierałtowice i Pilchowice), 
Winfryd Ficoń (gm. Gierałtowi-
ce i Pilchowice), Andrzej Grzy-
bek (gm. Toszek i Wielowieś), 
Andrzej Hosz (gm. Rudziniec 
i Sośnicowice), Ewa Jurczyga 
(gm. Knurów), Jan Kowol (gm. 
Knurów), Leszek Kubiak (gm. 
Pyskowice), Andrzej Kurek 
(gm. Toszek i Wielowieś), Bog-
dan Litwin (gm. Knurów), Ta-
deusz Mamok (gm. Rudziniec 
i Sośnicowice), Andrzej Michal-
ski (gm. Knurów), Michał Nie-
szporek (gm. Knurów), Marian 

Rada	w	pierwszej	kadencji	
zebrała	się	na	50	sesjach	
i	podjęła	357	uchwał.	

W	czasie	trwania	drugiej	
kadencji	odbyło	się	49	sesji,	
na	których	radni	podjęli	

381	uchwał.

Sadecki (gm. Gierałtowice i Pilchowice), Henryk Sibielak (gm. 
Pyskowice), Krzysztof Stolarek (gm. Knurów), Marcin Stronczek 
(gm. Rudziniec i Sośnicowice) – w grudniu 2005 r. został dyrekto-
rem ZOZ-u w Knurowie i zastąpił go Henryk Frania, Henryk Szary 
(gm. Gierałtowice i Pilchowice), Jacek Wandrasz (gm. Knurów).
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PREZYDIUM	RADY	POWIATU	
GLIWICKIEGO:	
Przewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego
●	 Tadeusz	Mamok
Wiceprzewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego:		
●	 Leszek	Kubiak
●	 Szymon	Kościarz	–	
do	3	kwietnia	2008	r.

●	 Ewa	Jurczyga	–	
od	3	kwietnia	2008	r.

PREZYDIUM	RADY	POWIATU	
GLIWICKIEGO:	
Przewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego
●	 Tadeusz	Mamok
Wiceprzewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego:		
●	 Szymon	Kościarz
●	 Krzysztof	Stolarek

W	czasie	tej	kadencji
odbyły	się	53	sesje,

na	których	radni	podjęli
359	uchwał.	

Rada	w	czwartej	kadencji	
zebrała	się	na	51	sesjach	
i	podjęła	331	uchwał.	

Radni III kadencji Powiatu Gliwickiego:

Radni IV kadencji Powiatu Gliwickiego:

III KADENCJA 2006 – 2010

IV KADENCJA 2010 – 2014

Sławomir Adamczyk (gm. Pyskowice), Jacek Awramienko (gm. Pyskowice), Marek Awramienko 
(gm. Rudziniec, Sośnicowice), Teresa Bochenek (gm. Knurów), Waldemar Dombek (gm. Gierałtowi-
ce, Pilchowice), Piotr Dudło (gm. Knurów), Andrzej Hosz (gm. Rudziniec, Sośnicowice), Ewa Jurczyga 
(gm. Knurów), Elżbieta Kołodziej (gm. Toszek, Wielowieś), Jerzy Korus (gm. Gierałtowice, Pilchowice), 
Szymon Kościarz (gm. Knurów), Leszek Kubiak (gm. Pyskowice), Andrzej Kurek (gm. Toszek, Wielo-
wieś), Bogdan Litwin (gm. Knurów), Tadeusz Mamok (gm. Rudziniec, Sośnicowice), Jan Matuszewski 
(gm. Knurów) – do 21 grudnia 2006 roku, kiedy zrzekł się mandatu i zastąpił go Andrzej Michalski, 
Michał Nieszporek (gm. Knurów), Mariusz Poloczek (gm. Toszek, Wielowieś), Stanisław Rudzki (gm. 
Knurów), Marian Sadecki (gm. Gierałtowice, Pilchowice), Henryk Sibielak (gm. Pyskowice), Marcin 
Stronczek (gm. Rudziniec, Sośnicowice), Henryk Szary (gm. Gierałtowice, Pilchowice) – na zdjęciu ze 
skarbnikiem powiatu Marią Owczarzak-Siejko.

Sławomir Adamczyk (gm. Pyskowice), Jacek Awramienko (gm. Pyskowice), Agnieszka Barańska 
(gm. Pyskowice), Waldemar Dombek (gm. Gierałtowice, Pilchowice), Winfryd Ficoń (gm. Gierałto-
wice, Pilchowice), Andrzej Frejno (gm. Rudziniec, Sośnicowice) – wstąpił do Rady w miejsce Marci-
na Stronczka, Ewa Jurczyga (gm. Knurów), Leszek Kołodziej (gm. Rudziniec, Sośnicowice), Szymon 
Kościarz (gm. Knurów), Tomasz Kowol (gm. Gierałtowice, Pilchowice), Jerzy Kucza (gm. Rudziniec, 
Sośnicowice) – wstąpił do Rady w miejsce Andrzeja Hosza), Andrzej Kurek (gm. Toszek, Wielowieś), 
Bogdan Litwin (gm. Knurów), Tadeusz Mamok (gm. Rudziniec, Sośnicowice), Grzegorz Michalik (gm. 
Knurów), Andrzej Michalski (gm. Knurów) – zmarł i od 28 lutego 2013 roku mandat sprawowała Da-
nuta Sobiech, Michał Nieszporek (gm. Knurów), Mariusz Podbrożny (gm. Toszek, Wielowieś), Mariusz 
Poloczek (gm. Toszek, Wielowieś), Dawid Rams (gm. Knurów), Marian Sadecki (gm. Gierałtowice, 
Pilchowice), Henryk Sibielak (gm. Pyskowice), Krzysztof Stolarek (gm. Knurów) – na zdjęciu z sekre-
tarzem i skarbnikiem powiatu: Magdaleną Budny i Marią Owczarzak-Siejko.
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WYDANIE JUBILEUSZOWELUDZIE TWORZĄ SAMORZĄD

PREZYDIUM	RADY	POWIATU	
GLIWICKIEGO:	
Przewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego
●	 Andrzej	Kurek
Wiceprzewodniczący	Rady	
Powiatu	Gliwickiego:		
●	 Andrzej	Frejno
●	Włodzimierz	Gwiżdż

Rada	w	piątej	kadencji
(do	dnia	31	lipca	2018	r.)	
zebrała	się	na	40	sesjach	
i	podjęła	303	uchwały.

W	pierwszej	kadencji	odbyło	
się	246	posiedzeń	Zarządu,	na	
których	podjęto	474	uchwały.

Radni V kadencji Powiatu Gliwickiego:

I kadencja 1998-2002:

V KADENCJA 2014 – 2018

Członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego:

Jacek Awramienko (gm. Pyskowice), Marcin Brosz (gm. Gierałtowice i Pilchowice), Waldemar Dom- 
bek (gm. Gierałtowice i Pilchowice), Winfryd Ficoń (gm. Gierałtowice i Pilchowice), Andrzej Frejno 
(gm. Rudziniec, Sośnicowice), Włodzimierz Gwiżdż (gm. Gierałtowice i Pilchowice), Czesław Jaku-
bek (gm. Rudziniec, Sośnicowice), Ewa Jurczyga (gm. Knurów), Leszek Kołodziej (gm. Rudziniec, 
Sośnicowice), Józef Kruczek (gm. Rudziniec, Sośnicowice) – wstąpił 26 marca 2015 r. w miejsce 
radnego Andrzeja Hosza, Wilhelm Krywalski (gm. Gierałtowice i Pilchowice), Andrzej Kurek (gm. To-
szek, Wielowieś), Krzysztof Leśniowski (gm. Knurów),  Michał Nieszporek (gm. Knurów), Dawid Rams 
(gm. Knurów), Stanisław Rudzki (gm. Knurów), Anna Smyl (gm. Pyskowice), Krzysztof Stolarek (gm. 
Knurów), Marek Szolc (gm. Gierałtowice i Pilchowice), Krystyna Urbańska (gm. Pyskowice), Adam 
Wojtowicz (gm. Toszek, Wielowieś), Jacek Zarzycki (gm. Toszek, Wielowieś), Jacek Żyła (gm. Knu-
rów) – wstąpił 8 marca 2016 r. w miejsce Adama Ostaleckiego.
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Zarządy Powiatu Gliwickiego kolejnych kadencji
Zarząd powiatu to organ wyko-
nawczy powiatu. W jego skład 
wchodzą starosta jako przewod-
niczący, wicestarosta i pozostali 
członkowie. Zarząd wybierany 
jest przez radę powiatu. Liczy od 
3 do 5 osób. 

Najważniejsze zadania zarządu po-
wiatu to: 

- wykonywanie budżetu powiatu, 
- przygotowywanie projektów 

uchwał rady powiatu, 
- gospodarowanie mieniem 

powiatu, 
- wykonywanie uchwał rady 

powiatu, 
- zatrudnianie i zwalnianie 

kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu.

Głosem doradczym zarządowi 
i radzie powiatu służą sekretarz 
i skarbnik powiatu.

Zbigniew	Pańczyk	–	starosta	gliwicki,	Andrzej	Karasiński	–	wicestarosta	gliwicki,	członkowie:	
Krystyna	Szumilas,	Maria	Nowak-Kowalska,	Marian	Sadecki	i	Marcin	Stronczek
Sekretarz:	Grażyna	Nowak,	skarbnik:	Maria	Owczarzak-Siejko

Zarząd Powiatu Gliwickiego I kadencji (na zdjęciu bez Krystyny Szumilas).
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Odbyło	się	330	posiedzeń,	na	których	podjęto	819	uchwał.
Odbyło	się	320	posiedzeń,	na	których	podjęto	920	uchwał.

Było	330	posiedzeń,	na	których	Zarząd	podjął	784	uchwały. Do	31	lipca	2018	r.	odbyło	się	260	posiedzeń,
na	których	Zarząd	podjął	969	uchwał.

II kadencja 2002-2006: IV kadencja 2010-2014:

III kadencja 2006-2010:

V kadencja 2014-2018:
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Michał	Nieszporek	–	starosta	gliwicki,	Sławomir	Adamczyk	–	
wicestarosta	gliwicki,	członkowie:	Marian	Sadecki	i	Waldemar	
Dombek
Sekretarz:	Piotr	Zakrzewski,	skarbnik:	Maria	Owczarzak-Siejko

Michał	Nieszporek	–	starosta	gliwicki,	Waldemar	Dombek	–	
wicestarosta	gliwicki,	członek:	Sławomir	Adamczyk
Sekretarz:	Magdalena	Budny,	skarbnik:	Maria	Owczarzak-Siejko

Adam	Szczypka	(do	3.04.2008	r.)/Michał	Nieszporek	–	starosta	
gliwicki,	Sławomir	Adamczyk	–	wicestarosta	gliwicki,	członkowie:	
Marcin	Stronczek	i	Waldemar	Dombek
Sekretarz:	Magdalena	Budny,	skarbnik:	Maria	Owczarzak-Siejko

Waldemar	Dombek	–	starosta	gliwicki,	Ewa	Jurczyga	–	
wicestarosta	gliwicki,	Jacek	Zarzycki	–	członek	zarządu.
Sekretarz:	Magdalena	Budny,	skarbnik:	Maria	Owczarzak-Siejko.	
Od	1	grudnia	2014	r.	do	31	stycznia	2015	r.	członkiem	zarządu	
był	Adam	Wojtowicz.

Zarząd Powiatu Gliwickiego III kadencji ze starostą Michałem 
Nieszporkiem, sekretarzem i skarbnikiem.

Zarząd Powiatu Gliwickiego V kadencji.

Zarząd Powiatu Gliwickiego III kadencji ze starostą Adamem 
Szczypką, sekretarzem i skarbnikiem. 

Zarząd Powiatu Gliwickiego IV kadencji z sekretarzem 
i skarbnikiem.
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WYDANIE JUBILEUSZOWE

Skąd mamy 
pieniądze?

Na realizację zadań publicznych 
powiat uzyskuje dochody z różnych 
źródeł określonych przepisami pra-
wa. Są to w szczególności dochody 
własne, pochodzące m.in. z udziału 
powiatu w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i od osób prawnych, 
z opłat za druki i tablice komunika-
cyjne, dochodów unijnych, dochody 
z majątku powiatu i z innych różnych 
tytułów;  subwencja ogólna, przeka-
zywana z budżetu państwa oraz do-
tacje celowe z budżetu państwa, na 
zadania własne oraz zadania admini-
stracji rządowej wykonywane przez 
powiat. 

Wielkość i struktura dochodów 
powiatu zmieniały się w poszczegól-
nych latach wraz z wprowadzanymi 
nowymi uregulowaniami prawnymi. 
Najistotniejsza zmiana dotyczyła 
zwiększenia udziału powiatów w do-
chodach budżetu państwa z tytułu 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, podstawowego źródła 
dochodów powiatu. W latach 1999-
2003 udział ten wynosił tylko 1 proc., 
w roku 2004 przejściowo 8,42 proc., 
a od 2005 r. udział ten wynosi 10,25 
proc. Od 2004 r. wprowadzono nowe 
źródło dochodów, tj. udział powia-
tu w podatku dochodowym od osób 
prawnych w wysokości 1,40 proc. 

Jednocześnie ze wzrostem udziału 
dochodów własnych zmniejszały się 
udziały dochodów z tytułu subwencji 
i dotacji celowych z budżetu państwa. 

W okresie dwudziestolecia samo-
rządu powiatowego strona docho-
dowa budżetu przeszła radykalną 

transformację z budżetu prawie w 90 
proc. „znaczonego”, do budżetu „ela-
stycznego”, w którym dotacje celowe 
stanowią ok. 13 proc.

Dochody powiatu zasilane były 
również środkami pozyskiwanymi ze 

źródeł zewnętrznych, zarówno krajo-
wych, jak i zagranicznych.

W ramach współpracy, gminy po-
wiatu współfinansowały głównie za-
dania drogowe realizowane przez po-
wiat na ich terenie. Przekazano środki 
w łącznej kwocie ponad 23 mln zł. Na 
zadania drogowe pozyskano również 
środki z budżetu państwa, w łącznej 
kwocie ponad 10 mln zł. Od 2005 r. 
pozyskiwano środki z funduszy UE 
– zarówno na realizację projektów 
inwestycyjnych, jak i projektów spo-
łecznych. Łączna wartość pozyskane-

go dofinansowania wyniosła prawie 
56 mln zł.

W okresie dwudziestolecia zgro-
madzono dochody w łącznej kwocie 
prawie 1 088 mln zł. Dochody te prze-
znaczono na realizowane zadania pu-
bliczne powiatu.

Na co wydajemy 
pieniądze?

Podobnie jak dochody, w kolejnych 
latach, wzrastały również wydatki. 

Pierwszy budżet zamknął się po 
stronie wydatków kwotą ponad 21 
mln zł, wydatki 20 budżetu osiągną 
ponad 90 mln zł.

Największa grupa wydatków, sta-

nowiąca prawie 30 proc. wydatków 
ogółem, to wydatki na zadania oświa-
towe, w ramach których prowadzo-
ne są przez powiat szkoły, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne oraz 
ogniska pracy pozaszkolnej. Ponad 
25 proc. wydatków przeznaczono na 
zadania z zakresu pomocy społecznej 
i rodziny, tj. na prowadzenie domów 
opieki społecznej, pieczę zastępczą, 
obsługę osób z niepełnosprawnościa-
mi itp. 

Ponad 18 proc. wydatków stano-
wiły wydatki na drogi powiatowe, tj. 
na bieżące ich utrzymanie oraz na re-
monty i inwestycje drogowe. Kolejne 
18 proc. wydatków przeznaczono na 
zadania wykonywane przez admini-
strację publiczną, a ok. 9 proc. – na 
pozostałe zadania. 

Najogólniej – pieniądze publiczne 
przeznacza się na wydatki bieżące, 
umożliwiające codzienne funkcjono-
wanie jednostek powiatowych wyko-
nujących zadania publiczne oraz na 
wydatki majątkowe, tj. inwestycyjne, 
służące poprawie bazy materialnej, 
z której korzystają mieszkańcy po-
wiatu. 

W pierwszych dwóch latach dzia-
łalności powiatu koncentrowano się 

głównie na organizacji struktur i przy-
gotowaniu jednostek do jak najlepszej 
realizacji celu, dla jakiego zostały po-
wołane powiaty, tj. świadczenia usług 
publicznych dla mieszkańców.

Wydatki bieżące stanowiły wów-
czas około 98 proc. budżetu. Nie-
wielkie budżety tamtych lat unie-
możliwiały podejmowanie zadań 
inwestycyjnych.

W kolejnych latach, w miarę polep-
szenia się kondycji finansowej powia-
tu, wzrastał udział procentowy wy-
datków majątkowych. Wypiękniały 
zmodernizowane budynki szkół, do-
mów pomocy społecznej, szpitali, sta-
rostwa, wybudowano halę sportową, 

zakupiono wiele sprzętu medycznego 
dla szpitali, udostępniono dla miesz-
kańców publiczne punkty dostępu do 
Internetu, połączono powiat trasami 
rowerowymi, przebudowano i wyre-
montowano wiele dróg oraz obiektów 
mostowych.

Wydatki majątkowe w okresie 
dwudziestolecia, wynoszące prawie 
165 mln zł stanowiły ok. 15 proc. wy-
datków ogółem. Zostały one sfinanso-
wane dochodami własnymi, a także 
środkami pochodzącymi z funduszy 
unijnych, państwowych i samorządo-
wych. 

Finanse powiatu w okresie dwu-
dziestolecia, pomimo że skromne, 
były w dobrej kondycji i zostały spo-
żytkowane w sposób racjonalny i go-
spodarny. 

Wprawdzie skala potrzeb jest nie-
porównywalnie większa od możli-
wości finansowych, ale dynamika 
wzrostu budżetu w kolejnych latach 
stwarza perspektywy utrzymania ich 
poziomu, jak i dalszego ich rozwoju.

I takie mamy cele, by kolejne bu-
dżety służyły naszej powiatowej spo-
łeczności. 

MARIA OWCZARZAK-SIEJKO 
skarbnik Powiatu Gliwickiego

FINANSE POWIATU 1999 – 2018

Rozwojowy budżet
Dwadzieścia lat istnienia samorządu powiatowego to realizacja dwu-
dziestu  budżetów, tj. gromadzenia z różnych źródeł dochodów powia-
tu i wydatkowania ich na  ustawowe zadania publiczne. W pierwszym 
roku budżetowym kwota dochodów wynosiła ok. 22 mln zł, natomiast 
w 2018 roku – już ponad 80 mln zł.  Dochody powiatu w okresie dwu-
dziestolecia wzrosły więc prawie czterokrotnie. 

Poziom dochodów budżetu powiatu w latach 1999-2018.
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WYDANIE JUBILEUSZOWE Z NIEMIEC, WIELKIEJ BRYTANII I POLSKI

Nasi partnerzy
W ciągu blisko 20 lat działalności Powiat Gliwicki nawiązał wiele mię-
dzynarodowych i krajowych kontaktów, m.in. z samorządami nie-
mieckimi, irlandzkimi, francuskimi, brytyjskimi, ukraińskimi, czeskimi 
i polskimi. Najtrwalsze z nich okazały się kontakty z czterema jednost-
kami samorządu – w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce, uwieńczo-
ne podpisaniem umów partnerskich. Współpraca z roku na rok się roz-
wija, owocując wieloma wspólnymi przedsięwzięciami.

Powiat Mittelsachsen 
– dawny Powiat Freiberg (Niemcy – Saksonia)

Hrabstwo Denbighshire
(Wielka Brytania – Walia)

22 sierpnia 2004 roku na zamku 
Augustusburg niedaleko Freiberga 
w Niemczech podpisano Deklarację 
Współpracy pomiędzy Powiatem Gli-
wickim a ówczesnym Powiatem Fre-
iberg, obecnie Mittelsachsen. Główne 
dziedziny współpracy to wymiana 
kulturalna, rozwój przedsiębiorczości, 
rolnictwo, służba zdrowia i kontakty 
młodzieży. Przyjaźń potwierdzona 

została w sposób szczególny w czasie 
powodzi w 2010 roku na terenie Po-
wiatu Gliwickiego oraz w 2013 roku, 
kiedy powódź nawiedziła Powiat Mit-
telsachsen. Oba powiaty pospieszyły 
sobie z pomocą, przekazując m.in. 
środki finansowe na pomoc dla po-
wodzian. Także teraz kontakty są nie-
zwykle serdeczne, a spraw łączących 
obu partnerów jest coraz więcej.

9 listopada 2004 roku w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach zawarte 
zostało Porozumienie o Współpra-
cy pomiędzy  Powiatem Gliwickim 
a Hrabstwem Denbighshire. Dziedzi-
ny współpracy określone w dokumen-
cie to przede wszystkim wymiana kul-
turalna, rozwój przedsiębiorczości, 
edukacja, rolnictwo, nowe technolo-
gie, turystyka, zarządzanie projekta-
mi unijnymi. Kontakty z Hrabstwem 
Denbighshire zostały zacieśnione 
podczas realizacji wspólnego projek-

tu pt. „Tożsamość kulturowa i regio-
nalna – ważny element podnoszenia 
jakości edukacji w Walii i na Śląsku” 
w ramach Programu „Uczenie się 
przez całe życie” – Projekty Partner-
skie Comenius Regio w latach 2011–
2013. Zarówno dla Walijczyków, jak 
i dla Ślązaków ważne jest kultywowa-
nie tradycji oraz pielęgnowanie języ-
ka walijskiego i gwary śląskiej. Poro-
zumienie zostało podpisane na 10 lat 
i obecnie współpraca obu powiatów 
nie jest już tak intensywna.

Przedstawiciele Powiatu Mittelsachsen podczas wizyty w naszym 
Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Kaszubi chętnie zapoznają nas ze swymi zwyczajami i tradycja-
mi, takimi jak np. msza rybacka w Zatoce Puckiej.

Reprezentanci Powiatu Gliwickiego w siedzibie władz samorzą-
dowych Hrabstwa Denbighshire.

Uczniowie z Powiatu Calw przed Starostwem Powiatowym
w Gliwicach.
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Powiat Pucki (Polska – województwo pomorskie)

24 czerwca 2006 roku w Starostwie 
Powiatowym w Pucku podpisano 
Porozumienie o Współpracy pomię-
dzy Powiatem Puckim a Powiatem 
Gliwickim. Cele współpracy to za-
cieśnianie przyjacielskich kontaktów 
pomiędzy społecznościami Powiatu 
Gliwickiego i Puckiego; wspieranie 
współpracy gospodarczej, społecznej, 
ochrony zdrowia oraz kulturalnej po-
przez realizację wspólnych projektów 
w następujących dziedzinach: trady-
cje lokalne, regionalizm, turystyka, 
edukacja, kultura, współpraca orga-
nizacji pozarządowych, nowe techno-
logie, promocja gospodarcza, rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz obszarów wiejskich, przeciw-
działanie zjawisku wykluczenia spo-
łecznego; wymiana doświadczeń oraz 
informacji w obszarach obustronnego 
zainteresowania; wzajemna pomoc 
przy pozyskiwaniu funduszy struktu-
ralnych. Kontakty z Powiatem Puc-
kim są bardzo ożywione, ze względu 
na podobieństwa zadań, jakie oba pol-
skie samorządy realizują. Cenna jest 
wymiana doświadczeń, udział przed-
stawicieli powiatu w wydarzeniach 
i imprezach kulturalnych na terenie 
zarówno Powiatu Gliwickiego, jak 
i Puckiego. 

Powiat Calw (Niemcy – Badenia-Wirtembergia)

3 grudnia 2009 roku w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach podpisano 
Deklarację o Współpracy pomiędzy 
Powiatem Gliwickim i niemieckim 
Powiatem Calw. Inicjatorem tego 
partnerstwa był Powiat Mittelsachsen, 
który jest partnerem zarówno Powia-
tu Calw, jak i Powiatu Gliwickiego. 
W deklaracji czytamy, że obie strony 
zobowiązują się m.in. do integracji 
społeczności, wymiany doświadczeń 
oraz współpracy w takich dziedzinach 
jak gospodarka, kultura czy kontakty 
młodzieży. Współpraca zdążyła już 
zaowocować m.in. realizacją projektu 
pt. „Lokalnie na rzecz edukacji. Pol-

sko-niemiecka wymiana doświadczeń 
w ramach rozwiązywania specjalnych 
potrzeb edukacyjnych” w ramach 
Programu „Uczenie się przez całe ży-
cie” – Projekty Partnerskie Comenius 
Regio w latach 2010–2012. Przedsta-
wiciele obu powiatów biorą również 
udział w najważniejszych wydarze-
niach, jakie mają miejsce u partne-
rów. Powiat Gliwicki promował się 
np. podczas „Przeglądu Ogrodów” 
– znaczącej w regionie imprezy ple-
nerowej w Nagold w Powiecie Calw 
w czerwcu 2012 roku oraz w Bad 
Harrenalb w 2017.

(MFR)
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WYDANIE JUBILEUSZOWELATA 1998 – 2014

W fotograficznym skrócie
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10 listopada 1998 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu 
Gliwickiego. Podczas niej wybrano przewodniczącego Rady – 
został nim Henryk Szary oraz wiceprzewodniczącego – Andrzeja 
Michalskiego. 

1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa o samorządzie po-
wiatowym. Tym samym istnienie rozpoczął Powiat Gliwicki i pra-
cować zaczęło Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Budynek 
mieści się przy ul. Zygmunta Starego 17. Przez lata przeszedł wie-
le remontów, modernizacji i adaptacji, a w 2001 roku powiększył 
się o budynek zakupiony od banku – na zdjęciu jego aktualny 
stan.

W 2005 roku Rada Po-
wiatu Gliwickiego usta-

nowiła nagrodę Bene 
Meritus (łac. dobrze 

zasłużony) dla wyróżnie-
nia cnót obywatelskich, 

wybitnych osiągnięć, 
aktywności społecznej, 
charytatywnej, gospo-

darczej, kulturalnej, 
naukowej, artystycznej, 
sportowej i innej mają-
cej wpływ na podnie-
sienie poziomu życia 

mieszkańców powiatu, 
a także w uznaniu zasług 
na rzecz Powiatu Gliwic-

kiego. Nagroda przy-
znawana jest corocznie 

w kategoriach indywidu-
alnej i zbiorowej. 

6 lipca 2006 roku podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego przyję-
te zostały symbole tożsamości powiatowej: herb, flaga i pieczęć 
Powiatu Gliwickiego.

21 września 2008 roku w Stanicy (gm. Pilchowice) odbyły się IX 
Dożynki Województwa Śląskiego. Po raz drugi w naszym powie-
cie wojewódzkie święto plonów zostało zorganizowane 23-24 
sierpnia 2014 roku w Pilchowicach – były to jubileuszowe XV Do-
żynki Województwa Śląskiego. 
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15 maja 2010 roku Starostwo Powiatowe w Gliwicach zorganizo-
wało imprezę plenerową pn. „Turystyczny biwak z powiatowym 
mamutem” nad jeziorem Dzierżno.

13 listopada 2008 roku miała miejsce uroczysta sesja Rady Po-
wiatu Gliwickiego, podczas której wprowadzony został po raz 
pierwszy sztandar Powiatu Gliwickiego. Dwa dni wcześniej, 11 
listopada został on poświęcony w Katedrze Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Gliwicach przez ks. biskupa Gerarda Kusza. 

4 i 5 czerwca 2009 roku odbyła się międzynarodowa konferencja turystyczna pn. „KonferTur – promocja turystyczna kluczem do 
wzrostu rozpoznawalności Powiatu Gliwickiego”, na którą powiat pozyskał środki unijne. Wzięli w niej udział przedstawiciele naszych 
partnerskich powiatów, ościennych samorządów, organizacji turystycznych i ośrodków kultury. 

W wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Knurowie od 1 stycznia 2010 roku rozpo-
czął działalność Szpital w Knurowie Sp. z o.o. Szpital wcześniej 
wchodził w skład ZOZ-u, zaś od tego momentu funkcjonuje jako 
samodzielna spółka. 

W 2010 roku przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pysko-
wicach otwarto Geopunkt – znajdują się w nim dwie makiety 
zwierząt plejstoceńskich: naturalnej wielkości mamuta wielkiego 
i nosorożca włochatego. 
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W połowie maja 2010 roku powiat gliwicki nawiedziła powódź. 
W wyniku ulewnych deszczów ucierpiało wiele miejscowości. 

25 czerwca 2011 roku nad Jeziorem Pławniowickim na plaży 
w Niewieszu odbyła się druga wielka impreza plenerowa, zor-
ganizowana przez nasze starostwo dzięki wsparciu UE, pt. „Piknik 
z Powiatem Gliwickim”.

Od 1 lipca 2011 
roku na terenie 

powiatu gliwickiego 
można korzystać 
z 58 bezpłatnych 

punktów dostępu do 
Internetu. To wspól-
ne przedsięwzięcie 

Powiatu Gliwickiego 
i 8 gmin wchodzą-
cych w jego skład 

dofinansowane 
przez UE. 

20 października 2012 roku od-
był się I Rajd Rowerowy po Po-
wiecie Gliwickim. Rowerzyści 
po raz pierwszy przejechali się 
po nowo oddanych do użytku 
oznakowanych trasach rowe-
rowych powiatu gliwickiego. 
W ramach unijnego projektu 
prowadzonego w partnerstwie 
z naszymi wszystkimi gminami 
oznakowanych zostało 211,5 
km tras rowerowych, ok. 50 
km zostało wybudowanych, 
pozostałe zmodernizowano, 
powstały też dwa centra tury-
styki rowerowej i miejsca po-
stojowe. 

Powiat Gliwicki aktywnie pozyskuje środki unijne. Przykładem 
tego są liczne projekty edukacyjne. Jednym z nich, był reali-
zowany w latach 2011-2014, projekt „Mam zawód – mam pracę 
w regionie”. Brali w nim udział uczniowie szkół o profilu zawodo-
wym w następujących placówkach: Zespół Szkół im. I. J. Pade-
rewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie oraz Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. 
W ramach projektu uczestniczyli m.in. w zajęciach z doradztwa 
zawodowego, wizytach studyjnych, kursach, stażach i zajęciach 
dodatkowych.
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15-lecie obchodziły w 2014 
roku samorządy powiatowe. 
Z tej okazji Powiat Gliwicki 
przygotował 31 maja dwie 
imprezy: konferencję między-
narodową pn. „Wpływ po-
nadnarodowej współpracy 
samorządów na jakość ży-
cia społeczności lokalnych” 
w pałacu w Pławniowicach 
oraz piknik turystyczny na pla-
ży w Niewieszu. Stanowiły one 
też podsumowanie kilku in-
nych jubileuszy: 10-lecia Polski 
w Unii Europejskiej, 10-lecia 
współpracy z Powiatem Mit-
telsachsen (Niemcy) i Hrab-
stwem Denbighshire w Walii 
(Wlk. Brytania), 8-lecia – z Po-
wiatem Puckim i 5-lecia z Po-
wiatem Calw (Niemcy). Powiat 
świętował wspólnie z miesz-
kańcami i partnerami.  

(Opr. SN)

W 2012 roku oddana została do użytku hala sportowa przy Ze-
spole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie. Uro-
czyste otwarcie odbyło się 8 października. Hala jest nowoczesna 
i wielofunkcyjna. 

26 lipca 2012 roku odbyło się oficjalne otwarcie 
łącznika pomiędzy nową a starą częścią Szpitala 
w Pyskowicach. Trzykondygnacyjny łącznik z ho-
lem wejściowym komunikuje parter, pierwsze i dru-
gie piętro. Rok później, 15 lipca 2013 roku Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
w Pyskowicach został przekształcony w spółkę 
prawa handlowego o nazwie Szpital w Pyskowi-
cach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
100 proc. udziałów w spółce ma Powiat Gliwicki.

Powiat inwestuje w infrastrukturę drogową. W grudniu 2013 roku 
odbyło się podsumowanie dwóch ważnych inwestycji drogo-
wych Powiatu Gliwickiego: przebudowy drogi powiatowej Żerni-
ca-Smolnica (na zdjęciu) oraz modernizacji alei Piastów w Knu-
rowie.

13 listopada 2013 roku zorganizowana została uroczysta sesja Rady Powiatu 
Gliwickiego z okazji jubileuszu 15-lecia odnowionego Powiatu Gliwickiego. 
Wręczono na niej, przyznane po raz pierwszy, tytuły Honorowego Obywate-
la Powiatu Gliwickiego. Otrzymali je: pierwszy starosta gliwicki śp. Zbigniew 
Pańczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i poseł na Sejm RP 
Krystyna Szumilas.
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WYDANIE JUBILEUSZOWEV KADENCJA: LATA 2014 – 2018
Fo

t: 
R.

 G
oz

d
ek

Fo
t. 

A
. W

ło
cł

a
w

ek

Fo
t. 

ZD
P 

w
 G

liw
ic

a
ch

Fo
t: 

R.
 G

oz
d

ek

Starosta	gliwicki	WALDEMAR	DOMBEK
Kończy się V ka-

dencja Powiatu Gli-
wickiego. Był to 
okres wytężonej pra- 
cy i wielu przed-
sięwzięć, mających 
dobrze służyć miesz-
kańcom naszego po-
wiatu.

W tym czasie znacznie zmodernizowana 
została infrastruktura drogowa. W 2015 r. za-
kończyliśmy trzy największe w historii powia-
tu inwestycje drogowe – przebudowę mostów 
w Pławniowicach i w Leboszowicach oraz 
kolejnego odcinka tzw. Szlaku Europejskiego. 
Prace nad tymi zadaniami rozpoczął Zarząd 
Powiatu Gliwickiego jeszcze w poprzedniej ka-
dencji. Ogólna wartość tych inwestycji wynio-
sła ponad 25,5 mln zł, z czego blisko 21,5 mln 
zł stanowiło unijne dofinansowanie. 

Przedsięwzięciem na mniejszą skalę, ale bar-
dzo ważnym dla mieszkańców, była zakończona 
w 2016 r. przebudowa ul. Dolna Wieś w Pilcho-
wicach, na co powiat pozyskał dofinansowanie 
z budżetu państwa i Gminy Pilchowice. Z kolei 
katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad wykonał sygnalizację 
świetlną na skrzyżowaniu w Wilczy, o co zabie-
galiśmy od dawna. Przebudowaliśmy także ul. 
1 Maja w Knurowie, która otrzymała nowe ob-
licze – inwestycję tę o wartości ponad 2,3 mln 
zł wsparł budżet państwa oraz Gmina Knurów. 
Udało się również zakończyć przebudowę drogi 
Sośnicowice-Gliwice przez Kozłów, co koszto-
wało blisko 3 mln zł. 

Wspólnie z naszymi gminami wyremonto-
waliśmy szereg dróg i wybudowaliśmy wiele 
kilometrów chodników. Do końca br. – dzię-
ki dofinansowaniu z Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej – nastąpi przebudowa skrzyżowania 
ulic Gliwickiej, Wyzwolenia i Wyszyńskiego 
w Pyskowicach, gdzie zamontowana zostanie 
też sygnalizacja świetlna.  

Gminy to wypróbowani partnerzy powiatu 
także w wielu innych przedsięwzięciach. Re-
gularnie spotykam się z włodarzami gmin na 
tzw. G8, by omawiać sprawy najważniejsze 
dla mieszkańców. Cenna jest również współ-
praca z innymi samorządami, m.in. w ramach 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W 2017 

r. po raz pierwszy na naszym terenie, w Pław-
niowicach, odbył się Konwent Powiatów Woj. 
Śląskiego. 

Jesteśmy otwarci na kontakty międzynarodo-
we. Współpracujemy z partnerskimi powiatami, 
ale też gościliśmy np. studentów i samorządow-
ców z Ukrainy, a także kongresmenów z USA. 

Często w starostwie bywają rolnicy, m.in. na 
szkoleniach czy konferencjach. Powiat zawsze 
hucznie obchodzi dożynki, organizowane co 
roku z inną gminą. 

Wiąże się z tym troska o środowisko natu-
ralne. Corocznie kilkuset uczniów i mieszkań-
ców DPS-ów bierze udział w akcji „Sprzątamy 
Powiat Gliwicki”. Równie dużą popularnością 
cieszą się kolejne edycje konkursu „Powiat 
Przyjazny Środowisku”. 

Powiat gliwicki jest piękny. Nasze starostwo 
promuje jego walory turystyczne, m.in. organi-
zując rajdy, które wiodą po powiatowych tra-
sach rowerowych.

Moim „oczkiem w głowie” jest propagowa-
nie sportu. W tej kadencji kontynuujemy impre-
zy, które odbywały się już wcześniej, ale są też 
nowe, jak na przykład Mityng Lekkoatletyczny 
im. Emila Kiszki w Knurowie.

Dzięki środkom unijnym można było m.in. przebudować mosty 
w Pławniowicach...  …i w Leboszowicach.

Nasi biegacze – szczególnie z drużyny młodzieżowej – osiągają świetne wyniki 
w Biegach Powiatu Mittelsachsen w Niemczech.  

Wyremontowana ul. Dolna Wieś w Pilchowi-
cach – w głębi długo wyczekiwana sygnaliza-
cja świetlna na skrzyżowaniu z DK 78.  
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Corocznie w akcję „Sprzątamy Powiat Gliwicki” angażują się m.in. 
uczniowie ze szkół powiatowych. 

Jedno ze spotkań tzw. Powiatowego G8 – w Knurowie, gdzie 
oglądaliśmy m.in. kąpielisko Leśne Zacisze. 

Dożynki powiatowe co roku powiat obchodzi z inną gminą – w 2016 była to Wielowieś, 
a gościliśmy w Dąbrówce.

Dzięki konkursowi „Powiat Przyjazny 
Środowisku” wsparcie uzyskało wiele 
cennych inicjatyw – na zdjęciu teren 
rekreacyjny w Słupsku. 

Poszerza się oferta imprez sportowych – jedną z nich jest 
Mityng Lekkoatletyczny im. Emila Kiszki.  

Nowe oblicze ul. 1 Maja w Knurowie. 

Nasza młodzież podczas konferencji „Europo, quo va-
dis?” w partnerskim niemieckim Powiecie Calw.

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego po raz pierwszy odbył się 
w powiecie gliwickim – marzec 2017 r., Pławniowice.
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Wicestarosta	gliwicki	EWA	JURCZYGA
Koniec kadencji 

to okazja do pod-
sumowania, co 
działo się w tym 
czasie w naszych 
szkołach, służbie 
zdrowia, pomocy 
społecznej i kul-
turze. A działo się 
dużo – i dobrze!

Bogate tradycje i ugruntowaną pozycję mają 
nasze szkoły. 70-lecie obchodziły w tej kadencji 
dwie placówki: Zespół Szkół im. M. Konopnic-
kiej w Pyskowicach i Zespół Szkół Zawodowych 
nr 2 w Knurowie. Z tej okazji nadano im sztan-
dary, ufundowane m.in. przez powiat. Z kolei 
55-lecie świętował Zespół Szkół Specjalnych 
w Pyskowicach, a Technikum nr 1 w Knurowie, 
wchodzące w skład „Paderewskiego” miało swe 
10-lecie. To właśnie technikum jest Złotą Szkołą, 
wysoko plasując się w ogólnopolskim rankingu 
Perspektyw. Jego uczniowie mają możliwość od-
bywania praktyk zagranicznych, wyjeżdżają też 
na egzotyczne Szkolne Ekspedycje.

Cieszę się z aktywności młodych ludzi, któ-
rzy powołali do życia Forum Młodzieży Powiatu 
Gliwickiego. Gremium to aktywnie działa, czego 
przykładem był udział w światowej akcji „19 dni 
przeciwko przemocy”. Forum skupia młodzież, 
która interesuje się światem wokół siebie i chce 
mieć wpływ na naszą – w tym i samorządową – 
rzeczywistość.

Powiatowe placówki oświatowe stale ulep-
szają swoją bazę i wzbogacają ofertę kształ-

cenia, w czym bardzo pomocne są programy 
unijne. W Zespole Szkół Specjalnych w Py-
skowicach kosztem blisko 2,3 mln zł powstała 
nowa część z windą i pracowniami zawodowy-
mi. W technikum „Paderka” uruchomiliśmy 
w ub. roku cztery nowoczesne pracownie infor-
matyczne oraz ośrodek egzaminacyjny dla za-
wodu technik informatyk, na co pozyskaliśmy 
510 tys. zł dofinansowania z UE. 

Sprawdzają się klasy mundurowe, prowa-
dzone zarówno w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2 w Knurowie (które uzyskały tytuł najlep-
szej „mundurówki” w Polsce!), jak i w Zespole 
Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. 
Kontynuujemy tradycje kształcenia górnicze-
go – absolwenci ZSZ nr 2 w Knurowie mają 
od dwóch lat zapewnione otrzymanie pracy 
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
a uczniowie klas kształcących przyszłych 
górników od września br. będą otrzymywać 
stypendia. Wciąż wysoki poziom kształcenia 
utrzymuje „Paderewski”.

Naszą ofertę oświatową uzupełniają zespo-
ły szkół specjalnych, a także bardzo potrzeb-
ne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
w Knurowie i Pyskowicach.

Wiele dobrego dzieje się w służbie zdrowia. 
Ogromną metamorfozę przeszły Przychodnia 
Rejonowa nr 2 w Knurowie, jej filia przy ul. 
Dywizji Kościuszkowskiej, a także Przychod-
nia nr 3 w Szczygłowicach. Obecnie wszystkie 
powiatowe przychodnie wchodzące w skład 
knurowskiego ZOZ-u mają już nowe bądź 
zmodernizowane siedziby.

Stale remontowane są szpitale w Knurowie i Py-
skowicach, które też wzbogacają się o nowy sprzęt 
– w dużej mierze dzięki środkom otrzymanym od 
Powiatu Gliwickiego. W ub. roku placówki te we-
szły do krajowej sieci szpitali powiatowych, finan-
sowanych przez NFZ. Mają dobrą kadrę, o czym 
m.in. świadczą liczne nagrody, zdobywane przez 
pielęgniarki i położne. Cieszy to, że wielu rodzi-
ców wybiera je jako miejsce urodzenia swego 
dziecka. Tak jest w Knurowie, a także w Pyskowi-
cach, gdzie w ub. roku przyszło na świat ponad 
tysiąc dzieci.

Z sukcesami działa Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Dzięki zakończonemu w ub. r. pro-
gramowi „Dobry start w samodzielność” kilkaset 
osób wymagających wsparcia uzyskało nowy za-
wód czy kwalifikacje. Jego kontynuacją jest uru-
chomiony w br. program „Wsparcie na starcie”. 
Centrum ma też nagradzane w skali kraju doko-
nania w rodzicielstwie zastępczym. Bardzo dobre 
warunki oferują swym mieszkańcom powiatowe 
DPS-y. 

Wiele uwagi poświęcamy kulturze. Kontynu-
ujemy tradycje Powiatowych Festiwali Chórów, 
a także konferencji regionalnych Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej. Nowością są natomiast Prze-
glądy Twórczości Artystycznej Seniorów Powiatu 
Gliwickiego, aktywizujące i skupiające to środo-
wisko. Z kolei aktywne panie z naszego terenu za-
praszam od dwóch lat na Babskie Combry Powiatu 
Gliwickiego, co integruje środowisko kobiece. Za-
początkowaliśmy też organizację powiatowych ob-
chodów Święta Niepodległości w naszych szkołach 
w Knurowie, kultywując wartości patriotyczne.

Nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 
w Knurowie. 

Podczas jednej z sesji Forum Młodzieży Powiatu Gliwic-
kiego.

Uczniowie Technikum nr 1 z „Paderka” mogą uczestniczyć w stażach 
zawodowych w Hiszpanii...  

…a także zwiedzać świat w ramach projektu Szkolna Ekspedycja.
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Przychodnia Rejonowa nr 2 w Knurowie została gruntownie zmo-
dernizowana.

Nowość w ofercie kulturalnej – Przegląd Twórczości Artystycznej 
Seniorów Powiatu Gliwickiego.

Bardzo dobrą renomą cieszą się oddziały położnicze, zarówno 
w Szpitalu w Pyskowicach, jak i w Knurowie.

Babskie Combry Powiatu Gliwickiego kultywują śląską tradycję 
i skupiają aktywne panie z naszego terenu.  

Jedna z nowoczesnych pracowni informatycznych w Technikum 
nr 1 w Knurowie, które powstały w ramach unijnego projektu.

Dzięki środkom UE zmodernizowany został budynek Zespołu 
Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Umowy podpisane 
z Jastrzębską Spółką 
Węglową gwarantują 

pracę absolwentom kie-
runków górniczych ZSZ 
nr 2 w Knurowie, a ich 

uczniom – stypendia 
w czasie nauki.
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Członek	Zarządu	Powiatu	Gliwickiego
JACEK	ZARZYCKI

W mijającej ka-
dencji udało się 
nam przeprowadzić 
wiele inwestycji. 
Sporo zmieniło się 
w szpitalach, gdzie 
pacjenci mają lepsze 

warunki leczenia. Dotyczy to również naszych 
domów pomocy społecznej. Szereg remontów 
wykonaliśmy w starostwie, poprawiając komfort 
obsługi klientów. Bardzo dbamy o sprawy obron-
ności i bezpieczeństwa mieszkańców, współpra-
cując m.in. z policją i strażą pożarną. Wielkim 
wyzwaniem jest klaster „Przyjazna energia w Po-
wiecie Gliwickim”, którego powołanie miało na 
celu m.in. walkę z niską emisją.

Z myślą o pacjentach sukcesywnie remonto-
wany jest Szpital w Pyskowicach. Zmodernizo-
wane zostały pomieszczenia dla potrzeb nowo 
tworzonych przychodni w starej części placówki. 
Zupełnie zmieniło się oblicze oddziału gineko-
logiczno-położniczego. W Szpitalu w Knurowie 
rozpoczęła się natomiast modernizacja budynków 
starej kuchni oraz willi, co umożliwi rozszerzenie 
działalności tej placówki. Wcześniej wykonane 
zostały m.in. prace zwiększające bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe głównego gmachu.

Remonty dachu wykonane zostały w budyn-
kach DPS-ów „Ostoja” w Sośnicowicach oraz 
„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. W „Za-
meczku” przebudowano przy tej okazji podda-
sze, gdzie powstały nowe pomieszczenia do za-
jęć terapeutycznych i warsztatowych.

Bardzo wiele zmieniło się w starostwie. Zmo-
dernizowaliśmy pokoje Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
z którego zasobów korzysta wielu klientów. 
Dotyczy to również Wydziału Architektury 
i Budownictwa. Wreszcie jest też archiwum na 
miarę XXI wieku. Parking przy starostwie został 
tak zorganizowany, by dobrze służyć klientom. 
Z kolei rowerzyści mają do swej dyspozycji 
dwie wiaty i stację naprawy rowerów. Starostwo 
jest spostrzegane jako urząd przyjazny miesz-
kańcom, co potwierdziła wysoka pozycja w ran-
kingu Związku Powiatów Polskich.

Powiat Gliwicki jest co roku chwalony za bar-
dzo dobrze przeprowadzaną kwalifikację woj-
skową – zajmujemy pod tym względem pierw-
sze miejsce w woj. śląskim. W tym celu ściśle 
współpracujemy z naszymi gminami i Wojsko-
wą Komendą Uzupełnień. Cieszy to, że stan bez-
pieczeństwa w powiecie jest znacznie wyższy 
niż w Gliwicach, co potwierdza policja na swych 

corocznych odprawach. Starostwo wspiera jed-
nostki ochotniczej straży pożarnej działające na 
terenie powiatu, a także liczne zawody i konkur-
sy organizowane przez Zarząd Powiatowy OSP 
w Gliwicach.

Jako jeden z pierwszych samorządów teryto-
rialnych w kraju powołaliśmy klaster „Przyjazna 
energia w Powiecie Gliwickim”. Skupia on na-
sze gminy, kilka firm i wyższe uczelnie. Poprzez 
jego działania dążymy do tego, by mieszkańcy 
w jak najszerszym zakresie korzystali z odna-
wialnych źródeł energii, a stare, kopcące pale-
niska domowe przeszły do lamusa. Temu służyły 
m.in. I Targi Energetyczne Powiatu Gliwickiego, 
które zorganizowaliśmy w kwietniu br. w Knu-
rowie.

W minionej kadencji udało się zbyć kilka 
nieruchomości, które należały do powiatu lub 
też zarządzaliśmy nimi w imieniu Skarbu Pań-
stwa, a powinny zostać zagospodarowane przez 
nowych właścicieli. Nabywcę znalazł np. nisz-
czejący od wielu lat budynek starej szpitalnej 
pralni w Knurowie czy wymagający kosztow-
nych remontów obiekt przy ul. Wojska Polskiego 
w Pyskowicach, a także część budynku przy ul. 
Dworcowej 2 w Knurowie. Zapewniło to wpły-
wy do budżetu powiatu i Skarbu Państwa. 

Coraz bardziej widoczne efekty daje stopniowa modernizacja 
Szpitala w Pyskowicach.

Nowa organizacja parkingu przy starostwie…

W Szpitalu w Knurowie zakończono remont budynku willi, co po-
zwoli na poszerzenie działalności tej placówki.

…sprawiła, że klienci urzędu mają zapewnione darmowe miej-
sca postojowe, co jest ważne w zatłoczonych Gliwicach.
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Rowerzyści przed urzędem mają do dyspozycji wygodne wiaty 
i stację naprawy rowerów.

Jedno z wyremontowanych pomieszczeń Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami w urzędzie. 

Przy okazji wymiany dachu w DPS-ie „Zameczek” w Kuźni Niebo-
rowskiej wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia na pod-
daszu, do których prowadzi wyremontowana klatka schodowa 
z platformą dla osób z niepełnosprawnościami.

Wysoko 
oceniana jest 
kwalifikacja 
wojskowa 
przeprowadzana 
w WKU przez 
Powiat Gliwicki 
i nasze gminy.

Podczas I Targów Energetycznych Powiatu Gliwickiego 
można było zapoznać się z szeroką ofertą nowocze-
snych pieców, pomp ciepła, kolektorów itp.

Powiat wspiera wiele imprez i zawodów organizowanych dla 
jednostek OSP.

Moment podpisania porozumienia o utworzeniu klastra „Przyjazna ener-
gia w Powiecie Gliwickim”.

Pomieszczenie archiwum geodezyjnego w starostwie po remoncie. 
(Opr. RG)
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Przewodniczący	Rady	Powiatu	Gliwickiego	
ANDRZEJ	KUREK

Mija piąta ka-
dencja Rady Po-
wiatu Gliwickie-
go. Praca radnych 
to przede wszyst-
kim udział w po-
siedzeniach komi-
sji i comiesięczne 

sesje, na których przyjmowane są ważne powia-
towe dokumenty. Nasi radni podjęli w tym cza-
sie również wiele cennych inicjatyw, służących 
mieszkańcom powiatu. 

Ja, jako przewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego na początku kadencji położyłem moc-
ny nacisk na to, by wyjść z Radą na zewnątrz, 
organizując sesje wyjazdowe. Zabiegałem też 
o jak najczęstsze pokazywanie i promowanie 
lokalnych talentów oraz innowacyjnych firm. 
Sesje odbywały się więc nie tylko w starostwie, 
ale też w terenie – tak, by radni mieli okazję po-
znać od podszewki  szkoły, szpitale czy DPS-y. 
Odwiedzaliśmy także lokalne firmy m.in. w Py-
skowicach, Knurowie i Łanach Wielkich. Podob-
ny, wyjazdowy tryb pracy mają również niektóre 
z komisji. 

Są także miejsca szczególne, które wręcz wy-
magają obecności naszych radnych. Jedno z nich 
to Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślą-
zaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie. 

Rada odwiedziła je w 2015, ogłoszonym przez 
Sejmik Województwa Śląskiego Rokiem Pamię-
ci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. To 
była niezapomniana, wstrząsająca wizyta.

Ważne też dla mnie jest promowanie lokal-
nych artystów. Dlatego m.in. na różne powia-
towe uroczystości zapraszam właśnie ich, a nie 
gwiazdy z daleka, co umożliwia pokazanie, 
jak zdolnych i utalentowanych twórców mamy 
w naszym powiecie, a także w szkołach i do-
mach pomocy społecznej. Doprowadziłem także 
do tego, że najważniejsza powiatowa nagroda, 
Bene Meritus jest wręczana nie na sesji, ale na 
dożynkach powiatowych – po to, aby jak naj-
więcej mieszkańców mogło poznać nagradzane 
osoby, stowarzyszenia i instytucje.

Wielu z radnych jest pomysłodawcami bar-
dzo wartościowych inicjatyw. Część tych przed-
sięwzięć Powiat Gliwicki organizuje wspólnie 
z gminami i organizacjami pozarządowymi.

Szczytny cel mają koncerty charytatywne 
„Dary Serc” odbywające się w Knurowie-Szczy-
głowicach na rzecz domów pomocy społecznej. 
Co roku w innej gminie organizowane są Turnie-
je Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwic-
kiego, które cieszą się ogromną popularnością. 
Warto także wspomnieć o licznych konkursach 
i zawodach pożarniczych dla dzieci i młodzieży, 
m.in. w gminie Gierałtowice. 

W Dąbrówce (gmina Wielowieś) od lat włą-
czamy się w organizację obchodów patriotycz-
nych na Polanie Hubertus. W Sośnicowicach 
mamy Rajd Rowerowy po Ziemi Gliwickiej. 
W Pyskowicach – zawody tenisa stołowego. 
W Pilchowicach – Bieg Damrota. 

Warto podkreślić wkład, jaki mają nasi radni 
w powołanie i działalność klastra „Przyjazna 
energia w Powiecie Gliwickim”. Z kolei zaan-
gażowanie w sprawy oświaty procentuje tym, że 
absolwenci tzw. klas górniczych Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 w Knurowie mają zapewnioną 
pracę w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej, a ich uczniowie będą już od września br. 
otrzymywać comiesięczne stypendia. 

Dużym sukcesem było uratowanie przed li-
kwidacją oddziału internistycznego Szpitala 
Psychiatrycznego w Toszku, z którego korzysta-
ją mieszkańcy powiatu. Udało się to m.in. dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców i naszych samo-
rządowców.

Obecnie kończymy pracę nad nowym Statu-
tem Powiatu Gliwickiego, uwzględniającym 
zmiany w przepisach, które wprowadzone zosta-
ły w naszym kraju. Dziękuję wszystkim radnym, 
którzy zaangażowali się w te prace. 

To tylko niektóre z przykładów na to, jak dzia-
łają radni. Oby i w następnej kadencji było ich 
jak najwięcej.

Wizytą w Radzionkowie radni złożyli hołd ofiarom Tragedii Gór-
nośląskiej 1945 roku.

Jasełkowy występ uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pysko-
wicach po jednej z grudniowych sesji Rady Powiatu Gliwickiego.

Wizyta w Szpitalu w Pyskowicach dała okazję dokładnego po-
znania tej placówki. Jedna z firm wartych pokazania – Wiola w Knurowie.
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Po wręczeniu nagród Bene Meritus na powiatowych dożynkach w Poniszowicach 
(gm. Rudziniec).

Tegoroczny, VII Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim z Metą na 
Ziemi Sośnicowickiej.

Podczas wyjazdowego posiedzenia komisji Rady Powiatu Gli-
wickiego w Pławniowicach, gdzie zajmowano się m.in. tematy-
ką nowego prawa wodnego.

Dużą popularnością cieszą się Turnieje Skata 
Sportowego, organizowane co roku w innej 
gminie.

W naszym partnerskim Powiecie Puckim w czerwcu 2016 r. ob-
chodziliśmy 10-lecie współpracy.

Radni Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji zapo-
znali się z funkcjonowaniem knurowskiego Komartu – na zdjęciu 
w pomieszczeniu, gdzie odbywa się segregacja odpadów.

Koncerty „Dary Serc” odbywają się co roku na rzecz mieszkań-
ców DPS-ów.
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