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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy pełnych radości i spokoju chwil w gronie najbliższych,

dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, 
wielu budujących myśli i wiary w lepsze jutro,

 a w nadchodzącym Nowym Roku 2023
 zgody, pokoju i uśmiechu.

Włodzimierz Gwiżdż  
Starosta Gliwicki  
wraz z Zarządem  

Powiatu Gliwickiego

Andrzej Kurek  
Przewodniczący Rady  
Powiatu Gliwickiego  

wraz z Radnymi
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Włodzimierz Gwiżdż 
kolejnym starostą gliwickim

W czwartek, 27 października 2022 r. br. podczas sesji Rady Powiatu Gliwic-
kiego radni przyjęli rezygnację Waldemara Dombka ze stanowiska starosty 
gliwickiego (tym samym rezygnację całego zarządu). W wyborach tajnych wy-
brali nowego starostę gliwickiego, którym został Włodzimierz Gwiżdż. Na-
stępnie, również w wyborach tajnych Rada Powiatu Gliwickiego wybrała 
Zarząd Powiatu Gliwickiego w osobach: wicestarosty Adama Wojtowicza (peł-
nił tę funkcję również do tej pory w obecnej kadencji) oraz członka Zarządu 
Powiatu Gliwickiego, Józefa Kruczka.                   

dokończenie na stronie 2
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Rada wybrała nowy 
Zarząd Powiatu 
Gliwickiego

Sesje październikowa i listopadowa przynio-
sły zmiany w Zarządzie Powiatu Gliwickie-
go oraz w Radzie Powiatu Gliwickiego i jej 
komisjach. Rada Powiatu Gliwickiego doko-
nała wyboru nowego Zarządu Powiatu Gli-
wickiego, po wcześniejszym przyjęciu rezygnacji starosty gliwickiego i Zarządu 
Powiatu Gliwickiego. 

Okiem redaktorki

Szanowni Czytelnicy Wiadomości 
Powiatu Gliwickiego,

oddajemy w ręce Państwa ostatni 
w  tym roku numer naszej gazety, dwu-
miesięcznika Wiadomości Powiatu Gli-
wickiego. Znajdziecie w nim, jak zawsze, 
najaktualniejsze i najciekawsze wybrane 

wiadomości z życia naszego powiatu, re-
lacje z wydarzeń, jakie miały miejsce w 
powiecie gliwickim, w Starostwie Powia-
towym w Gliwicach oraz na terenie na-
szego powiatu.

Polecam uwadze Czytelników aktu-
alności z życia naszego samorządu, ale też 
przepiękny fotoreportaż zdjęciowy z nut-
ką zbliżającego się Bożego Narodzenia, 
jaki zrobiła dla nas Hanna Wierzbicka, 
nauczycielka z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Pyskowicach. Od lat fotografuje na-
szych uczniów podczas różnych szkolnych 
wydarzeń. Robi cudowne zdjęcia miesz-
kańcom powiatu gliwickiego. Zatrzymuje 
w kadrze piękne chwile, a takimi z pew-
nością są dni oczekiwania na Boże Na-
rodzenie. A gdzie najbardziej czuć at-
mosferę zbliżających się świąt? Na pewno 
na mszach roratnich, ale i na bożonaro-
dzeniowych jarmarkach. Atrakcji dosta-

tek nie tylko w dużych miastach, jak Kra-
ków, Wrocław, czy Katowice (o Wiedniu, 
Dreźnie, czy Berlinie nie wspominając), 
ale także na naszych powiatowych nie-
wielkich, ale jakże uroczych jarmarkach 
z kramikami pełnymi ozdób i grzanym 
winem… Zapraszam do fotograficznej 
krainy baśni. Wśród zdjęć pani Hani mi-
gawka z jarmarku bożonarodzeniowego 
oraz przygotowania do świąt w Zespole 
Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Bardzo ciekawa jest również opo-
wieść Jana Karbownika, „człowieka 
z wieży”, czyli z leśnej dostrzegalni w Łą-
czy. Bohater artykułu od maja do paź-
dziernika każdego roku spędza długie go-
dziny 36 metrów nad ziemią, obserwując 
z wysokości, czy nic nie płonie w rudzi-
nieckich lasach. 

Sporo piszemy też o powiatowym spo-
rcie, bo wiadomo nie od dziś, że czło-

wiek światły to także człowiek sprawny 
fizycznie. Na szczęście zapału sportowego 
nam nie brakuje, co udowadniają i starsi 
i młodsi mieszkańcy powiatu gliwickiego.

Jak zawsze zapraszam również na 
ostatnią stronę WPG, gdzie znajdzie-
cie Państwo krzyżówkę - dedykujemy ją 
szczególnie seniorom z Klubu Seniora 
50+ w Pyskowicach – to nasi najwier-
niejsi „rozwiązywacze krzyżówki”. Jest 
też przepis na pyszny i sprawdzony świą-
teczny deser…

Pamiętajmy jednak, że nie wszyst-
kim nam dane będą wesołe Święta Boże-
go Narodzenia. Pamiętajmy o ludziach 
w żałobie, o chorych, cierpiących i potrze-
bujących naszej pomocy. Najpiękniejszym 
prezentem pod choinkę może być czas, 
jaki damy drugiemu człowiekowi. Po-
dzielmy się nie tylko opłatkiem, ale tak-
że sercem i małym darem dla ofiar wo-

jennej zawieruchy za wschodnią granicą, 
dla Polaków na Kresach, ale i mieszkań-
ców powiatu gliwickiego w potrzebie. 

Życzę miłej lektury naszej gazety pod 
jemiołą i czasu dla siebie oraz najbliż-
szych. Pokoju i radości na Święta Boże-
go Narodzenia! Niech Dzieciątko do nas 
przybywa, by dać nam miłość, pokój i na-
dzieję!

PS. W przyszłym roku, 2023  nadal 
będziemy się z Państwem spotykać co dwa 
miesiące w wersji gazetowej i elektronicz-
nej – na www.powiatgliwicki.pl – Multi-
media – Wiadomości Powiatu Gliwickie-
go. Do zobaczenia!

Magdalena Fiszer-Rębisz
REDAKTOR NACZELNA 

WIADOMOŚCI  
POWIATU GLIWICKIEGO

Funkcję Starosty Gliwickiego radni po-
wierzyli Włodzimierzowi Gwiżdżowi, do-
tychczasowemu wiceprzewodniczącemu 
Rady. Nowo wybrany starosta gliwicki, Wło-
dzimierz Gwiżdż rekomendował na stano-
wisko wicestarosty gliwickiego, pełniącego 
tę funkcję do tej pory, Adama Wojtowicza. 
W dalszej części sesji, zgodnie ze wskazaniem 
starosty na członka Zarządu Powiatu Gliwic-
kiego, wybrano Józefa Kruczka, pełniącego w 
Radzie Powiatu od początku kadencji funk-
cję przewodniczącego Komisji Ochrony Śro-
dowiska i Energii.

Wybór nowego składu zarządu nastąpił 
spośród radnych piastujących w radzie waż-
ne funkcje. W związku z powyższym, decy-
zją Rady Powiatu Gliwickiego nowym jej wice-
przewodniczącym został radny Marek Marcisz. 
Podczas listopadowej sesji nastąpiły też zmiany 
w składach komisji Rady Powiatu Gliwickie-
go. Najważniejsza z nich to powołanie Komisji 

Gospodarki i Środowiska, w miejsce dwóch do-
tychczasowych: Komisji Ochrony Środowiska 
i Energii oraz Komisji Infrastruktury, Rolnic-
twa i Rozwoju. Przewodniczenie tejże Komisji 
powierzono radnemu Mirosławowi Marcolo-
wi.  Nowym przewodniczącym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji został radny Waldemar 
Dombek. Informacje nt. zmian w komisjach, 
dostępne są na stronie: https://www.bip.powiat-
gliwicki.finn.pl/bipkod/10614789.

Materiały z obu sesji Rady Powiatu Gliwic-
kiego październikowej i listopadowej dostępne 
są na stronie: http://www://powiatgliwicki.ese-
sja.pl.

Ostatnia sesja Rady Powiatu Gliwickiego 
w bieżącym roku zaplanowana jest na czwartek, 
15 grudnia 2022 roku. 

Andrzej Kurek 
PRZEWODNICZĄCY  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO

Nowy wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

MAREK MARCISZ
Z wykształcenia geolog górniczy. Pracuje na Politechnice Śląskiej w Gli-
wicach jako nauczyciel akademicki w stopniu dr hab. inż. Rodowity 
Ślązak, mieszka w Gierałtowicach. Jest ściśle związany z naszym regio-
nem i jego górniczą specyfiką. Jego pasje to gry komputerowe, muzyka 
„hard” i „heavy”, fantastyka w literaturze i filmie oraz świat bezzałogo-
wych statków powietrznych (dronów). Jest żonaty, ma córkę.

Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia  

życzę Państwu wspaniałych chwil  
w gronie rodziny,  

odpoczynku, miłości i pokoju.

www.powiatgliwicki.pl

Włodzimierz Gwiżdż  
kolejnym starostą gliwickim

– Dziękuję za wybór na stanowisko starosty 
gliwickiego. Będę robił wszystko, aby sprostać 
wyzwaniu. Deklaruję współpracę – mówi Wło-
dzimierz Gwiżdż, starosta gliwicki.

Zgłoszono dwóch kandydatów na staro-
stę gliwickiego Ewę Jurczygę i Włodzimierza 
Gwiżdża. W głosowaniu tajnym Ewa Jurczy-
ga otrzymała 7 głosów, Włodzimierz Gwiżdż 
14 głosów. Uzupełniono także porządek obrad 
o wybór nowego wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Gliwickiego (w miejsce przechodzą-
cego na stanowisko starosty gliwickiego, Wło-
dzimierza Gwiżdża). W wyborach tajnych 15 
głosami „za” wybrano do pełnienia tej funkcji 
radnego, Marka Marcisza – obecnie już wice-
przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego.

Andrzej Kurek, przewodniczący Rady Po-
wiatu Gliwickiego w imieniu swoim i wszyst-
kich radnych złożył serdeczne podziękowania 
za pracę dotychczasowemu Zarządowi Powiatu 
Gliwickiego w osobach Waldemara Dombka, 
starosty gliwickiego, Adama Wojtowicza, wice-
starosty gliwickiego i Ewy Jurczygi, członka Za-
rządu Powiatu Gliwickiego.

– Pragnę serdecznie podziękować za współ-
pracę moim członkom Zarządu Powiatu Gli-
wickiego – Ewie Jurczydze i Adamowi Wojtowi-
czowi, Radzie Powiatu Gliwickiego, premierowi 
RP, posłom na Sejm RP, wojewodzie śląskiemu, 
marszałkowi województwa śląskiego oraz wło-
darzom gmin powiatu gliwickiego i wszystkim, 
z którymi przyszło mi pracować, także pracow-
nikom Starostwa Powiatowego w Gliwicach 
i  dyrektorom naszych jednostek, jak również 
mieszkańcom powiatu gliwickiego. W Samo-
rządzie Powiatu Gliwickiego jestem od 23 lat, 
na różnych stanowiskach. Teraz będę radnym, 
deklaruję dalszą współpracę, bo przed nami 
trudny czas wielu wyzwań i niełatwego budże-
tu. Jesteśmy jedną drużyną, która pracuje na 
rzecz Powiatu Gliwickiego – powiedział Walde-
mar Dombek, starosta gliwicki.

Nowi członkowie zarządu dali się już po-
znać mieszkańcom powiatu gliwickiego jako 
radni Rady Powiatu Gliwickiego. Kilka słów 
o nas zamieszczamy poniżej:

W Ł O D Z I -
MIERZ GWIŻ-
DŻ od 58 lat knuro-
wianin, ukończona 
MSP nr 4 w Szczy-
głowicach, absolwent 
LO im. J. I. Paderew-
skiego w Knurowie i 
Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach. 26 lat pracy w KWK „Knurów-
-Szczygłowice”, od 2016 roku – emeryt górni-
czy. „W rodzinie bez zmian – jestem mężem, oj-
cem i dziadkiem. Mam troje dorosłych dzieci i 
troje wnucząt (tu liczę na postępy). Lubię po-
dróże bliskie i dalekie. Wciąż na nowo pozna-
ję  uroki naszego powiatu, uważam, że ta na-
sza „mała ojczyzna”, posiada ogromny potencjał 
i wspaniałych mieszkańców. To miejsce na zie-
mi, któremu musimy oddać dużą cząstkę siebie. 
Jestem czynnym emerytem,  do tej pory praco-
wałem, zajmując się  różnymi tematami zwią-
zanymi z elektryką i  energetyką -  od kilku ty-
godni zmieniło się wszystko. Czas pokaże, czy 
podołam nowym obowiązkom. Pragnę podzię-
kować Radzie Powiatu Gliwickiego za wybór 
i zaufanie. Ustępującemu Zarządowi Powiatu 
Gliwickiego dziękuję za dotychczasową pracę 
i liczę na dalszą współpracę”.

ADAM WOJ-
TOWICZ lat 42, 
mieszka w  Sierotach, 
jest mężem i ojcem 
dwójki dzieci. Od 
2018 roku pełni funk-
cję wicestarosty gli-
wickiego - zajmuje się 
sprawami m.in. edu-
kacji i pomocy społecznej. Interesuje się spor-
tem, motoryzacją i lokalną historią. 

JÓZEF KRU-
CZEK lat 50, szczę-
śliwy mąż i ojciec, 
mieszkaniec Sośni-
cowic, od 1996 roku 
właściciel firmy tele-
komunikacyjnej. W 
2018 roku ponownie 
został wybrany rad-
nym powiatowym, objął funkcję przewodni-
czącego Komisji Ochrony Środowiska i Energii, 
dodatkowo pracował w  Komisjach Rewizyj-
nej oraz Infrastruktury i Rolnictwa. Jak mówi: 
„Dobro mieszkańca jest jego nadrzędnym ce-
lem”. Twierdzi, że w naszym powiecie potrzebne 
jest „koło zamachowe” w postaci transformacji 
energetycznej oraz wsparcie gmin w gospodar-
ce odpadami.

W imieniu Zarządu Powiatu Gliwickiego
Włodzimierz Gwiżdż

STAROSTA GLIWICKI

Foto: Piotr Barchański
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CUDOwny koncert zespołu Divo z Ukrainy!

Narodowe Święto Niepodległości 2022
Niezwykle uroczyste i słoneczne były obchody tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości 
w powiecie gliwickim oraz w Gliwicach. Przedstawiciele Samorządu Powiatu Gliwickiego święto-
wali wraz z mieszkańcami aż w sześciu miejscach naszego regionu. 

W Knurowie na uroczystościach obecni byli: Włodzimierz Gwiżdż, 
starosta gliwicki wraz z radnymi Rady Powiatu Gliwickiego: Jolan-
tą Leśniowską, Stanisławem Rudzkim i Adamem Sobierajskim. 

W Toszku nasz samorząd 
reprezentował Andrzej 

Kurek, przewodniczący 
Rady Powiatu  

Gliwickiego. 

W Gierałtowicach wiązanki 
pod Pomnikiem Powstań-
ców Śląskich złożyli: Marek 
Marcisz, wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Gliwic-
kiego oraz radni: Mirosław 
Marcol, Tomasz Kowol 
i Eugeniusz Loska. 

W Pyskowicach wspólnie 
świętowali obchody nie-

podległościowego święta: 
Adam Wojtowicz, wice-

starosta gliwicki, Józef 
Kruczek, członek Zarządu 
Powiatu Gliwickiego oraz 
radni Krystyna Urbańska 

i Andrzej Frejno. 

W Wilczy wiązankę od Samorządu Powiatu Gliwickiego pod 
pomnikiem patriotycznym złożył Waldemar Dombek, radny Rady 
Powiatu Gliwickiego. 

W Gliwicach wraz z m.in. konsulami, posłami, senatorem i sa-
morządowcami oraz służbami mundurowymi pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego spotkali się: Adam Wojtowicz, 
wicestarosta gliwicki, Józef Kruczek, członek Zarządu Powiatu 
Gliwickiego oraz radny Andrzej Frejno i Maria Owczarzak-Siejko, 
skarbnik Powiatu Gliwickiego.

Foto (Gliwice i Pyskowice: MFR), zdjęcia z Knurowa: IKnurów i Prze-
gląd Lokalny, zdjęcia z Toszka: Joanna Martynowicz-Rosikoń i Jakub 
Broda, z Gierałtowic: archiwa prywatne Mirosława Marcola i Marka 

Marcisza, z Wilczy: Krzysztof Krzemiński – DZIĘKUJEMY!!!

Mury Starostwa Powiatowego w Gliwicach wypełniły się dźwiękami przepięknych, ukraiń-
skich pieśni! 10 października 2022 roku w sali sesyjnej odbył się koncert wokalno-choreogra-
ficznego zespołu „Divo” (z ukraińskiego: „Cudo”) ze Lwowa. 

Chór ukraińskich dziewczynek, pod batutą Tatiany Hodij, zaprezentował repertuar grupowych oraz solowych 
utworów, składający się z ukraińskich pieśni, wśród których polski słuchacz mógł rozpoznać np. polsko-ukraiń-
ską folkową pieśń „Hej, sokoły!”. Występ zespołu „Divo” zapewnił słuchaczom całą gamę niezapomnianych emo-
cji: były zarówno łzy wzruszenia, jak 
i entuzjastyczne aplauzy! Koncert 
nie odbył się bez chwili zadumy nad 
obecną, trudną sytuacją, jakiej czo-
ła stawiają nasi wschodni sąsiedzi, 
przed rozpoczęciem występu mi-
nutą ciszy uczczono wszystkie ofia-
ry wojny na Ukrainie, z kolei zwień-
czeniem pokazu było odśpiewanie 
hymnu Ukrainy. 

Tekst i zdjęcie: Szymon Sobota

Na zdjęciu: Zespół Divo  
i Tatiana Hodij

Razem modlono się podczas mszy świętych w intencji Ojczyzny, wspólnie maszerowano przez miasta i miejsco-
wości, powiewając biało-czerwonymi flagami. Wszędzie było niezwykle podniośle i uroczyście, sztandar Powiatu 
Gliwickiego obecny był na uroczystościach w Knurowie. 

Na obchodach narodowego święta w różnych miejscach obecni byli także m.in. posłowie na Sejm RP, senator 
RP, radni Sejmiku Województwa Śląskiego i Młodzieżowej Rady Sejmiku Województwa Śląskiego, wojsko, służby 
mundurowe, stowarzyszenia kombatanckie i młodzieżowe, koła partyjne, harcerze, włodarze miast i gmin, bractwa 
kurkowe, uczniowie i nauczyciele oraz licznie przybyli mieszkańcy. Pięknie i profesjonalnie zaprezentowali się ucznio-
wie klas mundurowych szkół powiatu gliwickiego. Uczniowie klas pierwszych „mundurówki” złożyli uroczyste ślubo-
wanie. W Gliwicach odczytano apel poległych i wystrzelono salwy honorowe. Wspólne śpiewanie hymnu narodowego 
umocniło braterską więź Polaków. Dziękujemy organizatorom za tak piękne przygotowanie tegorocznych obchodów 
narodowego święta i to, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu razem z nimi. 

(MFR)
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Otwarcie drogi powiatowej
31 października br. odby-
ła się uroczystość otwar-
cia drogi powiatowej nr 
2912S Dąbrówka-Barut, 
która po przeprowadzo-
nym remoncie dostała 
nowe życie. 

Wśród przybyłych gości znaleź-
li się między innymi: Józef Kubica, 
dyrektor Generalny Lasów Państwo-
wych, Damian Sieber, dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Katowicach, Włodzimierz 
Gwiżdż, starosta gliwicki, Aleksandra 
Wielgosz, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Gliwicach, Krzysztof 
Koschella, prezes Zarządu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Dąbrówce, 
włodarze gmin powiatu gliwickiego: 
Ginter Skowronek, wójt gminy Wie-
lowieś, Grzegorz Kupczyk, burmistrz 
Toszka oraz Krzysztof Obrzut, wójt 
gminy Rudziniec, Krystyna Urbań-
ska, radna Rady Powiatu Gliwic-

kiego, Jan Kalka, sołtys Dąbrówki, 
Beata Pacyga, radna Rady Gminy 
Wielowieś, Joanna Kaczmarek, dy-
rektor ZSP Wielowieś, nadleśni-
czowie sąsiednich nadleśnictw oraz 
przedstawiciele lokalnej społeczności. 

Gości przywitał Wiesław Ku-
charski, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Rudziniec, pełniący funkcję gospo-
darza uroczystości, którą uświetnił 
swoim występem Zespół Reprezen-
tacyjny Leśnych Sygnalistów Nadle-
śnictwa Rudziniec. Głos zabrał Józef 
Kubica wyrażając swoje zadowolenie 
ze wsparcia inwestycji.

– Bardzo się cieszę ze ścisłej 
współpracy z samorządami, to jest 
potrzebna i efektywna pomoc, któ-
ra w dzisiejszych czasach jest bardzo 
ważna – powiedział dyrektor Kubica.

 Starosta gliwicki, Włodzimierz 
Gwiżdż podziękował dyrektorowi 
generalnemu Józefowi Kubicy za 
wsparcie finansowe, a także swoje-
mu poprzednikowi Waldemarowi 
Dombkowi za zaangażowanie w  tę 

inwestycję. Damian Sieber podsu-
mował inwestycję przypomnieniem 
motta Lasów Państwowych: „Dla 
lasu, dla ludzi”. Korzystając ze „wspa-
niałych okoliczności przyrody” zgro-
madzeni goście udali się na krótki 
spacer w kierunku Polany Śmierci 
- Śląskiego Katynia, gdzie pod krzy-
żem złożyli kwiaty i zapalili znicze, by 
oddać hołd poległym tam żołnierzom 
Polskich Sił Zbrojnych z oddziału ka-
pitana Henryka Flamego, pseudonim 
„Bartek”, którzy 76 lat temu zostali 
brutalnie zamordowani przez funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

Samorząd Powiatu Gliwickiego 
składa serdeczne podziękowania La-
som Państwowym za współfinanso-
wanie remontu drogi powiatowej nr 
2912S Dąbrówka-Barut, dzięki któ-
remu lokalna społeczność może bez-
piecznie i komfortowo poruszać się 
po drodze. W tę ważną inwestycję za-
angażowany był także radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Bartłomiej 
Kowalski, któremu bardzo dzięku-

jemy. Wyrażamy także wdzięczność 
za współpracę włodarzom gmin po-
wiatu gliwickiego, których zaanga-
żowanie sprawia, że możemy tworzyć 
nasz powiat lepszym i coraz bardziej 
komfortowym miejscem do życia dla 
mieszkańców. 

Remont drogi powiatowej nr 
2912S o długości prawie 3 kilome-
trów, kosztował blisko 791  000,00 

złotych, zaś prawie połowa, czyli 
392 500,00 złotych pochodzi od La-
sów Państwowych.

Dziękujemy również dyrektorowi 
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, 
który brał udział w uzgodnieniach 
technicznych remontowanej drogi.

Karolina Orłoś

Rosarium zapachnie różami
Rosarium im. Romana Jasińskiego w Pyskowicach zostało oficjalnie otwarte 28 październi-
ka 2022 roku w Pyskowicach na placu po dawnej kotłowni cieplnej (skwer pomiędzy aleją 
1 Maja, ulicami Paderewskiego i Wojska Polskiego). Projekt zrealizowano w ramach tego-
rocznego konkursu organizowanego przez Zarząd Powiatu Gliwickiego „Powiat przyjazny 
środowisku” (I miejsce i dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł z budżetu Powiatu Gliwickiego).

Licznie przybyli pyskowiczanie bardzo cieszą się z nowego miej-
sca spotkań – wspaniałego rosarium, zrealizowanego ze środków 

Powiatu Gliwickiego.

Symboliczne róże zasadzili Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki 
oraz Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic.

Goście odbyli krótki spacer po nowo wyremontowanej drodze.

www.powiatgliwicki.pl
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Nowe rosarium jest to miejsce, 
gdzie można zaznać odpoczyn-
ku i podziwiać piękno przyrody 
w towarzystwie kwitnących róż. 
Zakwitną one wprawdzie dopie-
ro wiosną przyszłego roku, ale już 
dziś można sobie wyobrazić ten 
różany zapach… Co ciekawe i nie-
zwykle przydatne dla rodziców, na 
miejscu znalazła się także ławka 
z przewijakiem, co z pewnością jest 
dużym udogodnieniem dla rodzin 
z dziećmi. Rosarium nadano imię 
wybitnego przyrodnika, przewod-
nika białowieskiego oraz autora 
wielu pozycji książkowych – Ro-
mana Jasińskiego, który w swojej 
karierze obok pracy na stanowisku 
leśnika w Parku Białowieskim, czy 
zastępcy dyrektora Ojcowskiego 
Parku Narodowego, był także dy-
rektorem Zakładów Szkółkarstwa 

Drzew i Krzewów w Pyskowicach. 
Gospodarzem wydarzenia był bur-
mistrz Pyskowic, Adam Wójcik, 
zaś wśród gości znaleźli się między 
innymi Adam Wojtowicz, wicesta-
rosta gliwicki oraz radni Rady Po-
wiatu Gliwickiego w osobach: Kry-
styny Urbańskiej, Anny Smyl oraz 
Andrzeja Frejno. Ważnym gościem 
była przywitana gromkimi brawa-
mi współpracownica Romana Ja-
sińskiego - Maria Walkowiak, która 
wspominała wybitnego przyrodni-
ka ze wzruszeniem. Do rosarium 
licznie przybyli także najmłodsi 
mieszkańcy Pyskowic, którzy entu-
zjastycznie wysłuchiwali opowieści 
Pani Róży o  kwiatach. Na koniec 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Pyskowicach, Jolanta Drozd wraz 
z burmistrzem Miasta Pyskowice 
wręczyli dyrektorom i przedstawi-

cielom przedszkoli, biblioteki miej-
skiej, wicestaroście gliwickiemu 
jako przedstawicielowi Samorządu 
Powiatu Gliwickiego oraz radnym 
powiatowym symboliczne róże. 

Serdecznie dziękujemy Samo-
rządowi Miasta Pyskowice za tak 
wspaniałą organizację przedsię-
wzięcia i działania edukacyjne na 
rzecz mieszkańców.

Przypomnijmy, że w konkursie 
organizowanym przez Zarząd Po-
wiatu Gliwickiego „Powiat przy-
jazny środowisku” kolejne miejsca 
zajęły: II miejsce Gmina Rudziniec 
na zadanie pn.: „Budowa oświetle-
nia przy wykorzystaniu OZE – za-
kup i montaż wolno stojących lamp 
solarnych na terenie sołectwa Nie-
karmia” (dofinansowanie z budże-
tu Powiatu Gliwickiego 15 tys. zł) 
i III miejsce Gmina Wielowieś na 
zadanie pn.: „Zielona Stacja Serwi-
su Rowerowego” (dofinansowanie 
z budżetu Powiatu Gliwickiego 10 
tys. zł).

Karolina Orłoś

Rosarium nosi imię znane-
go przyrodnika, Romana 

Jasińskiego.

28-31 października 2022

Wizyta w Powiecie Calw 
Z krótką wizytą w partnerskim 

Powiecie Calw w dniach 28-31 
października 2022 roku przebywał 
Waldemar Dombek, ówczesny sta-
rosta gliwicki, obecnie radny Rady 
Powiatu Gliwickiego. Starosta 
spotkał się z władzami Samorządu 
Powiatu Calw, zwiedził rozbudo-
wane Starostwo Powiatowe w Calw. 
Urząd poszerzył się o nową część 
utrzymaną w betonie i drewnie, po-
łączoną ze starszą częścią budynku 
charakterystycznym łącznikiem. 
W nowych pomieszczeniach siedzi-
bę znaleźli m.in. tamtejszy wydział 
komunikacji, zarząd dróg powiato-
wych oraz urzędnicy, którzy pracu-
ją obecnie w dużych, przestronnych 
pokojach. Starosta Powiatu Calw, 
Helmut Riegger oraz jego zastępca 
Frank Wiehe pokazali także budy-
nek nowego szpitala w budowie, jaki 
powstaje w miejscowości Calw. Bę-
dzie to to tzw. Gesundheit Campus, 
gdzie oprócz szpitala znajdą się rów-
nież m.in. dom pomocy społecznej 
dla osób starszych, sklepy medycz-
ne, ośrodek zdrowia psychicznego 

i dom dla samotnej matki. Władze 
Powiatu Calw przesyłają serdeczne 
pozdrowienia dla nowego Zarządu 
Powiatu Gliwickiego!

MFR

Waldemar Dombek  
z Helmutem Rieggerem, 

starostą Powiatu Calw.
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Wyzwań jest sporo
Rozmowa z Włodzimierzem Gwiżdżem, starostą gliwickim

Panie starosto, gratulujemy wyboru na stanowisko starosty gliwickiego. Od 27 października wraz 
z  wicestarostą, Adamem Wojtowiczem i członkiem Zarządu Powiatu Gliwickiego, Józefem Kruczkiem 
tworzycie Panowie nowy zarząd. Jakie wyzwania czekają Samorząd Powiatu Gliwickiego w najbliższym 
czasie?

– Wyzwań jest dużo, przede 
wszystkim musimy „zapiąć” trud-
ny budżet na 2023 rok. Trudny ze 
względu na inflację, zmniejszone 
wpływy do budżetu przy rosnących 
kosztach. Budżet to duży problem 
nie tylko dla Zarządu Powiatu Gli-
wickiego, ale wszystkich Polaków. 
Przed nami i całym społeczeństwem 
bardzo trudne trzy lata. Inne wy-
zwania to nasze szpitale i ich restruk-
turyzacja oraz szukanie oszczędności 
poprzez reorganizację struktur. 

Do końca kadencji samorządu 
pozostało około półtora roku. 
Jakie cele zawodowe stawia 
Pan sobie na ten czas?
– Cele zawodowe … Musiałbym 

się powtarzać, ale w wersji skróconej, 
chciałbym, aby nasz samorząd prze-

trwał w dobrej kondycji ten trudny 
czas, by wstydu nie było.

Jak rodzina zareagowała na 
pana decyzję o wstąpieniu na 
nową zawodową drogę jako 
starosty gliwickiego? 
– Moi najbliżsi zareagowali wiel-

kim zdziwieniem, że odważyłem się 
podjąć  tego wyzwania. Mam na-
dzieję, że zwłaszcza małżonka wy-
trzyma teraz ze mną, bo ona najlepiej 
wie, że jak już się czegoś podejmuję, 
to nie na pół gwizdka…

Jaki prywatnie jest 
Włodzimierz Gwiżdż,  
co lubi, czym się interesuje?
– Prywatnie, mówiąc szczerze, 

to pracoholik, który na szczęście lubi 
podróże, wyjazdy rodzinne wszel-
kiego rodzaju. Ta pasja podróżowa-

nia, włóczenia się po górach, zwłasz-
cza w rodzinnym gronie pozwala się 
wyciszyć, naładować akumulatory. 
Problem to notoryczny brak czasu, 
a nowe obowiązki raczej nie zwięk-
szą przestrzeni czasu wolnego. Zain-
teresowania mam bardzo technicz-
ne, ale w dopełnieniu lubię muzykę, 
poezję i kino.

Co w powiecie gliwickim 
zdaniem Pana starosty jest 
najpiękniejszego?
– Im więcej jeżdżę po naszym 

powiecie, tym bardziej jestem nim 
zauroczony, ciągle odkrywam go na 
nowo. Nasz powiat jest bardzo zróż-
nicowany, drzemie w nim ogromny 
potencjał. Silne strony powiatu to 
samodzielne gminy z aktywnymi  
mieszkańcami, mieszkańcami, któ-

rzy są największym skarbem powia-
tu. Silny, zjednoczony powiat gliwic-
ki z naszymi miastami i wioskami to 
poważny partner dla potężnych Gli-
wic. A razem z Gliwicami stanowić 
możemy poważnego partnera dla 
Metropolii Śląskiej. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:  
Magdalena Fiszer-Rębisz

Zdjęcie: Włodzimierz Gwiżdż, 
starosta gliwicki, 

archiwum prywatne

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas…
4 grudnia tę niezwykłą atmosferę dało się odczuć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Po-
niszowicach podczas Świątecznego Kiermaszu, który w tym roku połączony był z oficjalnym 
otwarciem nowo wybudowanego skrzydła szkoły.  

Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych 
oraz dróg woje-
wódzkich zlokalizo-
wanych na terenie 
Powiatu Gliwickiego  
w sezonie zimowym 
2022/2023

DROGI POWIATOWE
Zimowe utrzymanie na dro-

gach powiatowych na terenie Po-
wiatu Gliwickiego wraz  
z utrzymaniem chodników i ście-
żek pieszo-rowerowych podzielono 
na 2 zadania:

ZADANIE NR 1 (obejmuje drogi 
powiatowe w następujących gmi-
nach: Knurów, Gierałtowice, Pil-

chowice, Sośnicowice, Rudziniec) 
zostało powierzone Firmie:

REMONDIS Sp. z o. o.
44-100 Gliwice,  
ul. Kaszubska 2
Kontakt z dyżurnym  
ze strony wykonawcy:
Dyżurny Akcji Zima Remondis 
tel. 32 231 05 58 wew. 210

ZADANIE NR 2 (swym zakresem 
obejmuje drogi powiatowe w na-
stępujących gminach: Wielowieś, 
Toszek, Rudziniec, Pyskowice) 
zostało powierzone Firmie:
HUCZ Sp. z o. o. Sp. K.

42-283 Boronów,  
ul. Częstochowska 14
Kontakt z dyżurnym  
ze strony wykonawcy:
Dyżurny Akcji Zima HUCZ 
tel. 512 142 004

Informacje o nieprzejezdności 
w zakresie  
DRÓG POWIATOWYCH  
należy zgłaszać do:
Kierownika Akcji Zimowej  

ds. dróg powiatowych
Paweł Karpa
(32) 234-06-96 w. 11  
lub 605 435 731 

DROGI WOJEWÓDZKIE
 Drogi wojewódzkie zlokalizo-

wane na terenie Powiatu Gliwic-
kiego.

Zimowe utrzymanie na dro-
gach wojewódzkich przebiegają-
cych przez powiat gliwicki wraz 
z utrzymaniem chodników i ście-
żek pieszo-rowerowych podzielono 
na 2 zadania. 
ZADANIE NR 1 (DW 408 i 921) 
realizować będzie Firma:

Zakład Usług Drogowych 
i Komunalnych DROMAR
Marian Kaliściak
44-145 Stanica, ul. Gliwicka 25
Kontakt z dyżurnym  
ze strony wykonawcy:
Dyżurny Akcji Zima  
DROMAR tel. 509 406 420

ZADANIE NR 2 (DW 901 i 907) 
realizować będzie Firma:

P.U.H. „DOMAX”  

Arkadiusz Mika
42-283 Boronów
ul. Grabińska 8
Kontakt z dyżurnym ze strony 
wykonawcy:
Dyżurny Akcji Zima DOMAX 
tel. 792 041 340

Informacje  
o nieprzejezdności w zakresie  
DRÓG WOJEWÓDZKICH  
należy zgłaszać do:
Kierownika Akcji Zimowej  
ds. dróg wojewódzkich
Tomasz Jaworek
(32) 234-06-96 w. 20  
lub  605 787 341

Jednocześnie na drogach woje-
wódzkich: Nr 919 Racibórz – Rudy 
– Sośnicowice, Nr 907 Kielecz-
ka – Tworóg oraz Nr 921 Knurów 
(skrzyż. z DW 924) – Przerycie 
(skrzyż. z DW 919) prace związane 
z zimowym utrzymaniem nadzo-
ruje Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach (ul. Lechicka 24).

Informacje o ich nieprzejezdno-
ści można zgłaszać pod nr. tel. 32 
781 92 11.

Podczas kiermaszu swoje umie-
jętności wokalne i taneczne zapre-
zentowali uczniowie poniszowic-
kiej podstawówki oraz ich młodsi 
koledzy z przedszkola. Świąteczne 
piosenki i refleksyjne teksty wpra-
wiły obecnych w radosny nastrój. 
Całość uroczystości okraszona 
była występami orkiestry parafial-
nej. Spacerując między kramikami 
można było kupić kartki, świątecz-
ne ozdoby, malownicze dekoracje. 

Były również bożonarodzeniowe 
specjały: świąteczna herbata, gorąca 
czekolada, ciasta, ciasteczka, ba-
beczki, pierniki. Świąteczna atmos-
fera sprzyjała także przeprowadze-
niu udanej zbiórki przez Fundację 
Iskierka na rzecz potrzebującej Julki 
Wiktor. 

Kiermasz mógł się odbyć dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu: dyrek-
cji, rodziców, uczniów, nauczycieli, 
pracowników obsługi i sponsorów. 

Przerodził się w przedsięwzięcie, 
którego celem było nie tylko po-
zyskanie środków finansowych, ale 
przede wszystkim integracja lokal-
nej społeczności. Otulający wszyst-
ko aromat domowych pierników, 
świerkowych gałązek i cynamono-
wych serduszek przyciągnął praw-
dziwe tłumy. 

Dorota Styś 
foto: Marcin Witkowski

www.powiatgliwicki.pl
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Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pyskowicach 
19 października 2022 roku do Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. przybyli zacni goście na uro-
czystość wstępnego otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Nowy oddział jest świeżo po 
remoncie i cieszy oko pięknymi, kolorowymi wnętrzami, w których już niebawem pojawią się 
pierwsi pacjenci. Czeka na nich 35 łóżek. Będą mogli tutaj przebywać pacjenci nawet w cięż-
kich stanach, ZOL ma bowiem zabezpieczenie w tlen i inne gazy.

– Niebawem przekonamy się, 
jak duże będziemy mieć obłożenie 
w ZOL-u. Widzimy, po starzeją-
cym się społeczeństwie oraz po sta-
tystykach chorób w naszym szpitalu, 
że  zapotrzebowanie na usługi opie-
kuńczo-lecznicze jest bardzo duże. 
Trafią tutaj pacjenci po ciężkich cho-
robach, osoby z demencją oraz inny-
mi schorzeniami i zaburzeniami, 
które wymagają już nie leczenia szpi-
talnego, ale opieki medycznej, reha-
bilitacji ruchowej, terapii, wsparcia 
psychologicznego, logopedycznego 
itd. Najpóźniej na przełomie grud-
nia/ stycznia powinni do nas trafić 
pierwsi pacjenci. Obecnie czekamy 
na kontrakt NFZ. Pacjentów będą 
obowiązywać procedury, wnioski, 
skierowania od lekarzy itd. Usług 
tego typu na naszym terenie brakuje, 
także łóżka na pewno nie pozostaną 
puste – mówił Leszek Kubiak, prezes 
Szpitala Sp. z o.o. w Pyskowicach.

Wszyscy obecni podczas oficjal-
nego otwarcia ZOL wyrazili swoją 
radość z nowo powstającego oddzia-
łu, który z pewnością wypełni lukę 
na rynku usług medycznych w pół-
nocnej części naszego powiatu. Py-
skowicki ZOL zwiedzili m.in.: Ja-

rosław Gonciarz, poseł na Sejm RP, 
Waldemar Dombek starosta gliwic-
ki, Adam Wojtowicz, wicestarosta 
gliwicki, Maria Owczarzak-Siejko, 
skarbnik Powiatu Gliwickiego, An-
drzej Kurek, przewodniczący Rady 
Powiatu Gliwickiego wraz z rad-
nymi Rady Powiatu Gliwickiego 
w  osobach: Krystyny Urbańskiej, 
przewodniczącej Komisji Zdrowia 
i Rodziny, Anny Smyl, Jacka Awra-
mienki, Józefa Kruczka i Andrzeja 
Frejny, nie zabrakło także przedsta-
wiciela miasta Pyskowice, które re-
prezentował Piotr Magda, zastępca 
burmistrza. Byli też przedstawiciele 
Rady Nadzorczej Szpitala Sp. z o.o. 
w Pyskowicach, Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach czy firmy Cliven-
cold Sp. z o.o. z Łazisk, wykonawcy 
remontu i modernizacji szpitalnych 
pomieszczeń na ZOL, a także pra-
cownicy szpitala.

– Ogromnie się cieszę, że uda-
ło nam się zrealizować to zadanie, 
bo potrzeba utworzenia ZOL w na-
szym regionie była duża. Zdrowie 
i opieka medyczna, a także opie-
ka nad seniorami to priorytet w na-
szych działaniach. Jako samorząd 
mamy na naszym terenie dwa szpita-

le, w obu tych placówkach sytuacja 
nie jest łatwa. Wprawdzie bardzo 
dużo inwestujemy w obu szpitalach, 
wyposażamy placówki w nowy, na-
prawdę nowoczesny, wysokiej klasy 
sprzęt medyczny, jednak wciąż bra-
kuje środków na bieżącą działalność 
szpitali. I jest to tendencja ogólno-
krajowa. Dlatego robimy wszystko, 
aby utrzymać jak najwyższy stan-
dard usług szpitalnych, wychodzi-
my z  ofertą usług opiekuńczo-lecz-
niczych w nowo powstałym ZOL-u 
w  pyskowickim szpitalu – dodał 
Waldemar Dombek, ówczesny sta-
rosta gliwicki, obecnie radny Rady 
Powiatu Gliwickiego.

Zadanie „Utworzenie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Pysko-
wicach” uzyskało dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Wniosek o dofinansowa-
nie złożono we wrześniu 2020 r. Cał-
kowity koszt zadania oszacowano na 
poziomie 2 500 590,00 zł (w tym ro-
boty budowlane 2 420 000,01 zł), 
który w całości pokryto ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Będący przedmiotem 
zadania Zakład Opiekuńczo-Lecz-
niczy powstał w Szpitalu w Pysko-

wicach - na I piętrze budynku stare-
go szpitala oraz na wysokim parterze 
nowego budynku. Znajdzie się tu 
miejsce dla 35 pacjentów. Celem za-
dania jest poprawa opieki na starze-
jącym się społeczeństwem i dostępu 
do opieki zdrowotnej, ograniczenie 
kosztów oddziału wewnętrznego py-
skowickiego szpitala.

Umowę z firmą Clivencold Sp. 
z o.o. z Łazisk - wykonawcą robót 
budowlanych podpisano 11 lutego 
2022 r. Zakładała ona, iż roboty po-
trwają 270 dni od tej daty, czyli do 
8 listopada 2022 r. Wykonawca za-
kończył jednak prace znacząco przed 
terminem, bo już 9 września br., po 
czym przystąpiono do uzgodnień 
umożliwiających przeprowadzenie 
odbioru (uzgodnienia ze Strażą Po-

żarną i Sanepidem). Ostateczny od-
biór inwestycji nastąpił 12 paździer-
nika 2022 r., a już tydzień później 
oficjalnie otwarto pyskowicki ZOL. 
Inwestycja prowadzona była przez 
Wydział Inwestycji, Funduszy i Za-
mówień Publicznych Starostwa Po-
wiatowego w Gliwicach.

Obecni na spotkaniu goście mie-
li okazję zobaczyć również nowy 
sprzęt medyczny, który dzięki pozy-
skanemu dofinansowaniu ze środ-
ków budżetu państwa, a także środ-
ków własnych powiatu w ostatnich 
tygodniach trafił do Szpitala w Py-
skowicach. Są to m. in. nowoczesny 
tomograf komputerowy, mammo-
graf i ultrasonograf.

Tekst i zdjęcia: Magdalena 
Fiszer-Rębisz

Jesienne popołudnie  
z PCPR w Gliwicach 

Już po raz trzeci rodziny zastępcze z terenu powiatu gliwic-
kiego, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”, 
uczestnicy projektu „Restart” oraz mieszkańcy gminy Pil-
chowice i Powiatu Gliwickiego spotkali się na Pikniku 
rodzinnym pt. „Witamy jesień” organizowanym przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Do-
mem Pomocy Społecznej „Zameczek” na boisku w Kuźni 
Nieborowskiej w niedzielę, 16 października 2022 roku. 

Imprezę uświetnili swoją obec-
nością m.in. Waldemar Dombek, 
ówczesny starosta gliwicki, Adam 
Wojtowicz, wicestarosta gliwic-

ki, Ewa Jurczyga, członek Zarzą-
du Powiatu Gliwickiego, Maria 
Owczarzak-Siejko, skarbnik Po-
wiatu Gliwickiego, radni Rady 

Powiatu Gliwickiego: Krystyna 
Urbańska, Małgorzata Szymań-
ska, Jolanta Leśniowska, Marek 
Marcisz, Aleksandra Skwara, za-
stępca wójta gminy Pilchowice, 
Bożena Koprjaniuk, sołtys Kuźni 
Nieborowskiej, Halina Mutz oraz 
Barbara Golec i zespół pracowni-
ków z Domu Pomocy Społecznej 
„Zameczek” w Kuźni Nieborow-
skiej i przede wszystkim organiza-
torzy: Barbara Terlecka-Kubicius, 
dyrektor PCPR w Gliwicach oraz 
(niemalże) wszyscy pracownicy 
naszego PCPR.

Zabawa była przednia, anima-
cje, gry i zabawy dla dzieci pro-
wadzili ciocia Asia i wujcio Ja-
siek, były warsztaty bębniarskie, 
pokazy strażackie w wykonaniu 
OSP Szczygłowice, plener malar-
ski, można było podziwiać moto-
ry grupy motorowej z Knurowa, 
pomalować twarz i ciało w fan-
tazyjne wzory, a także zjeść same 
pyszności – słodkie i wyborne cia-
sta i drożdżówki, owoce, kiełbaski 
grillowane, kaszankę, bigos i inne 
przysmaki. Była też Fotobudka, 
która pracowała pełną parą, bo 
chętnych do wykonania pamiąt-

kowego zdjęcia było bardzo wie-
lu. Pogoda dopisała, goście przy-
byli ze wszystkich gmin naszego 
powiatu. Było naprawdę wesoło 
i muzycznie! W punkcie informa-
cyjnym można było zasięgnąć in-
formacji na temat pieczy zastęp-
czej. Wciąż bowiem w naszym 
powiecie wiele dzieci potrzebuje 
nowego domu i kochających ro-
dziców.

Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom, którzy wsparli nasz pik-
nik (finansowo, rzeczowo oraz 
poświęcając swój czas i poten-
cjał). A byli to m.in.: Piekarnia 
Marka Bogackiego z Pilchowic, 
Cukiernia Pszczółka z Gliwic, 

Państwo Baronowie z Gliwic, Ro-
dzina Krauze, Strażacy-Ochot-
nicy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Knurowie-Szczygłowicach, 
Grupa Motocyklowa Riders of 
Castle z Knurowa, DPS „Zame-
czek” w Kuźni Nieborowskiej. 

Piknik rodzinny „Witamy je-
sień” organizowany był w ramach 
projektu „Restart” – Programu 
Aktywności Lokalnej, dofinanso-
wanego ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Tekst i zdjęcia:  
Magdalena Fiszer-Rębisz

Zespół Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Gliwicach pracował 
przez cały dzień pikniku ze 
wszystkich sił, aby wszystko 
się udało. I tak właśnie było. Integracja małych i dużych gości pikniku udała się znakomicie.

www.powiatgliwicki.pl
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Spotkanie z okazji  
Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2022 roku obchodziliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej, znany również potocznie jako Dzień Nauczycie-
la. W przeddzień tego święta do siedziby Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach zaproszono nauczycieli oraz dyrektorów 
szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, będących 
jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gliwickiego, by 
wspólnie z ówczesnym Zarządem Powiatu Gliwickiego oraz 
pracownikami Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach, celebro-
wać tę wyjątkową okazję. 

Marian Kuligowski – wspomnienie
W piątek, 4 listopada 2022 roku zginął tragicznie w wie-
ku 52 lat nasz bardzo lubiany Kolega ze Starostwa Powia-
towego w Gliwicach, śp. Marian Kuligowski. Wiadomość 
ta wstrząsnęła nami wszystkimi i wywołała wielką pust-
kę i żal w naszych sercach… Będziemy naszego Mariana 
wspominać jako człowieka z wielkim poczuciem humoru, 
dystansem do siebie, niezwykle uczynnego i pracowitego.

Porozumienie podpisane 
Czy szkoła może współpracować z Aresztem Śledczym? Okazuje się, że tak! I to na wielu płasz-
czyznach m.in. w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i organiza-
cyjnej w obszarach nauk: społecznych, o bezpieczeństwie i prawnych. Już przekonują się o tym 
uczniowie jednej z naszych knurowskich szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gliwicki.

W środę, 12 października 2022 
r. w Areszcie Śledczym w Gliwicach 
podpisano porozumienie o  współ-
pracy pomiędzy Aresztem Śled-
czym w Gliwicach a Zespołem 
Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie. Aktu podpisania dokonali 
Monika Ziółkowska, dyrektor ZSZ 
nr 2 w Knurowie oraz mjr Michał 
Mudy, dyrektor Aresztu Śledczego 
w Gliwicach w obecności Adama 
Wojtowicza, wicestarosty gliwic-
kiego. W  spotkaniu udział wzięli 
również mjr Piotr Kubas, wicedy-
rektor Aresztu Śledczego w Gliwi-
cach, Szymon Kościarz, wicedyrek-
tor ZSZ nr 2 w Knurowie oraz st. 
szer. Natalia Szarapow, rzeczniczka 
prasowa dyrektora Aresztu Śledcze-
go w Gliwicach. 

– Dziękujemy za możliwość 
współdziałania z państwem. My-
ślę, że nasza współpraca i praktyka 
pokażą, że jesteśmy dobrym part-
nerem, a skorzysta na tym przede 
wszystkim młodzież naszej szkoły – 
powiedział Adam Wojtowicz, wice-
starosta gliwicki.

Współpraca zapowiada się nie-
zwykle ciekawie i polegać będzie 
m.in. na wizytach naukowo-dy-
daktycznych w siedzibach szkoły 
i  aresztu, doradztwie zawodowym, 

prowadzeniu zajęć, organizacji po-
gadanek czy wykładów o roli Służby 
Więziennej, prezentacji tej trzeciej 
co do wielkości służby munduro-
wej w Polsce. Na kontaktach tych 
skorzystają nie tylko uczniowie klas 
mundurowych, ale także cała brać 
uczniowska z Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 w Knurowie. 

Podczas spotkania dyrektor 
Aresztu Śledczego w Gliwicach in-
teresująco opowiadał o pracy i misji 
Służby Więziennej. 

– Z przyjemnością pokaże-
my uczniom na czym polega nasza 

praca oraz jak mogą w przyszłości 
zostać funkcjonariuszami Służby 
Więziennej – podsumował spotka-
nie mjr Michał Mudy. 

Podpisane porozumienie nie wy-
klucza możliwości realizacji innych 
przedsięwzięć w ramach współpra-
cy. Przekazujemy też informację, że 
w Warszawie (i jako oddział w Ka-
liszu) jest Wyższa Szkoła Wymiaru 
Sprawiedliwości, gdzie m.in. kształ-
cą się kadry przyszłej Służby Wię-
ziennej.

Tekst i zdjęcie:  
Magdalena Fiszer-Rębisz

Porozumienie podpisane!

Marian, Maniek, Mariano, czy 
też „Złota Rączka”, tak nazywali-
śmy naszego konserwatora, który na 
początku listopada zginął tragicznie 
na swoim wymarzonym harleyu… 
Pracował w starostwie zaledwie pół-
tora roku, a dał się poznać jako oso-
ba niezmiernie wesoła, sympatycz-
na, z dużym poczuciem humoru 
oraz bardzo pracowita. Codziennie 
zaskakiwał nas nowymi pomysła-
mi, które miały ulepszyć i upiększyć 
nasze miejsce pracy. Nie potrafił 
usiedzieć na miejscu. Od samego 
rana można Go było spotkać w jego 
charakterystycznej koszuli w kratę 
oraz czapce z daszkiem, gdy prze-
chodził korytarzami starostwa wy-
konując swoje kolejne prace, rozda-
jąc przy okazji uśmiechy, miłe słowa 
oraz przybijając „żółwika”. Uwiel-
bialiśmy Jego powiedzonka, gdy 
zwracał się do kolegów z Wydzia-
łu: „Gościu Malinowy” lub  w pią-
tek, gdy witał nas radośnie mówiąc: 

„Piątek, piąteczek, piątunio”. Swojej 
naczelnik poprawiał humor wołając 
do niej wesoło: „Szefowo”.

Każdy wiedział o Jego pasji, jaką 
były motocykle. Przyjazdy nasze-
go Mariana do pracy słychać było 
już z daleka, to słynne „mruczenie” 
- jak je nazywał - było charaktery-
styczne i niepowtarzalne. Śmiali-
śmy się, że gdy Mariano wjeżdża na 
swojej maszynie, to trzeba trzymać 
się biurka. 

W piątek 4 listopada już go nie 
usłyszeliśmy i, niestety, nie usłyszy-
my nigdy więcej…. Zostaną nam 
jedynie zasadzone przez niego tu-
lipany, gdy rozkwitną wiosną przed 
budynkiem Starostwa Powiatowe-
go w Gliwicach oraz poczucie straty 
i ogromnego żalu, że odszedł, zde-
cydowanie za wcześnie. No i wspo-
mnienia… Mariano, zawsze będzie-
my o Tobie pamiętać!

Koleżanki i koledzy  
z Wydziału Inwestycji,  

Funduszy  
i Zamówień Publicznych 

Zdjęcia: archiwum

Na zdjęciu: Nasz niezapo-
mniany kolega, Marian 
Kuligowski.

Jedno z ostatnich zdjęć 
Mariana Kuligowskiego  
w pracy.

Na rozpoczęcie spotkania ów-
cześni starostowie Waldemar 
Dombek wraz z Adamem Wojto-
wiczem złożyli przepiękne życze-
nia, dziękując zaproszonym go-
ściom za ich ciężką i solidną pracę 
w minionym oraz aktualnym roku 
szkolnym. Częścią oficjalną zgro-
madzenia było wręczenie obecnym 
na sali dyrektorom i pedagogom 
specjalnej Nagrody Starosty Gli-
wickiego. Wyróżnienia te otrzy-
mali (w kolejności wręczenia): Iwo-
na Szczygieł, nauczycielka Zespołu 
Szkół im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Knurowie, Agnieszka Ru-
pacz, nauczycielka Zespołu Szkół 
im. Marii Konopnickiej w Pysko-
wicach, Dorota Gumienny, dyrek-
torka ZSIJP w  Knurowie, Edyta 
Mierzwa, dyrektorka ZSMK w Py-
skowicach, Alina Jaworska, dyrek-
torka Zespołu Szkół Specjalnych w 
Knurowie, Tamara Orłowska, dy-
rektorka Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Pyskowicach oraz 
Bogusław Hadzik, dyrektor Ze-
społu Szkół Specjalnych w Pysko-
wicach. 

Specjalne wyróżnienia trafi-
ły również do rąk nowych dyrek-
torek dwóch powiatowych jed-
nostek organizacyjnych, które 
rozpoczęły pracę na nowym sta-
nowisku we wrześniu tego roku: 
Patrycji Krasnowskiej, dyrektorki 
Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w  Knurowie oraz Moniki 
Ziółkowskiej, dyrektorki Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie. 

Ciepłych słów w tej niezwykle 
przyjaznej atmosferze nie szczędzi-
li sobie nasi goście: 

– To miły dzień i miłe spotka-
nie! Dziękujemy zarządowi oraz 
pracownikom starostwa za to, 
że  doceniacie naszą pracę i zawsze 
pomagacie nam w sytuacji, kiedy ta 
pomoc jest niezwykle nam potrzeb-
na! – wspomniała w trakcie uroczy-
stości Dorota Gumienny, dyrektor-
ka Zespołu Szkół im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Knurowie.

Tekst i zdjęcie: 
Szymon Sobota

Podczas obchodów Dnia Nauczyciela w Starostwie Powiatowym  
w Gliwicach.
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III Festiwal Modelarski Gminy 
Rudziniec 

12-13 listopada br. w hali sportowej w Kleszczowie odbył się III Festiwal Modelarski Gminy 
Rudziniec zorganizowany przez Stowarzyszenie Gildia Komiliton, dofinansowany ze środków 
Powiatu Gliwickiego i środków Gminy Rudziniec. Patronat nad festiwalem objęli m.in.  Wło-
dzimierz Gwiżdż, starosta gliwicki, Józef Kruczek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz 
Krzysztof Obrzut, wójt Gminy Rudziniec, ale także inne ważne instytucje, jak chociażby Pań-
stwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rudziniec. 

Pogodali po naszymu
To był już piąty Gminny Konkurs Gwarowy POGODOMY 
PO NASZYMU w Sośnicowicach. Przypomnijmy, że od-
był się 18 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Gminnego 
Centrum Kulturalno-Społecznego w Sośnicowicach. Zgło-
siło się 34 uczestników, najmłodsi mieli po 4 lata a najstarsi 
71 lat! Nagrody przygotowano dla wszystkich „co na tyj bi-
nie latoś stoli i godali po naszymu”. 

– Ocenialiśmy uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Najwię-
cej występujących to przedszkolaki, było ich aż osiemnaścioro! Jury przy-
znało nie tylko nagrody główne, ale też wyróżnienia, gdyż uczestnicy wy-
kazali bardzo wysoki poziom znajomości gwary. Emocje były wielkie, bo na 
dwóch zwycięzców czekał bilet na wycieczkę do Brukseli, na którą zaprosi-
ła Jadwiga Wiśniewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego – mówi Te-
resa Szymońska, radna Rady Powiatu Gliwickiego, która zasiadała w jury 
konkursowym i  jednocześnie inicjatorka gminnego konkursu gwarowego.

Organizatorem konkursu była Gmina Sośnicowice. Na wyjazd studyj-
ny do Europarlamentu pojedzie Melania Musioł zwyciężczyni III kat. oraz 
Marek Kionka zwycięzca IV kat. Jak widać gwara w Gminie Sośnicowice 
ma się dobrze i jest pięknie kultywowana. Tak trzymać!

(oprac. MFR) 
Foto: Krystian Tischbierek

Świeżym krokiem z rudzinieckim GOK-iem
W drugiej połowie lutego 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec przystąpił do reali-
zacji projektu „Świeżym krokiem z GOK-iem”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ”Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne” . War-
to wspomnieć, że GOK Rudziniec został jednym z 50 beneficjentów, których projekty zostały 
najwyżej ocenione, w tegorocznej, jubileuszowej, 10. edycji programu „Dom Kultury+ Inicja-
tywy Lokalne”.  

O skali festiwalu świadczą już 
same liczby, a te są imponujące. Za-
rejestrowano bowiem 383 modele 
plastikowe i kartonowe w czterech 
kategoriach wiekowych: skrzat, 
młodzik, junior i senior, a dodatko-
wo zaprezentowano ponad 100 mo-
deli do podziwiania przez zwiedza-
jących. Radość organizatorów była 
ogromna, gdyż do naszego powiatu 
przybyli modelarze z różnych stron 
powiatu, a nawet Polski, razem 87 
osób. 

– Z roku na rok przybywa star-
tujących dzieci i młodzieży, co jest 
niejako celem organizowania ta-
kich przedsięwzięć, chodzi bo-

wiem o zachęcenie do spędzania 
wolnego czasu z modelami. Trze-
ba także jasno powiedzieć, że mo-
delarstwo to nie tylko siedzenie 
i sklejanie, to wycieczki do mu-
zeum, wycieczki krajoznawcze, 
spacery po lesie, zwiedzanie zabyt-
ków architektury, odkrywanie cie-
kawych miejsc, które inspirują do 
przenoszenia obserwacji i zdobytej 
wiedzy na modele oraz budowania 
nowych dioram. Jako, że mode-
larstwo jest wszechstronnym zaję-
ciem, również festiwal nie kończy 
się tylko na podziwianiu modeli – 
mówi Rafał Szumski, organizator 
wydarzenia.

Podczas tegorocznej edycji 
działo się naprawdę dużo: straża-
cy z OSP Rudziniec zaprezentowa-
li  swój pojazd, który można  było 
zobaczyć od środka, Lubiński Klub 
Fantastyki „Ostatnie Przymierze” 
przeprowadził cieszące się wiel-
kim zainteresowaniem warszta-
ty malowania figurek, jeden z wy-
stawców opowiadał o serii czołgów 
T-72, a Andrzej Beracz  z Racibo-
rza przedstawił piękną prezenta-
cję  modeli kartonowych, wspartą 
multimedialnie, o polskich pojaz-
dach pancernych z okresu 1918-39. 
Swoje stanowisko promocyjne wy-
stawiło Wojskowe Centrum Re-

krutacji w Gliwicach, był też kącik 
gier planszowych pobudzający wie-
le młodych umysłów do myślenia i 
dobrej zabawy. Można było podzi-
wiać ciekawą kolekcję hełmów Woj-
ska Polskiego. Warto odnotować, że 
podczas festiwalu rozegrały się pół-
finały klasy specjalnej „Pożarnictwo 
- Straż Pożarna wczoraj i dziś”, a fi-
nał, który odbył się tydzień później 
w OSP Kalina przyniósł kolejne 
sukcesy sekcji modelarskiej ISKRA 
z Kleszczowa. 

Dotacja na to zadanie została 
udzielona ze środków Powiatu Gli-
wickiego. Nasz samorząd reprezen-
towali m.in. Adam Wojtowicz, wi-
cestarosta gliwicki oraz radni Rady 
Powiatu Gliwickiego: Małgorzata 
Szymańska, Marek Marcisz i An-
drzej Frejno.

(oprac. KO) 
Foto: archiwum  

Rafała Szumskiego

Radość nagrodzonych była ogromna!

Projekt składał się z dwóch eta-
pów. Pierwsza część realizowana 
była w okresie od marca do czerw-
ca br. i polegała na diagnozie lokal-
nej społeczności (m.in. zbadaniu 
potrzeb kulturalnych mieszkań-
ców gminy Rudziniec), a następ-
nie przeprowadzeniu naboru inicja-
tyw lokalnych oraz wybraniu zadań 
do realizacji w drugim etapie pro-
jektu. Był to czas realizacji wybra-
nych inicjatyw, a także ewaluacji 
prowadzonych działań. Od sierp-
nia do listopada br. zostało zrealizo-
wanych sześć zróżnicowanych pro-
jektów, których inicjatorami byli 
mieszkańcy gminy: 1) ”Powróćmy 
do dawnych lat czyli Disco w Poni-
szowicach”, 2) “Poniszowice i Pław-
niowice okiem mieszkańców”, 3) 
“U nos sie godo. Odkrywamy pięk-
no śląskiej gwary i kultury”, 4) “Ru-
dzinieckie kino pod chmurką” 5) 
“Modelarska pamięć o wielkim po-
żarze w gminie Rudziniec”, 6) „Od-
krywanie modelarskich miejsc”. 

Projekt „Świeżym krokiem 
z GOK-iem” przyczynił się do: in-
tegracji lokalnej społeczności, po-
znawania, a także podkreślania lo-
kalnych i regionalnych zasobów, 
dotarcia do nowych odbiorców 
oraz wzbogacenia oferty kulturalnej 
w Gminie Rudziniec. 

Karolina Kaczmarczyk,  
Danuta Czok

Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedziba w Poniszowicach

www.powiatgliwicki.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach
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Środki ochrony osób doświadczających przemocy  
w świetle nowych przepisów

Rodzina, będąc podstawową i najważniejszą grupą społeczną, podlega szczególnej ochronie 
prawnej. Z tego względu prawodawca traktuje ją w uprzywilejowany sposób. Wzajemna lojal-
ność domowników jest na przykład ważniejsza niż zasady rządzące procedurą karną czy cy-
wilną (członkowie rodziny nie mają obowiązku składania zeznań w sprawach dotyczących ich 
bliskich).

O empatii i przeciwdziałaniu przemocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w listopadzie 2022 r. po raz szósty przystą-
piło do udziału w ogólnoświatowej kampanii „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYW-
DZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY” organizowanej w Polsce przez Fundację „po DRUGIE”. 
Celem kampanii było poruszanie tematów związanych z prawami dziecka; bezpieczeństwem, 
szacunkiem, godnością, wolnością, budowaniem świadomych postaw wobec przemocy oraz 
uczeniem się, jak jej przeciwdziałać. 

W ramach działań profilaktycz-
nych Zespół Poradnictwa Specjali-
stycznego i Interwencji Kryzysowej 
PCPR w Gliwicach zorganizował 
konferencję dla przedstawicie-
li szkół średnich z powiatu gliwic-
kiego poruszając problematykę uj-
mowania empatii jako profilaktyki 
przeciwdziałania przemocy pod ha-
słem „Sięgnij PO-MOC. Empatia 
jako lek na przemoc”. Za pomocą 
prezentacji multimedialnej poru-
szono tematykę przemocy, empa-
tii oraz koncepcji Porozumienia Bez 
Przemocy (Marshall B. Rosenberg). 
Spotkanie miało charakter zarówno 
wykładowy, jak i praktyczny, gdyż 

uczestnicy mieli okazję poznać me-
todę komunikacji opartą na wspo-
mnianej koncepcji Porozumienia 
Bez Przemocy używając jej w prak-
tyce.

Ponadto Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gliwicach 
zorganizowało Konkurs Plastycz-
ny pod hasłem „Sięgnij PO-MOC. 
Empatia jako lek na przemoc” kie-
rowany do uczniów trzech powia-
towych szkół średnich z Knurowa 
i Pyskowic w ramach wyżej wspo-
mnianej kampanii. Celem kon-
kursu było przedstawienie oczami 
młodzieży problemu profilakty-
ki przemocy, rozwijanie wrażliwo-

ści i uważności na problem przemo-
cy, a także prowadzenie działań na 
rzecz jej przeciwdziałania. Podczas 
konferencji ogłoszono wyniki kon-
kursu:

I miejsce – Paulina Balicka,  
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
w Knurowie,
II miejsce – Nataniel Papaj,  
Zespół Szkół Zawodowych nr 2  
w Knurowie,
III miejsce – Lilianna Milczarek, 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2  
w Knurowie.

Wszyscy uczestnicy Konkursu 
Plastycznego otrzymali dyplomy, 

ponadto laureaci zostali nagrodze-
ni bonami podarunkowymi do wy-
branego sklepu.

Dagmara Ratajewska 
pedagog w Powiatowym  

Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gliwicach

Zdarza się niestety, że w śro-
dowisku, które ma służyć wzajem-
nemu wsparciu i rozwojowi jego 
członków, pojawia się przemoc. 
Taka sytuacja jest tym bardziej dra-
matyczna, że miejsce, które w zało-
żeniu winno być schronieniem, staje 
się pułapką. Dlatego, mając na uwa-
dze ten szczególny kontekst, prawo-
dawca przyjął specjalne rozwiąza-
nia służące zapobieganiu przemocy 
w rodzinie.

Jednym z najbardziej charak-
terystycznych rozwiązań w za-
kresie przeciwdziałania przemocy 
w  rodzinie, jest mechanizm izola-
cji sprawcy przemocy od jej ofia-
ry. Został on uregulowany w usta-
wie o policji i polega na wydaniu 
wobec osoby stosującej przemoc 
w  rodzinie nakazu natychmiasto-
wego opuszczenia wspólnie zajmo-
wanego mieszkania i jego bezpo-
średniego otoczenia, ewentualnie 
zakazu zbliżania się do mieszka-
nia i jego otoczenia. Wyżej wska-
zany nakaz lub zakaz wydaje funk-
cjonariusz policji jeżeli stwierdzi, 
że istnieje zagrożenie dla życia lub 
zdrowia osoby dotkniętej przemo-
cą. W tym nakazie (zakazie) poli-
cjant wskazuje obszar lub odległość 
od wspólnie zajmowanego mieszka-
nia, którą osoba stosująca przemoc 
w rodzinie jest obowiązana zacho-
wać. Specyficzną cechą tego mecha-
nizmu jest właśnie jego natychmia-
stowość. Policjant ma prawo podjąć 
decyzję na miejscu, podczas inter-
wencji, a następnie osobiście wyeg-

zekwować jej wykonanie. Wszelkie 
późniejsze procedury, związane na 
przykład z zażaleniem, toczą się już 
po opuszczeniu miejsca zamieszka-
nia przez osobę, która dopuszczała 
się przemocy.

Osoba opuszczająca przymuso-
wo lokal (bądź mająca zakaz zbliża-
nia się do niego) ma prawo zabrać ze 
sobą przedmioty osobiste lub służą-
ce do wykonywania pracy, a także 
będące jej własnością zwierzęta do-
mowe. Jeżeli pozostali domowni-
cy sprzeciwią się temu, przedmioty 
te lub zwierzęta domowe pozosta-
wia się we wspólnie zajmowanym 
mieszkaniu. Osoba opuszczająca lo-
kal ma prawo wystąpić na drogę są-
dową o wydanie jej tych rzeczy (lub 
zwierząt) na drodze postępowa-
nia cywilnego. Jest to kolejny prze-
jaw uprzywilejowania ofiar przemo-
cy, które w razie sporu domyślnie 
zatrzymują w swoim posiadaniu 
przedmioty (lub zwierzęta), a to 
osoba opuszczająca lokal musi wy-
kazać inicjatywę w celu ich odzy-
skania.

Może się zdarzyć, że taka osoba 
nie zabrała ze sobą wszystkich nie-
zbędnych rzeczy lub taka potrzeba 
wyniknęła później. W takim wy-
padku może ona jeden (i tylko je-
den) raz ponownie zjawić się w lo-
kalu w celu odbioru tych rzeczy, 
jednak wyłącznie w obecności po-
licjanta i po wcześniejszym uzgod-
nieniu terminu z domownikami, 
którzy mogą zdecydować, czy chcą 
być przy tej wizycie obecni. War-

to tu podkreślić, że do rzeczy oso-
bistych nie zalicza się kluczy do 
wspólnego mieszkania – ustawa 
wprost wskazuje, że osoba, wobec 
której wydano nakaz lub zakaz, ma 
obowiązek pozostawić w opuszcza-
nym mieszkaniu te klucze, a także 
inne klucze do pomieszczeń w jego 
bezpośrednim otoczeniu (może tu 
chodzić o pomieszczenia gospodar-
cze, ale też o piwnicę, klatkę scho-
dową itd.). W trakcie czynności 
związanych z izolacją sprawcy prze-
mocy policjant poucza tę osobę nie 
tylko o aspektach proceduralnych 
(takich jak możliwość i sposób zło-
żenia zażalenia), ale także o danych 
teleadresowych tzw. „noclegow-
ni” oraz placówek zapewniających 
wsparcie edukacyjne, psychologicz-
ne czy terapeutyczne dla osób sto-
sujących przemoc w rodzinie. Po 
opuszczeniu przez sprawcę przemo-
cy lokalu (lub po wydaniu zakazu 
zbliżania się) policja przynajmniej 
trzykrotnie sprawdza, czy nakaz 
lub zakaz nie są łamane. Zgodnie 
z ustawą pierwsze sprawdzenie od-
bywa się już następnego dnia po 
wydaniu nakazu lub zakazu.

Warto wreszcie wskazać, że za-
kaz lub nakaz jest wydawany na 
okres 14 dni. Po tym czasie tra-
ci ważność i osoba izolowana może 
wrócić do miejsca zamieszkania. 
Właśnie te 14 dni to czas, kiedy 
osoby doświadczające przemocy 
mogą zwrócić się do sądu lub pro-
kuratora o wydanie właściwej decy-
zji o  zakazie zbliżania lub nakazie 

opuszczenia lokalu, tym razem na 
dłuższy okres. Jednakże orzeczenie 
sądu lub prokuratora będzie już po-
przedzone szczegółowym postępo-
waniem dowodowym, podczas któ-
rego bez emocji i bez presji chwili 
(której podlega policjant w czasie 
interwencji), można właściwie oce-
nić, czy sprawca powinien podlegać 
izolacji od tych osób.

Ponieważ środek w postaci na-
tychmiastowej izolacji sprawcy 
przemocy od ofiary jest bardzo dra-
styczny (gdyż gwałtownie pozbawia 
domniemanego sprawcę dostępu do 
miejsca zamieszkania) ustawodawca 
zawarł w ustawie mechanizmy, któ-
re mają zapobiegać nadużywaniu 
tego środka. Trzeba bowiem mieć 
na uwadze, że w sytuacji ostrych 
konfliktów rodzinnych, mógłby on 
być używany jako karta przetargo-
wa i stosowany bez dostatecznego 
uzasadnienia. Tak więc w ustawie 
przewidziano, że w razie stwierdze-
nia bezzasadności, nielegalności lub 
nieprawidłowości nakazu lub zaka-
zu, sąd zawiadamia o tym przełożo-
nego policjanta, który wydał nakaz 
lub zakaz. Policjant zatem, będąc 
na miejscu zdarzenia, powinien pa-
miętać, by nie wydawać takiej decy-

zji „na wszelki wypadek”, lecz żeby 
– w miarę możliwości – jak najdo-
kładniej ocenić konieczność zasto-
sowania tego środka.

adwokat Łukasz Kubicki 
Powiatowe Centrum Pomocy  

Rodzinie w Gliwicach

PORADNICTWO PRAWNE 
DLA MIESZKAŃCÓW  
POWIATU GLIWICKIEGO

Poradnictwa prawnego, 
o którym mowa w art. 46.2 
Ustawy o pomocy społecz-
nej oraz pomocy prawnej dla 
osób sprawujących rodzinną 
pieczę zastępczą udziela ad-
wokat Łukasz Kubicki w sie-
dzibie Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie  w Gliwi-
cach przy ul. Zygmunta Sta-
rego 17 (w trakcie trwania za-
grożenia epidemiologicznego 
udzielane są również porady 
telefoniczne). Wyżej wymie-
nione poradnictwo udziela-
ne jest bezpłatnie. Rejestracja 
telefoniczna 32/332 66 16, 
32/332 66 77.

www.powiatgliwicki.pl

Przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podczas 
listopadowej konferencji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Foto: Szymon Sobota
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Dziki spacerowały po Knurowie
W ostatnim czasie do Starostwa Powiatowego w Gliwicach 
coraz częściej docierały głosy zaniepokojonych mieszkań-
ców Knurowa, dotyczące pojawiających się i bytujących 
w mieście dzików. 

Nadleśnictwo Rudziniec ma 50 lat
Z okazji 50. rocznicy utworzenia Nadleśnictwa Rudziniec 28 listopada 2022 roku odbyły się 
oficjalne uroczystości z udziałem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Kato-
wicach, Damiana Siebera oraz licznie zaproszonych gości – przedstawicieli samorządów, służb 
mundurowych, nadleśniczych sąsiednich nadleśnictw, przedstawicieli nauki oraz firm i organi-
zacji współpracujących z Nadleśnictwem Rudziniec.

Uniwersytety Trzeciego Wieku  
działają pełną parą!

Obchody rozpoczęły się uro-
czystą zbiórką, w której wzięli 
udział wszyscy pracownicy Nad-
leśnictwa Rudziniec. Była to oka-
zja do wręczenia pracownikom 
awansów i odznak służbowych. 
W  ramach obchodów przygoto-
wana została ekspozycja histo-
ryczna, składającą się z trzech czę-
ści. Pierwsza poświęcona została 
historii Lasów Państwowych; dru-
ga sięga głęboko w historię rudzi-
nieckich ziem, pokazując znale-
ziska nawet z dziejów pierwszego 
osadnictwa; trzecia to wspomnie-
nie II wojny światowej. 

Po zakończeniu zbiórki 
i otwarciu wystawy nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie nowych kancela-
rii trzech leśnictw Nadleśnictwa 
Rudziniec: Łaskarzówki, Łączy 
i Proboszczowic. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali: dyrek-
tor RDLP w Katowicach, Damian 
Sieber, starosta gliwicki, Włodzi-

mierz Gwiżdż, wójt Gminy Ru-
dziniec, Krzysztof Obrzut oraz 
gospodarz miejsca – nadleśniczy 
Nadleśnictwa Rudziniec, Wiesław 
Kucharski. Pracownikom Nadle-

śnictwa Rudziniec z serca gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów 
na kolejne lata!

(oprac. KO)

Nadleśnictwu Rudziniec „stuknęło” pół wieku. 
Zdjęcie: Ewa Łukasik.

Dzika zwierzyna przebywająca 
na terenach zurbanizowanych zagra-
ża nie tylko prawidłowemu funkcjo-
nowaniu obiektów produkcyjnych 
i użyteczności publicznej w mieście, 
ale przede wszystkim stanowi duże 
zagrożenie bezpieczeństwa zarów-
no dla zdrowia, jak i życia miesz-
kańców. Dlatego też, w związku 
z rosnącą liczbą zgłoszeń oraz szkód 
spowodowanych w miejscach pu-
blicznych, Powiat Gliwicki posta-
nowił decyzją Starosty Gliwickiego 
o odstrzale redukcyjnym 30 sztuk 
dzików. Odstrzał jest prowadzony 
przez osobę uprawnioną do polo-
wania, zrzeszoną w Polskim Związ-
ku Łowieckim. Działania prowadzo-
ne są w granicach administracyjnych 
miasta Knurowa na obszarze wyłą-
czonym z użytkowania obwodu ło-
wieckiego i mają na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców, po-
przez  zmniejszenie populacji dzików 
bytujących w mieście. Cała procedu-
ra odbywa się z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa. 

Jak informuje Wydział Zarzą-
dzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach efekty 
pracy myśliwego już są. Pozyskane 
zostały pierwsze sztuki dzików. Sta-
rosta gliwicki zapewnia, że w przy-
padku, gdy pomimo podejmowa-
nych działań i wykonania decyzji, 
dziki w dalszym ciągu będą stwa-
rzały zagrożenie w miejscach pu-
blicznych w mieście, liczba zwierzy-
ny objęta odstrzałem redukcyjnym 
zostanie zwiększona.

Zgłoszenia o miejscach poja-
wienia się dzików w mieście można 
kierować bezpośrednio do Powiato-
wego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego Powiatu Gliwickiego, które 
jest czynne przez całą dobę pod nu-
merem tel. 518 138 137 lub do Stra-
ży Miejskiej w Knurowie pod nr tel. 
32 339 22 37 /32 330 15 59

(opr. Izabela Czupryna 
naczelnik WZK)

Szkody poczynione przez dziki.

O tym, że seniorzy z po-
wiatu gliwickiego są peł-
ni energii i ciekawości 
świata mogliśmy się prze-
konać chociażby podczas 
niedawnego Przeglądu 
Twórczości Artystycznej 
Seniorów i Kół Gospo-
dyń Wiejskich Powiatu 
Gliwickiego w Knurowie, 
gdzie na scenie z  uśmie-
chem na twarzy prezen-
towali swoje wspaniałe 
popisy. 

Dostęp do poszerzania wiedzy, 
zabawy i rozrywki dają im między 
innymi uniwersytety trzeciego wie-
ku, a takie na terenie powiatu gli-
wickiego działają dwa – w Knuro-
wie i w Pyskowicach. Oba UTW 
oferują całą gamę ciekawych zajęć 
i warsztatów, gdzie  między inny-
mi słuchacze mogą się uczyć języ-
ków obcych, doskonalić umiejętno-
ści tańca czy śpiewu, a także brać 
udział w zajęciach sportowo-rekre-
acyjnych. Obydwa prężnie działa-
jące uniwersytety dają wspaniałą 
szansę rozwoju, ale także dostar-

czają rozrywki innym mieszkań-
com, dzięki licznym występom ze-
społów artystycznych na różnego 
typu imprezach. Szczególnie cie-
szy to, że ludzie w dojrzałym wie-
ku mają możliwość nadal się rozwi-
jać, uczyć nowych rzeczy i spotykać 
w nowych okolicznościach.

Pamiętajmy więc, że nigdy nie 
jest za późno, żeby korzystać z ży-
cia, co zresztą czynią słuchacze uni-
wersytetów trzeciego wieku w na-
szym powiecie. 

(KO)

Grupa tańca liniowego „Chyże Nóżki” podczas występu na VI Powiatowym Przeglądzie Twórczości Arty-
stycznej Seniorów i KGW Powiatu Gliwickiego.

Technikaria 2022
8 grudnia 2022 roku 
młodzież z Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 
w  Knurowie kształcąca 
się w klasach technikum: 
technik elektryk, technik 
mechanik, technik spa-
walnictwa oraz technik 
grafiki i poligrafii cyfro-
wej, jak również w kla-
sach szkoły branżowej 
w zawodach: ślusarz, me-
chanik-monter maszyn 
i  urządzeń oraz elektryk 
wzięła udział w Techni-
kariach.

Tegoroczne hasło brzmiało: 
„Druk 3D – nowoczesna techni-
ka wytwarzania”. Technologię dru-
ku 3D, zastosowanie tej technologii 
w różnych branżach oraz zagad-
nienia związane z modelowaniem 
3D w bardzo interesujący sposób 

przedstawili uczniowie technikum. 
W czasie spotkania uczestnicy mieli 
możliwość śledzenia procesu druko-
wania 3D oraz zapoznali się z meto-
dą wykonywania nadruków na róż-
nego rodzaju materiałach.

Info: ZSZ nr 2  
w Knurowie

www.powiatgliwicki.pl10
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Człowiek z wieży
Swoją służbę pełni każdego roku od wczesnej wiosny do póź-
nej jesieni. Zaczyna o poranku i kończy wraz z zachodem 
słońca. Samotnie od wielu lat wysiaduje trzydzieści sześć 
metrów nad ziemią i czujnym okiem przypatruje się  okala-
jącym go hektarom lasów, w celu wypatrzenia chociaż naj-
mniejszego śladu dymu. I tak już od niemal dwudziestu lat. 
Oto Jan Karbownik – „leśny latarnik”, „człowiek z wieży”, 
czyli leśnej dostrzegalni Nadleśnictwa Rudziniec w Łączy.

Z panem Janem, mieszkańcem 
Sierakowic umówiliśmy się na spo-
tkanie w piątkowy poranek. Chociaż 
okres jego służby w tym sezonie do-
biegł właśnie końca, nie miał żadne-
go problemu, by zjawić się pod wie-
żą z samego rana. Gdy dotarłem na 
miejsce, pan Jan czekał już na mnie, 
stojąc przy swoim niezastąpionym 
skuterze, którym na co dzień przy-
jeżdża do pracy. Przygotował rów-
nież dla mnie sympatyczny upo-
minek – wiaderko grzybów, które 
uzbierał dzień przed naszym spotka-
niem… Po krótkiej wymianie życz-
liwości, byliśmy już gotowi wejść 
do środka. Pan Karbownik wycią-
ga klucze i otwiera drzwi z ogrom-
nym napisem „NIEUPOWAŻNIO-
NYM WSTĘP WZBRONIONY”. 
Wewnątrz budowla wydaje się węż-
sza niż na zewnątrz. Pniemy się 
w  górę krętymi, metalowymi scho-
dami, robiąc sobie kilkuminutowe 
przerwy co kilka pięter; pan Jan ma 
już swoje lata, jednak nie dziwię mu 
się – sam zaczynam odczuwać spore 
zmęczenie. Wspomina, że od dłuż-
szego czasu jest mu trochę łatwiej, 
ponieważ nie musi już robić tego 
codziennie, bo znaleziono dla nie-
go zmiennika, co nie zawsze było 
w jego pracy tak oczywiste. 

– Ten zmiennik, którego mam 
teraz, wydaje się solidny. Przez lata 
miałem wielu innych, ale rezygno-
wali po miesiącu czy nawet tygo-
dniu. Nie wytrzymują po prostu. 
Do tej pracy trzeba mieć zdrowie 

– mówi podczas jednej z naszych 
przerw Jan Karbownik. 

Udaje nam się po czasie wdrapać 
na ostatnie, czternaste piętro. Bal-
kon, będący centrum dowodzenia 
„leśnego latarnika” wyposażony jest 
w sprzęt, umożliwiający mu dokład-
ne określenie współrzędnych geogra-
ficznych miejsca, w którym podej-
rzewa, że mogło dojść do wzniecenia 
pożaru oraz łączność radiową, za po-
mocą której może kontaktować się 
z  Punktem Alarmowo-Dyspozycyj-
nym Nadleśnictwa Rudziniec oraz 
z patrolami naziemnymi. Oprócz 
przyrządów potrzebnych mu do pra-
cy, pan Jan ma tutaj zwyczajne radio 
FM, skrzynkę, w której przechowuje 
jedzenie, elektryczny czajnik i farel-
kę na zimniejsze dni. Główną uwa-
gę przykuwa jednak zapierający dech 
w piersiach widok na połacie lasów 
w  różnych odcieniach koloru ziele-
ni, szczególnie robiący wrażenie przy 
porannym słońcu. 

– Jakoś pięć, sześć razy do roku 
zdarza się tutaj idealna widoczność, 
gdzieś do 100 kilometrów. Widać 
wtedy stąd nawet Sudety – komen-
tuje nasz rozmówca.

Wieża przeciwpożarowa z tara-
sem widokowym znajduje się w głę-
bi lasu na terenach, wchodzącego 
w  skład Nadleśnictwa Rudziniec, 
leśnictwa w Łączy, około cztery ki-
lometry od wsi o tej samej nazwie. 
Pod budowę wieży wybrano naj-
wyższe okoliczne wzniesienie, któ-
re mierzy 224 m. n. p. m. Wcześniej  

na tym miejscu stała wieża wyko-
nana z drewna, jednak po jej zbu-
rzeniu, postawiono konstrukcję żel-
betonową, której budowa trwała 
zaledwie trzynaście dni i zakończo-
no ją 20 czerwca 2000 roku. Śred-
nica wieży wynosi 2 metry, a taras 
widokowy znajduje się na 32. me-
trze. Wcześniej był to wierzchołek 
budowli, jednak po sześciu latach 
dobudowano do niej nowy balkon, 
dodając wieży kolejne 4 metry wy-
sokości.  

– Wcześniej siedziałem w budce, 
mniejszej o metr średnicy. Jak padał 
deszcz, to miałem mokro, jak zawiał 
wiatr, to miałem tutaj wszędzie kurz. 
Teraz to jest „kulturka” – wyznaje ze 
śmiechem pan Jan.  

Jak to się stało, że pan Karbow-
nik w ogóle znalazł się w miejscu, 
w którym jest? Z przypadku. Pracę 
tę przejął po swoim szwagrze, który 
patrolował las w czasach, gdy wieża 
była jeszcze drewniana. Sam z wy-
kształcenia jest ślusarzem i wcześniej 
przepracował kilka lat w Niemczech. 
Początkowo nie chciał wcale przyjąć 
tej pracy, gdyż obawiał się wchodze-
nia na drewnianą konstrukcję, jed-
nak gdy jej miejsce zajęła wieża wy-
konana z solidniejszego materiału, 
postanowił dać sobie szansę w peł-
nieniu nowej funkcji. 

Praca, polegająca na wielogo-
dzinnym patrolowaniu terenów le-
śnych z wysokości, mogłaby się wy-
dawać dla wielu osób łatwa. Nic 
bardziej mylnego! Podczas naszej 
rozmowy Jan Karbownik wyliczył 
wiele trudności, z jakimi musi się 
mierzyć, wykonując swój zawód; od 
ekstremalnych temperatur wewnątrz 
balkonu (wiosną oraz jesienią jest tu-
taj bardzo zimno, latem z kolei słup-
ki termometru często sięgają nawet 
50 stopni!), przez czasami nieznośną 
wręcz ciszę, przez którą – jak sam to 
ujął – potrafi „dzwonić w uszach”, 
aż po…. zmęczenie fizyczne.

– Nie wierzyłem, że od siedzenia 
mogą boleć nogi! Dopiero sam oso-
biście przekonałem się, jaki to ból po 

kilku godzinach nieruchomego sie-
dzenia. Jak wracałem do domu i kła-
dłem się w łóżku, to one od skurczów 
aż skakały – wspomina stróż wieży. 

Służba na wieży to także wiele 
wyrzeczeń. Dzień powszedni, week-
end, czy też święta - natura nie robi 
sobie dni wolnych, dlatego pan Kar-
bownik zawsze musi być na poste-
runku. Dni wolne miał tylko wte-
dy, gdy padał deszcz, jednak i wtedy 
musiał pojawić się na swoim stano-
wisku. 

– Gdy padał deszcz, musiałem 
zawsze czekać do 10.20 na komuni-
kat z Katowic, który przekazywany 
był do nadleśnictw z informacją, czy 
dzisiaj mamy pełnić dyżur, czy nie – 
mówi pan Jan. 

Pomimo wielu niedogodno-
ści Karbownik uwielbia tę pracę. 
Na  szczęście podczas jego pracow-
niczego stażu nie wybuchł w rudzi-
nieckich lasach żaden pożar. 

– Plusem jest to, że nie mam tu-
taj żadnego szefa – śmieje się pan Jan 
– ale prawda jest taka, że ta funkcja 
to jest sztuka. To odpowiedzialność. 
Trzeba być zawsze czujnym i gdy-
bym tego nie lubił, po prostu bym 
tego nie robił – skwitował. 

Częstym urozmaiceniem w jego 
pracy są również zapowiedziane 
wcześniej wycieczki szkolne lub pry-
watne. Pan Jan wspomina, że widok 
z jego balkonu przychodzili podzi-
wiać nawet goście z Czech, Niemiec 

Jan Karbownik, czyli człowiek z wieży.

i Francji! Przypomnijmy, że całkiem 
niedawno, bo w maju br. gościli 
w dostrzegalni goście z naszych part-
nerskich powiatów Calw i Puckiego.

Nagrodą samą w sobie jest rów-
nież bliski kontakt z naturą. Pan Jan, 
który kiedy nie pełni służby na wie-
ży, zajmuje się gospodarstwem, jest 
miłośnikiem zwierząt. Codziennie 
towarzyszą mu jaskółki oraz jastrzę-
bie, udało mu się raz nawet nawią-
zać bliższą znajomość z pewnym za-
jącem. 

 – Jakoś cztery lata temu, pod 
wieżą w cieniu siedział zając. Spuści-
łem mu z balkonu na sznurku mar-
chewkę, po czym ten uciekł, ale po 
jakimś czasie był ciekawy i przy-
szedł z powrotem. Tak go nauczy-
łem, że  zawsze musiałem zostawiać 
mu marchewkę. I zawsze ją zjadał – 
wspomina z uśmiechem stróż. 

Na pytanie, czy w związku ze 
zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia był świadkiem tego, czy 
zając przemówił ludzkim głosem, za-
śmiał się. 

– No niestety, w święta nie peł-
nię służby, jednak raz byłem tutaj 
w  Sylwestra. Widok otaczających 
mnie zewsząd kolorowych fajerwer-
ków jest nie do opisania. To trzeba 
przeżyć – powiedział na pożegnanie 
Jan Karbownik.

Tekst i zdjęcia:  
Szymon Sobota

Sprzątamy powiat gliwicki - konkursy plastyczne
18 października 2022 r. odbyło się spotkanie komisji konkursowej, w celu oceny prac zgłoszo-
nych na konkurs na pracę plastyczną oraz na projekt ulotki w ramach akcji „Sprzątamy Powiat 
Gliwicki 2022”. 

Konkurs na pracę plastyczną 
skierowany był do uczniów szkół 
specjalnych oraz mieszkańców do-
mów pomocy społecznej. Do kon-
kursu zgłosiły się: Zespół Szkół 
Specjalnych w Knurowie, Zespół 
Szkół Specjalnych w Pyskowicach, 
Dom Pomocy Społecznej „Osto-
ja” w Sośnicowicach, Dom Pomo-
cy Społecznej „Zameczek” w Kuź-
ni Nieborowskiej i Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
w Pilchowicach.

Komisja konkursowa w konkur-
sie plastycznym zarekomendowa-
ła Zarządowi Powiatu Gliwickie-
go jako najlepszą pracę wykonaną 
przez Józefa Kocura oraz  Patryka 
Przegendzę mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej dla Dzieci 
i  Młodzieży w  Pilchowicach. Oni 
to zdobyli pierwszą nagrodę. Po-
nadto wyróżniono: Paulinę Rekus, 
Dorotę Bemś, Aleksandrę Jawor-
ską - uczennice Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Pyskowicach, Grzegorza 
Warwasa, Joannę Sekułę, Jakuba 
Pasko oraz Szymona Piętę - uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych w Knu-
rowie, Klaudię Rahl oraz Doro-
tę Dąbrowską - mieszkanki Domu 
Pomocy Społecznej „Ostoja” w So-
śnicowicach i Sebastiana Folwacz-
nego mieszkańca Domu Pomocy 
Społecznej „Zameczek” w  Kuźni 
Nieborowskiej.

Natomiast drugi konkurs na 
projekt ulotki w ramach akcji 

„Sprzątamy Powiat Gliwicki 2022” 
skierowany był  do uczniów Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie, Zespołu Szkół im. I.  J. Pa-
derewskiego w Knurowie oraz 
Zespołu Szkół im. Marii Konopnic-
kiej w Pyskowicach. Wszystkie trzy 
jednostki przesłały prace wykona-
ne przez swoich uczniów. Za naj-
lepszą uznano pracę (projekt ulotki) 
wykonaną przez Ksenię Ihnaten-
ko, uczennicę Zespołu Szkół im. 
M. Konopnickiej w  Pyskowicach. 
Nagrodą dodatkową dla Kseni jest 
druk ulotki i jej kolportaż razem 
z Wiadomościami Powiatu Gliwic-
kiego. Gratulujemy! 

Ponadto wyróżniono dwie  pra-
ce wykonane przez: Szymona Kram-

ka, ucznia Zespołu Szkół im. I.J. Pa-
derewskiego w Knurowie i Patrycję 
Duszę, uczennicę Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie.

Nagrody konkursowe wręczono 
13 grudnia  br., w momencie, kiedy 
nasza gazeta „szła do druku”.

Tekst i zdjęcia: MFR

www.powiatgliwicki.pl

Nagrodzona praca plastyczna Józefa Kocura i Patryka Przegendzy 
z DPS „Zameczek”.
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Recytowali von Eichendorffa 
17 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku odbył się II Re-
jonowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Josepha von Eichendorffa. W ramach konkur-
su uczniowie recytowali wiersze i czytali fragmenty prozy Josepha von Eichendorffa – poety 
związanego z ziemią toszecką. 

Laureatka konkursu „Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie”
25 października 2022 roku w Placówce Terenowej KRUS w Gliwicach nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu rolniczego „Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie”, którego współorgani-
zatorem było Starostwo Powiatowe w Gliwicach. 

„Kości i stawy też rolnika sprawy” 
Choroby układu ruchu zaliczamy do najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. 
W dużej mierze dotyczą one rolników. Bóle mięśni, stawów i kości są wynikiem zaburzeń mięśniowo-
-szkieletowych obejmujących szeroki zakres problemów zdrowotnych. 

Anna Juraszek odbiera nagrodę.
Najczęściej dotyczą one odcinka lę-

dźwiowego kręgosłupa (pleców), od-
cinka szyjnego kręgosłupa (szyi), ra-
mion oraz kończyn dolnych i górnych. 
Zwykle wynikają z chronicznego prze-
ciążenia organizmu, a w szczególności 
kręgosłupa i prowadzą do powstawa-
nia mikrourazów oraz przyspieszenia 
zmian zwyrodnieniowych. Nasilenia 
dolegliwości bólowych mogą prowa-
dzić do okresowej lub trwałej niezdol-
ności do pracy w gospodarstwie rol-
nym. 

Ze względu na charakter wykony-
wanej pracy, rolnicy są szczególnie na-
rażeni na występowanie chorób układu 
ruchu. Pomimo zwiększonej w ostat-
nich latach mechanizacji, a nawet au-
tomatyzacji prac w rolnictwie, któ-
ra umożliwia wyeliminowanie wielu 
uciążliwych prac ręcznych, rolnicy na-
dal narażeni są na nadmierny wysiłek 
fizyczny, który prowadzi do zmian cho-
robowych.

Najczęstszymi przyczynami wystę-
powania chorób układu ruchu są:
• ciężka fizyczna praca – podnosze-

nie oraz przenoszenie ładunków 
o dużej masie i gabarytach, prze-
mieszczanie ładunków w pozycji 
wymuszonej z jednoczesnym skrę-
tem tułowia, a także zawyżona sa-
moocena możliwości fizycznych 
człowieka,

• długotrwała praca w wymuszo-
nej pozycji ciała – długotrwałe zgi-
nanie, skręcanie tułowia, praca na 
kolanach powodująca obciążenia 
statyczne, nieodpowiednio przygo-
towane stanowisko pracy i źle do-
brane narzędzia,

• praca ze zwierzętami – możliwość 
występowania urazów narządu ru-
chu spowodowanych szarpnię-

ciem, przygnieceniem przez zwie-
rzęta itp.,

• stres –  jako długofalowe działa-
nie sprzyjające wypadkom i ura-
zom tj. spiętrzenie prac związanych 
z okresem zbiorów, klęski żywioło-
we, trudna sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa, problemy rodzinne,

• czas pracy rolnika – zbyt długa pra-
ca powodująca przeciążenia narzą-
du ruchu.
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia 

chorób układu ruchu, należy:
• zorganizować ergonomiczne sta-

nowisko pracy poprzez zreduko-
wanie do minimum konieczno-
ści wykonywania takich czynności 
jak: skręty i zginania tułowia, zgi-
nanie nadgarstków, unoszenie rąk 
ponad głowę, łokci ponad obręcz 
barków przez właściwy dobór na-
rzędzi pracy na stanowisku oraz ich 
rozmieszczenie w sposób łatwo do-
stępny, co znacznie ułatwi pracę,

• zastosować prawidłową techni-
kę podnoszenia i przenoszenia tj. 
zgodnie z zasadą podnoś ładunki 
oburącz, jak najbliżej ciała, na zgię-
tych kolanach, z wyprostowanymi 
plecami, unikając obciążenia jed-
nostronnego,

• stosować zawsze czyste obuwie, do-
stosowane do wykonywanej pra-
cy, z podeszwą antypoślizgową, 
usztywniające staw skokowy,

• przy pracach na wysokości korzy-
stać z bezpiecznych drabin oraz  
stosować zabezpieczenia przed 
upadkiem (szelki bezpieczeństwa 
z linką – przy pracach na wysoko-
ści powyżej 2m),

• przy wchodzeniu i schodzeniu 
z ciągników, maszyn i przyczep ko-
rzystać z drabinek, podestów oraz 

uchwytów zamontowanych fa-
brycznie,

• ograniczyć do minimum ręczne 
prace transportowe, korzystać z na-
rzędzi pomocniczych tj. wózków, 
taczek,

• przestrzegać norm podnoszenia 
i przenoszenia tj. praca stała: 12 kg 
(kobiety), 30 kg (mężczyźni); praca 
dorywcza: 20 kg (kobiety), 50 kg 
(mężczyźni),

• unikać bezpośredniego kontaktu 
ze zwierzętami, szczególnie z duży-
mi osobnikami,

• stosować przerwy w pracy mające 
na celu odciążenie mięśni przez od-
poczynek lub zmianę rodzaju wy-
konywanej pracy tzw. praca uroz-
maicona, 

• kontrolować stan zdrowia poprzez 
wykonywanie podstawowych ba-
dań profilaktycznych oraz zadbać 
o systematyczną aktywność rucho-
wą.  
Pamiętaj!
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Eliminując zagrożenia zyskujemy 
zdrowie, a przede wszystkim bez-
pieczne miejsce do pracy i życia. 

Tomasz Taranowski 
Kierownik  

Placówki Terenowej KRUS  
w Gliwicach

Nawet młodsi uczniowie poradzili sobie z niemieckimi tekstami 
poety.

Patronat nad konkursem ob-
jęli: starosta gliwicki, burmistrz 
Toszka, konsul RFN w Opolu, 
konsul honorowy RFN w Gliwi-
cach oraz Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Niemców Woje-

wództwa Śląskiego. Zmagania 
konkursowe zostały przygotowane 
przez Annę Badurę, nauczycielkę 
języka niemieckiego oraz Agniesz-
kę Dłociok, przewodniczącą Koła 
Gliwickiego Towarzystwa Spo-

łeczno-Kulturalnego Niemców 
Województwa Śląskiego. 

(oprac. PSz) 
Foto: Archiwum szkoły

Gmina  
Wielowieś 

Gmina 
Rudziniec 

Gmina 
Pyskowice 

  

 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI 
NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO  

 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 338 37 29 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 

w Gliwicach) lub mailowo npp@starostwo.gliwice.pl 
Spotkanie z mediatorem jest możliwe, w każdym z punktów zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego, w którym świadczona 
jest nieodpłatna pomoc prawna po uprzednim umówieniu.  

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gierałtowicach  
ul. Powstańców Śląskich 1 (OPS)   Nieodpłatnych porad prawnych udzielają radcowie prawni. 
Mediator dostępny w ramach poniedziałkowego dyżuru. 

Dni i godziny otwarcia 
Poniedziałek  od godz. 11.00 do godz. 15.00  
Wtorek  od godz. 11.00 do godz. 15.00  
Środa   od godz. 11.00 do godz. 15.00 
Czwartek  od godz. 11.00 do godz. 15.00 
Piątek   od godz.   9.00 do godz. 13.00 
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sośnicowicach  
ul. Szprynek 1 (OPS)    Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci. 

Dni i godziny otwarcia 
Poniedziałek  od godz. 13.00 do godz. 17.00 
Wtorek  od godz.   9.00 do godz. 13.00 
Środa   od godz.   9.00 do godz. 13.00 
Czwartek  od godz.   9.00 do godz. 13.00 
Piątek   od godz.   9.00 do godz. 13.00 
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wielowsi, ul. Główna 1 
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.  
Mediator dostępny w ramach piątkowego dyżuru. 

Dni i godziny otwarcia 
Poniedziałek   od godz. 14:00 do godz. 18:00 
Wtorek   od godz. 14:00 do godz. 18:00 
Środa    od godz.   8:00 do godz. 12:00 
Czwartek   od godz.   8:00 do godz. 12:00 
Piątek    od godz.   8:00 do godz. 12:00 
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci. 
Mediator dostępny w ramach poniedziałkowego dyżuru. 

Dni i godziny otwarcia  
Poniedziałek  od godz. 11.30 do godz. 15.30 
Wtorek  od godz. 11.30 do godz. 15.30 
Środa   od godz. 11.30 do godz. 15.30 
Czwartek  od godz.   7.30 do godz. 11.30 
Piątek   od godz.   7.30 do godz. 11.30 
  

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26 
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają radcowie prawni. 
Mediator dostępny w ramach poniedziałkowego dyżuru. 

Dni i godziny otwarcia  
Poniedziałek  od godz.    9.00 do godz. 13.00 

 Wtorek  od godz.  11.30 do godz. 15.30 
Środa   od godz.  11.00 do godz. 15.00 
Czwartek  od godz.  13.30 do godz. 17.30 
Piątek   od godz.    9.00 do godz. 13.00 

Gmina  
Gierałtowice

 

Gmina  
Sośnicowice 

Celem konkursu było oddzia-
ływanie na poprawę warunków 
bezpieczeństwa pracy rolników 
i ich rodzin oraz upowszechnianie 
wiedzy o zagrożeniach i zasadach 
bezpiecznej pracy. 14 listopada, 
w  Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach odbyło się oficjalne wręcze-
nie nagród zwyciężczyni konkur-

su. Upominek w postaci apteczki, 
ufundowanej przez Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego 
oraz pakiet gadżetów Powiatu Gli-
wickiego otrzymała Anna Juraszek 
z Pyskowic, której w tych wyjąt-
kowych okolicznościach dzielnie 
towarzyszyła córka, Natalia. Na-
grody osobiście wręczyli członek 

Zarządu Powiatu Gliwickiego, Jó-
zef Kruczek wraz z kierownikiem 
PT KRUS w Gliwicach, Toma-
szem Taranowskim.

Serdecznie gratulujemy!

(KO) 
Foto: Karolina Orłoś

www.powiatgliwicki.pl12



www.powiatgliwicki.pl

Nr 6/183 listopad/grudzień 2022  NASZE IMPREZY

Św. Mikołaj odwiedził 
Starostwo Powiatowe

Na zaproszenie Zarządu Powiatu Gliwickiego przyjechał do Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach wielce dostojny gość - sam święty Mikołaj, który 
w towarzystwie Aniołka i Elfa obdarował prezentami grzecznych pracow-
ników urzędu, a następnie ich dzieci, które licznie przybyły na tę okazję do 
naszego starostwa. 

Dzieciaki też oczywiście były bardzo grzeczne! Serdecznie wszystkie po-
zdrawiamy!!!

(MFR) 
Foto: Szymon Sobota 

www.powiatgliwicki.pl

Jest w seniorach moc!
Już po raz szósty seniorzy Powiatu Gliwickiego spotkali się na Przeglądzie Twórczości Arty-
stycznej Seniorów i Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Domu Kultury w Knurowie-
-Szczygłowicach w sobotę, 19 listopada 2022 roku i zakończył się wielkim sukcesem, o czym 
świadczyły uśmiechnięte twarze naszych wspaniałych artystów. 

Na widowni zasiedli wicestaro-
sta gliwicki, Adam Wojtowicz, czło-
nek Zarządu Powiatu Gliwickiego, 
Józef Kruczek oraz Radni Rady Po-
wiatu Gliwickiego w osobach Ewy 
Jurczygi, będącej jednocześnie po-
mysłodawczynią przeglądu, Jolanty 
Leśniowskiej, Małgorzaty Szymań-
skiej, Teresy Szymońskiej oraz Mi-
rosława Marcola. 

Wśród występujących na sce-
nie mogliśmy podziwiać Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich z Bojszo-
wa z wiązanką śląskich przyśpiewek 
oraz Bernadetę Suligę, członkinię 
Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pil-
chowiczanom, która przedstawi-
ła wiersze napisane do swoich ma-
larskich dzieł. Nie zabrakło bardzo 
ciekawego wystąpienia teatralne-

go Grupy Artystycznej „Arlekin” 
z DPS „Ostoja” w Sośnicowicach, 
która zaprezentowała przedstawie-
nie pt. „Dług”, a tuż po niej gru-
pa „TAMBURYN” z Knurowskie-
go UTW zaśpiewała dwie piosenki. 
Bardzo miłym dla oka akcentem 
była także wiązanka tańców w wy-
konaniu grupy pod nazwą „Chyże 
Nóżki” z Knurowskiego UTW, zaś 
Janek i Przyjaciele z DPS „Zame-
czek” zaśpiewali pięć piosenek, któ-
re porwały do tańca niemal całą 
salę! Na koniec wystąpił Dzienny 
Dom „Senior +” w Sośnicowicach 
ze swoim niezwykle interesującym 
programem muzyczno-ruchowym 
„Muzyczne ekspresje”. 

Poza wyjątkowo ciekawą czę-
ścią wystąpień na scenie, wszyscy 
obecni mogli zapoznać się także ze 
wspaniałą twórczością licznie przy-
byłych rękodzielników prezentu-
jących wiele ciekawych przedmio-
tów, których stworzenie wymagało 
sporo czasu, ale i zaangażowania. 
Przybyli goście podziwiali mię-
dzy innymi kartki okolicznościo-
we, biżuterię koralikową, stroiki 
świąteczne, obrazy olejne i akry-
lowe, a nawet pisanki! Wśród wy-
stawców można było spotkać człon-
kinie Grupy Zakręcone przy GOK 
w Gierałtowicach w osobach: Ha-
liny Szołtysek, Bogusławy Kukliń-
skiej, Antoniny Leszczyńskiej, Jo-
lanty Mizery oraz Olgi Palecznej, 
przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gierałtowicach: Joan-
nę Urbanik, Irenę Błaszek oraz Ge-
nowefę Kinastowską, rękodzielni-
ków gminy Rudziniec: Franciszka 
Tomanka, Marię Jenczmionkę oraz 
Janinę i Joachima Smolarczyków, 
reprezentantki KGW w Wilczy, pa-
nią Leokadię Piechutę ze Stowarzy-
szenia Pilchowiczanie Pilchowicza-
nom, seniorów z Dziennego Domu 
„Senior +” w Sośnicowicach: Wła-
dysława Klęka, Alicję Pleban, Marię 
Jassak, reprezentantki KGW w Ko-
tulinie oraz reprezentantów Domu 
Pomocy Społecznej „Zameczek”. 

Wszyscy artyści, zarówno ci wy-

stępujący na scenie jak i ci prezen-
tujący swoje rękodzieło otrzymali z 
rąk radnych Rady Powiatu Gliwic-
kiego puchary oraz drobne upomin-
ki promujące Samorząd Powiatu 
Gliwickiwgo! Przegląd Twórczości 
Artystycznej Seniorów i Kół Go-
spodyń Wiejskich Powiatu Gliwic-
kiego powrócił po pandemicznej 
przerwie i po raz kolejny okazał się 

sukcesem, co niezwykle cieszy or-
ganizatorów. Bardzo dziękujemy 
wszystkim obecnym za pojawienie 
się na tym wspaniałym wydarzeniu, 
a artystom za trud włożony w przy-
gotowanie się do przeglądu. Było 
wspaniale, do zobaczenia za rok!

Karolina Orłoś 
Foto: Piotr Szołtysek
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W oczekiwaniu na Boże Narodzenie
Hanna Wierzbicka, nauczycielka z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, a jednocze-
śnie kobieta wielu pasji, w tym także coraz bardziej uznana fotografka przygotowała dla na-
szych Czytelników kilka adwentowych migawek z naszego powiatu.

Aleksandra Wojciechowska uwielbia przedświąteczne jarmarki. 
A tych ci u nas dostatek – w każdej niemalże gminie naszego po-
wiatu organizowane są mniejsze lub większe jarmarki. I choć daleko 
im może do tych ogromnych w Wiedniu, Dreźnie, czy Krakowie, 
a nawet w pobliskim katowickim Nikiszowcu, to też mają swój nie-
odparty, adwentowy urok. 

Co Ola trzyma w ręce? Kubeczek napełniony gorącym sokiem z ma-
lin, aromatyczną świąteczną herbatką, grzanym winem, miodem 
pitnym, czy grogiem? To już jej słodka tajemnica…

Wio koniku, wio, zawieź mnie prosto pod choinkę,  
do świętego Mikołaja – prosi Fabian.

W oczekiwaniu na świętego Mikołaja…  
Podobno już słychać stukot kopyt reniferów…

Na Boże Narodzenie z niecier-
pliwością czekają już Lena, Sara 
i  Fabian, uczniowie klasy pierwszej 
w  Zespole Szkół Specjalnych w Py-
skowicach. Z radością, ale i spokojem 
i cierpliwością pozowali pani Hani do 
świątecznych fotografii. Bo oni, po-
dobnie jak my wszyscy, wciąż wierzą 
w św. Mikołaja i dobro, jakie roznosi 
ten biskup z Miry po całym świecie. 

Jak małe, słodkie elfy uczniowie na-
szej szkoły czekają na cud Bożego 
Narodzenia. Podobnie jak Aleksan-
dra Wojciechowska, która uwielbia 
kolorowe, adwentowe jarmarki. Choć 
starsza od uczniów naszej szkoły, też 
z utęsknieniem czeka na święta. Czas 
oczekiwania umila sobie zapachem 
zbliżających się świąt, jaki najlepiej 
czuć na adwentowych jarmarkach… 

Na zdjęciach widać już atmos-
ferę zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, na które czekają nie 
tylko najmłodsi mieszkańcy nasze-
go regionu, ale – nie ma co ukrywać 
– również starsi, dorośli, a nawet 
dojrzali ludzie z powiatu gliwickie-
go. Bo cóż może być piękniejszego 
niż przyjście Dzieciątka, które bez-
bronne w maleńkim żłóbku przy-
nosi nam wiarę, nadzieję i miłość. 
I oby tych trzech wartości nie za-
brakło nam nie tylko przy świątecz-
nym stole, ale w całym 2023 roku!

(MFR) 
Foto: Hanna Wierzbicka

www.powiatgliwicki.pl

Pierwszaki uwielbiają przy-
gotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia, świąteczną sce-
nerię, te zapachy i smaki…

W czerwonej sukience prezentuje się Lenka, druga dziewczynka 
w sukience wzorzystej to Sara, a chłopiec ma na imię Fabian. Cho-

dzą do pierwszej klasy w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowi-
cach, wszyscy są nowi, w szkole pierwszy rok. – Ogólnie słodziaki! 

– mówi Hania Wierzbicka.

„Świąteczne spotkanie z Mikołajem” PCPR w Gliwicach
W dżdżysty piątkowy wieczór, 9 grudnia 
2022 roku serca podopiecznych rodzin za-
stępczych, ich opiekunów i krewnych, miesz-
kanek Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”, 
jak również pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach roz-
paliły ogień ogniska i żar mikołajowego ser-
ca. Wszystko to działo się na placu przy DPS 
„Ostoja” w Sośnicowicach.

Mikołaj, Elf i „Pani Mikołajka” przybyli z nie-
zwykłą energią i workiem pełnym prezentów, które 
rozdawali wychowankom naszej powiatowej pieczy 

zastępczej i mieszkankom „Ostoi”. Radości na buziach 
najmłodszych, ale i  tych starszych było co niemiara. 
Nie zabrakło wspólnych zabaw, śpiewu kolęd, pieczenia 
kiełbasek i gorącej czekolady. 

Inicjatywa „Świąteczne spotkanie z Mikołajem” dla 
dzieci z pieczy zastępczej i uczestników projektu RE-
START – Program Aktywności Lokalnej współfinan-
sowana była ze środków Unii Europejskiej.

Serdecznie dziękujemy Panom Dariuszowi Medo-
niowi z gliwickiej firmy DRS oraz Mariuszowi Paw-
liczkowi z firmy Mar-kop w Smolnicy za ufundowanie 
części mikołajowych paczek.

Tekst i foto: (MFR)
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Siła Zielonej Drużyny z Rudzińca
W sezonie 2021/2022 mistrz województwa śląskiego w rozgrywkach I ligi śląskiej, od sezo-
nu 2022/2023 historycznie dla Gminy Rudziniec i powiatu gliwickiego uczestnik ogólnopol-
skiej 2 ligi mężczyzn na szczeblu centralnym, obecnie na szóstej pozycji w tabeli…. Mowa 
oczywiście o drużynie KS Rudziniec reprezentującej powiat gliwicki. Siatkarze trenują pod 
skrzydłami Włodzimierza Madeja, który oprócz sukcesów z reprezentacją Polski juniorów 
może pochwalić się efektowną współpracą z klubami II oraz I-ligowymi!

Sebastian Ślósarczyk  
Wicemistrzem Świata w pływaniu!

Beata Ślósarczyk, mama Sebastiana Ślósarczyka, absolwen-
ta Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie napisała do nas 
niezwykle miłe podziękowanie za wsparcie, jakiego miesz-
kańcy powiatu gliwickiego udzielili naszemu pływakowi 
podczas przygotowań do zawodów i mistrzostw. Rok 2022 
był dla Sebastiana niezwykle bogaty w starty i zwycięstwa. 
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne suk-
cesy pływackie!

Chłopak z Toszka  
dobiegł po marzenia!

Napisać o nim „biegacz” to jak nie napisać nic, bo to jak 
wiele przy tym osiąga i jakie dystanse pokonuje, jest na-
prawdę godne podziwu. Tomasz Sobania, bo o nim mowa 
od lat podejmuje biegowe wyzwania do przeróżnych 
miejsc. Biegał już na Jasną Górę, do Santiago de Compo-
stela w Hiszpanii, z Zakopanego do Gdyni w ramach akcji 
„Maratonami przez Polskę”, a także do Rzymu. 4 listopa-
da bieżącego roku zrealizował swój kolejny cel – dobiegł do 
Barcelony. 

II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
„Nasz plac na wasz plac”

O tym, że mali chłopcy z naszego powiatu (ci starsi zresztą 
też!) lubią uganiać się za piłką nożną na boisku, wiedzieli-
śmy od dawna. Dlatego również w bieżącym roku Samo-
rząd Powiatu Gliwickiego zorganizował turniej piłkarski, 
w którym udział wzięło aż osiem drużyn ze wszystkich 
ośmiu gmin powiatu gliwickiego. 

16 listopada 2022 r. w hali 
sportowej w Kleszczowie mogliśmy 
obserwować zmagania drużyny 
podczas Tauron Pucharu Polski, 
w którym KS Rudziniec zmierzył się 
z zespołem ZAKSA Strzelce Opol-
skie. Mimo przegranej siatkarze re-
prezentujący barwy Rudzińca poka-
zali swoją dobrą dyspozycję i zyskali 
uznanie ze strony kibiców obecnych 
na meczu. Doprowadzili do tie-bre-
aka, który zakończył się wynikiem 
15:10 na korzyść przeciwnika. W ko-
lejnym, historycznym pucharowym 
wydarzeniu uczestniczyło wielu 

kibiców, m.in. swoją obecnością za-
szczycił wieloletni honorowy czło-
nek naszego stowarzyszenia, członek 
Zarządu Powiatu Gliwickiego, Józef 
Kruczek. Wiele w obecnym roku 
kalendarzowym się dzieje w szere-
gach klubu, oprócz historycznych 
wydarzeń w kadrze seniorów, pręż-
nie rozwija się również Akademia 
Siatkarska Rudziniec, która liczy już 
89 uczestników. Warto zaznaczyć, 
że do głównej lokalizacji akademii, 
jaką jest Hala Sportowa w Kleszczo-
wie, dołączyły również Poniszowice. 
Klub tworzą same wspaniałe osoby, 

wzajemnie wymieniając się ciekawy-
mi pomysłami, pracując przy tym na 
bazie współpracy i dążąc do wyzna-
czonych celów. 

– Nie ma rzeczy niemożliwych, 
jeżeli się tylko chce i ma się do tego 
wspaniałych, otaczających ludzi (Zie-
loną Rodzinę), można osiągać krok 
po kroku dosłownie wszystko! Ko-
rzystając z okazji pragnę podziękować 
wszystkim osobom tworzącym nasz 
klub, a także wspierającym radnym 
z województwa śląskiego, powiatu 
gliwickiego, gminy Rudziniec oraz 
wszystkim sponsorom, partnerom 
oraz niezastąpionym kibicom.  Naj-
serdeczniej dziękujemy wszystkim 
organizacjom i lokalnym firmom, 
z którymi współpracujemy za to, że 
jesteście z nami, nas wspieracie i  do-
kładacie cegiełkę do tego, aby nasz 
klub się z roku na rok rozwijał, dążył 
do realizacji swoich planów i działań. 
Wszyscy razem jesteśmy i tworzymy 
Zieloną Drużynę, każdemu z osob-
na dziękuję za wkład, zaangażowanie 
i determinację – mówi Łukasz  Pieroń-
czyk, prezes zarządu Klubu Sportowe-
go Rudziniec.

Jesika Ignacy 
Foto: Archiwum KS Rudziniec.

W poprzednim numerze na-
szej gazety z dumą informowaliśmy 
Państwa o rozpoczętej z początkiem 
września wyprawie biegowej pocho-
dzącego z Toszka Tomasza Sobani. 
Dziś już możemy się cieszyć z kolejne-
go sukcesu 24-latka, który 4 listopada 
ukończył niezwykle wymagającą wy-
prawę do Barcelony. W ciągu 60 dni 
przebiegł aż 2 500 kilometrów, każ-
dego dnia pokonując odległość mara-
tonu. Podobnie jak przy wyprawie do 
Rzymu, kiedy to pokonał odległość 
blisko 1 500 km, by wesprzeć zbiór-
kę pieniędzy dla chorej na nowotwór 
dziewięcioletniej Hani, tak i tym 
razem zachęcał do wsparcia zbiórki, 
którą sam założył - Ja biegnę, Ty po-
magasz - zbiórka na rzecz klubu dla 
młodzieży z Gliwic. Wysiłek nie po-
szedł na marne, w zbiórce uzbierano  
ok. 55 tysięcy złotych, które wesprą 
promowaną przez Tomasza wyjątko-
wo ważną inicjatywę.

Serdecznie gratulujemy Toma-
szowi, życząc powodzenia w realizacji 

kolejnych wspaniałych przedsięwzięć. 
Powtórzymy po raz kolejny: Jesteśmy 
dumni z takiego mieszkańca powiatu 
gliwickiego!

Karolina Orłoś 
Foto: Archiwum Tomasza Sobani

4 listopada Tomasz Sobania 
dotarł do Barcelony, bieg 

zakończył przed stadionem 
Camp Nou. 

Przypomnijmy, że Sebastian Śló-
sarczyk jest Wicemistrzem Świata 
na dystansie 200 m stylem motylko-
wym (kat. senior) – federacja DSISO, 
Wicemistrzem Europy na dystansie 
100 m stylem dowolnym (kat. Ze-
spół Downa) – Federacja VIRTUS, 
II Wicemistrzem Europy na dystansie 
800 m stylem dowolnym (kat. Zespół 
Downa) – Federacja VIRTUS, Wice-
mistrzem Europy na dystansie 400 m 
stylem dowolnym (kat. Zespół Do-
wna) – Federacja VIRTUS i Mistrzem 
Polski na dystansie 50 m stylem do-

wolnym (kat. Zespół Downa) – ZSS 
SPRAWNI-RAZEM.  

Sebastian urodził się w Pyskowi-
cach, uczęszczał do szkoły w Knuro-
wie, więc z powiatem gliwickim zwią-
zany jest bardzo mocno!

(MFR) 
Foto: archiwum  

Sebastiana Ślósarczyka

Sebastian Ślósarczyk,  
Wicemistrz Świata  

w Pływaniu.

Zielona Drużyna z Rudzińca

równocześnie  na dwóch połówkach 
hali. Emocji było naprawdę sporo, ale 
mecze, przy wielkim zaangażowaniu 
piłkarzy, odbyły się na zdrowych zasa-
dach fair play – mówi Krzysztof Sto-
larek, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Knurowie.

Pasjonujące, pełne sportowej walki 
mecze, ustaliły następującą kolejność 
drużyn w turnieju:

1 miejsce FUTSAL AKADEMIA 
PYSKOWICE

2 miejsce LKS VICTORIA PIL-
CHOWICE

3 miejsce GMINA KNURÓW
4 miejsce TOSZECKA AKADE-

MIA PIŁKARSKA
5 miejsce TĘCZA WIELOWIEŚ
6 miejsce LKS AMATOR RU-

DZINIEC
7 miejsce LKS JEDNOŚĆ 32 

PRZYSZOWICE (gmina Gierałto-
wice)

8 miejsce KS KORONA BAR-

GŁÓWKA (gmina Sośnicowice).
Puchary, statuetki i medale wrę-

czyli zawodnikom Waldemar Dom-
bek, ówczesny starosta gliwicki oraz 
Krzysztof Stolarek, dyrektor MOSIR 
w Knurowie. Dziękujemy wszystkim 
za wspaniałe mecze, za sportowe zaan-
gażowanie i życzymy rozwoju sporto-
wej kariery!

Tekst i zdjęcie:  
Piotr Szołtysek oraz MFR

22 października 2022 roku odbył 
się II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
„Nasz plac na wasz plac”. Tegoroczny 
turniej został zorganizowany przez Po-
wiat Gliwicki i Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Knurowie, który udo-
stępnił zawodnikom halę sportową 
w Knurowie-Szczygłowicach. W  tur-
nieju wzięły udział dzieci z roczni-
ków 2011/2012, które reprezentowały 

wszystkie gminy powiatu gliwickiego. 
To ogromna radość, że na nasze spor-
towe wezwanie odpowiedziały wszyst-
kie nasze gminy!

– Turniej został podzielony na fazę 
grupową, w której grano mecze w sys-
temie „każdy z każdym” oraz fazę 
pucharową, w której rozegrano cztery 
mecze decydujące o poszczególnych 
miejscach. Młodzi zawodnicy grali Grupowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju.

www.powiatgliwicki.pl 15
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Powiat Gliwicki w oku kamery
Polecamy nasz comiesięczny program w Telewizji TVT pt. „Powiat 

Gliwicki w oku kamery”. Zawsze w ostatni piątek miesiąca!
W programie m.in. relacje z wydarzeń w Starostwie Powiatowym 

w Gliwicach, a także na terenie powiatu gliwickiego, spotkania z cieka-
wymi ludźmi, reportaże itd. Warto nas oglądać!

Telewizja TVT jest dostępna poprzez naziemną Telewizję Cyfrową 
(DVB-T), a także za pośrednictwem streamingu online na stronie inter-
netowej www.telewizjatvt.pl. Telewizja może być obecna również w tele-
fonie w aplikacji na androida, którą można pobrać z Google Play lub ze 
strony internetowej telewizji.

Kanał Telewizji TVT dostępny 
jest także w sieci kablowej UPC 
(Kanał 361), Vectra (Kanał 6), 
Multiplay (Kanał 33), Leon (Ka-
nał 45), Echostar (Kanał 88) oraz 
Jambox, a także za pośrednictwem 
innych operatorów. Polecamy!

Oglądajcie nas w Telewizji 
TVT!

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
Szanowni Czytelnicy 
przedstawiamy Wam ko-
lejną krzyżówkę.  
Poprawne hasło krzy-
żówki z poprzednie-
go numeru WPG brzmi 
UNIA KRYWAŁD. Kto 
odgadnie hasło tej krzy-
żówki? Zachęcamy do jej 
rozwiązania.

Pytania do krzyżówki:
1. Np. czasu z letniego na zimowy
2. Polska odzyskała ją w 1918 roku
3. Świąteczne ciasteczka z przypra-

wami
4. Otwarto w Pyskowicach w paź-

dzierniku 2022 – wiosną zapachnie 
różami

5. Przepływa przez nasz powiat i nazy-
wa się ….. Gliwicki

6. Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Gliwickiego, stoi na czele powiatu

7. Rośnie m.in. w Górach Świętokrzy-
skich i może być piękną choinką.

(MFR)
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Czekoladowo w Boże Narodzenie
Nie tylko makówki czy kutia, 

słodki pienik, czy ciasteczka korzen-
ne z migdałami tworzą nastrój Bo-
żego Narodzenia. Nawet w trudnych 
czasach tradycję świąteczną można 
uzupełnić… czekoladą. 

A dokładnie czekoladowym 
musem na dwie nuty, bo deser, jaki 
chcemy zaproponować naszym 
Czytelnikom, składa się z dwóch 
warstw, z ciemnej, deserowej, gorz-
kiej czekolady i z jasnej, którą można 
skomponować wedle własnego gustu 
z czekolady mlecznej, białej lub kar-
melowej… Ehhh, mniam! A że idą 
święta, całość została przyprawiona 
dodatkowo szczyptą piernikowej 
nuty. Wyszedł bardzo elegancki 
i wyrafinowany w smaku deser, ide-
alny na święta, karnawałowe przy-
jęcia i specjalne okazje. Do tego 
bardzo syty, więc można go podać 
wśród innych świątecznych słodko-
ści, na przykład w malutkich sło-
iczkach albo w wymyślnych kielisz-
kach. Mus jest piernikową wariacją 
na temat najbardziej świątecznego ze 
smaków!

Mus czekoladowo-piernikowy: 
(porcja dla 4 osób) 
• 3 żółtka,
• 1 jajko,
• 3 łyżki cukru,
• 200 g ubitej śmietanki kremo-

wej 30%,
• 150 g czekolady gorzkiej,
• 150 g czekolady mlecznej (może 

być też biała lub karmelowa),
• 1/2 łyżeczki przyprawy do pier-

nika.
Żółtka z jajkiem, cukrem i przy-

prawą do piernika wymieszać w mi-
sce. Ubijać ubijakiem, ogrzewając 
w kąpieli wodnej do temperatury 
około 80 st. C (nie gotować). Ubi-
tą masę jajeczną podzielić na dwie 
równe części. Dwa rodzaje czeko-
lad rozpuścić oddzielnie w kąpieli 
wodnej. Czekoladę gorzką dodać do 
jednej części masy jajecznej, czeko-

ladę mleczną do drugiej i dokładnie 
wymieszać. Następnie obie masy 
wymieszać delikatnie z bitą śmieta-
ną (połowa do jednej masy, druga 
do drugiej). Tak przygotowanym 
musem napełnić pucharki - najpierw 
wyłożyć warstwę z ciemnej czeko-
lady, a na niej warstwę jaśniejszą. 
Schłodzić w lodówce, przynajmniej 
dwie godziny. Przed podaniem mus 
oprószyć cynamonem i udekorować 
pralinką lub małym pierniczkiem.

Przepis pochodzi ze strony www.
everycakeyoubake.pl, jaką z powo-
dzeniem prowadziła Agnieszka Ko-
morowska z Warmii. Pani Agnieszka 

umarła. Odeszła rok temu tuż przed 
Bożym Narodzeniem. Postanowi-
liśmy przypomnieć ten przepis, bo 
deser jest naprawdę pyszny. A przy-
gotowany z sercem na pewno ogrze-
je kulinarnie nasze Święta Bożego 
Narodzenia. Korzystajcie Państwo 
z przepisów Pani Agnieszki, przeglą-
dajcie zdjęcia, czytajcie relacje z jej 
pięknych podróży. Pomyślcie o Niej 
ciepło... z uśmiechem. I uśmiechnij-
cie się do świata. Czekolada na pew-
no w tym pomoże!

(MFR) 
Foto: Agnieszka Komorowska

Album  
„Przedsiębiorczy Powiat Gliwicki”

Już jest! Efekt kilkumiesięcznej pracy urzędników Staro-
stwa Powiatowego w Gliwicach oraz urzędów miast i gmin 
powiatu gliwickiego pojawił się właśnie w formie wydaw-
nictwa!

Album pod tytułem „Przedsiębiorczy Powiat Gliwicki” to kompendium 
wiedzy na temat naszego powiatu. Wydawnictwo zawiera teksty w dwóch 
językach – polskim i niemieckim – opisujące powiat gliwicki oraz wchodzące 
w jego skład gminy pod kątem ich charakterystyki: położenia geograficznego, 
ciekawych miejsc, ale głównie potencjału gospodarczego. Całość jest okraszo-
na galerią przepięknych zdjęć krajobrazów oraz charakterystycznych miejsc, 
znajdujących się na naszych ziemiach. 

„Przedsiębiorczy Powiat Gliwicki” powstał z myślą o potencjalnych in-
westorach, dla których lektura albumu ma być zachętą do budowania na zie-
miach powiatu swoich firm, jak i dla wszystkich, którzy za sprawą zachwyca-
jących ilustracji chcą doświadczyć piękna naszego powiatu. 

Wydawcą albumu „Przedsiębiorczy Powiat Gliwicki” jest Wydawnictwo 
Signum z Osielska k. Bydgoszczy. Właścicielom Signum chcemy serdecznie 
podziękować za przygotowanie tej udanej pozycji! Wydanie albumu wsparli 
reklamodawcy z naszego terenu – im dziękujemy przede wszystkim!

Tekst i zdjęcie: Szymon Sobota
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