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27,17% 
Oświata i edukacja

24,44% 
Transport i łączność

23,22% 
Pomoc społeczna i pozostałe 

zadania w zakresie polityki 
społecznej; Rodzina

17,90% 
Administracja publiczna

4,23% 
Ochrona zdrowia 

1,79% 
Pozostałe działy

1,16% 
Gospodarka 
mieszkaniowa

0,09% 
Działalność usługowa

Na bieżący rok zaplanowa-
no w nim dochody w wysoko-
ści 101.941.541 zł i wydatki 
w  kwocie 125.992.733  zł. Pla-
nowany deficyt wynoszący 
24.051.192 zł zostanie pokry-
ty nadwyżką budżetu z lat ubie-
głych oraz niewykorzystanymi 
środkami pieniężnymi, któ-
re powiat otrzymał na współfi-
nansowanie inwestycji ze źródeł 
zewnętrznych.
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Rada Powiatu 
Gliwickiego 
pracuje

Rada Powiatu Gliwickiego działa, nie usta-
ją prace we wszystkich jej komisjach. Podej-
mujemy uchwały, pracujemy nad dokumentami, aby jak najszybciej wprowadzać 
w życie realizację pomysłów nie tylko w ramach bieżącej działalności powiatu gli-
wickiego, zgodnie z obowiązującym prawem, ale także zapewniać jego rozwój.

Nowy rok
Nowy rok przynosi nam wiele zmian, nie 
tylko dotyczą one systemu podatkowe-
go państwa polskiego, ale  także działań 
w samorządzie powiatowym. Będziemy 
się starać dla Państwa – mieszkańców 
powiatu gliwickiego, aby sprawy, jakie 
załatwiacie w Starostwie Powiatowym 
w Gliwicach oraz w naszych jednostkach 
udało się przeprowadzić sprawnie i profesjonalnie. Niestety, wraz z nowym 
rokiem wzrasta liczba zakażeń…

Ze względu na coraz większą liczbę zacho-
rowań na koronawirusa w całym kraju, w tym 
– niestety – również w naszym powiecie, czyli  
w związku z pogarszającą się sytuacją pande-
miczną, od dnia 24 stycznia 2022 r. nastąpiła 
zmiana w organizacji pracy Starostwa Powia-
towego w Gliwicach.

Do Urzędu wpuszczane są tylko te osoby, 
które wcześniej umówiły się na wizytę: drogą 
MAILOWĄ (zalecana), poprzez ELEKTRO-
NICZNĄ REJESTRACJĘ WIZYT lub TE-
LEFONICZNIE. Weryfikacja danych odby-
wa się przy wejściu głównym do budynku. 
Osoby umówione na wizytę w Urzędzie, pro-
szone są na oczekiwanie na swoją kolej. Dla-
tego zwracam się z ponową prośbą do naszych 
Szanownych Klientów, aby w tym trudnym 
czasie załatwiali w Starostwie tylko sprawy 
naprawdę ważne i terminowe. Ze względów 
bezpieczeństwa proszę o nieprzychodzenie do 
urzędu z dziećmi. Rekomenduję wysyłanie 
korespondencji pocztą lub dostarczenie za po-
średnictwem platformy e-PUAP.  W ostatecz-
ności możliwe jest złożenie dokumentów do 
skrzynki podawczej znajdującej się w wiatro-
łapie przed wejściem do budynku Starostwa.  
Przepraszam Państwa za te uciążliwości w za-
łatwianiu spraw urzędowych w  naszym Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach, ale chodzi 
o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. 
Musimy przetrwać ten niezwykle trudny czas.

Na szczęście życie społeczne toczy się na-
dal. Na przełomie roku otwarliśmy dla Was 
zmodernizowane sale operacyjne w Szpita-
lu w Pyskowicach oraz trzy oddziały: chirur-
gię ogólną, sale operacyjne i trakt porodowy 
w Szpitalu w Knurowie. Nowe pomieszczenia 
w obu placówkach medycznych są naprawdę 
nowoczesne, doskonale wyposażone, tak aby 
służyć mogły przede wszystkim jak najlepsze-
mu leczeniu pacjentów. Życzę oczywiście, aby 

zdrowie dopisywało, ale mam również nadzie-
ję, że na pięknym trakcie porodowym w knu-
rowskim szpitalu (i w pyskowickim oczywi-
ście także) na świat przychodzić będą kolejni 
mieszkańcy powiatu gliwickiego. To jest na-
sza przyszłość.

Na początku stycznia br. odbyło się tak-
że niezwykle ważne spotkanie włodarzy miast 
i gmin powiatu gliwickiego z Jakubem Cheł-
stowskim, marszałkiem województwa śląskie-
go w Wilczy, w gminie Pilchowice. Rozmo-
wy dotyczyły przede wszystkim inwestycji 
drogowych na drogach wojewódzkich prze-
biegających przez teren powiatu gliwickiego, 
na czele z niezwykle istotną i długo oczeki-
waną budową obwodnicy Sośnicowic. Samo-
rządowcy poruszyli też inne kwestie, istotne 
dla rozwoju i dobrego funkcjonowania swo-
ich gmin. Była to okazja do dyskusji i meryto-
rycznych rozmów.

Istotnym wydarzeniem było także spotka-
nie nowej Rady Klastra Energii „Pozytywna 
Energia w Powiecie Gliwickim”. Udział wzięli 
w nim reprezentanci podmiotów zrzeszonych 
w Klastrze, wśród nich obecni byli włodarze 
wszystkich gmin powiatu gliwickiego. O tym 
spotkaniu piszemy na str. 3.

Chciałbym także zasygnalizować zmia-
ny, jakie zachodzą w naszej powiatowej ga-
zecie. Wiadomości Powiatu Gliwickiego sta-
ją się dwumiesięcznikiem, lekkości nabiera 
wygląd naszej gazety na czele z nową winietą. 
Wszystko to, aby lektura gazety była jeszcze 
milsza dla Państwa – naszych Czytelników.

Życzę dobrego roku, aby się wiodło 
w pracy, w domu i - przede wszystkim - żeby 
zdrowie dopisywało.

Waldemar Dombek
STAROSTA GLIWICKI

Szanowni Czytelnicy 
Wiadomości Powiatu 
Gliwickiego

Wasza ulubiona gazeta zmienia się 
dla Was. Od 2022 roku WPG będą uka-
zywać się co dwa miesiące, czyli przecho-
dzą na dwumiesięczny cykl wydawniczy, 
z  dotychczasowego miesięcznika, jakim 
były do końca 2021 roku. Decyzja Za-
rządu Powiatu Gliwickiego o tej zmianie 
podjęta została ze względów ekonomicz-
nych, ale także z powodu zmieniającego 
się niezwykle dynamicznie świata dzisiej-
szych mediów. 

Próbujemy wyjść naprzeciw zapotrze-
bowaniu i stawiamy na rozwój mediów 
elektronicznych. Udoskonalamy i dosto-
sowujemy do wymogów dostępności na-
szą stronę internetową. Już niebawem na 

stronie www.powiatgliwicki.pl będzie-
cie Państwo mogli m.in. znaleźć przy-
stępnie i szybko niezbędne informacje, co, 
gdzie, jak i kiedy załatwić można w Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach. Zachę-
camy także do odwiedzenia naszej strony 
na Facebooku – Powiat Gliwicki. Tutaj 
najszybciej przeczytacie najświeższe wia-
domości o tym, co dzieje się w naszym 
urzędzie i w naszym powiecie. O naszych 
mediach elektronicznych będziemy jeszcze 
pisać.

Ponadto Wiadomości Powiatu Gli-
wickiego zmieniają odrobinę szatę graficz-
ną. Za nowy, troszkę „lżejszy” wygląd na-
szej gazety będzie odpowiadał teraz red. 
Krzysztof Krzemiński. Tym samym pra-
gniemy bardzo serdecznie podziękować 
red. Anieli Olbrzymek, która przez wie-
le lat składała i przygotowywała do druku 
naszą gazetę. Zawsze robiła to niezwykle 
profesjonalnie i z wielkim zaangażowa-
niem. Ogromnie to doceniamy!

Będziemy się bardzo starać, aby 
utrzymać dotychczasową linię naszego 
dwumiesięcznika, bo wiemy, że  Wiado-
mości Powiatu Gliwickiego są gazetą lu-
bianą i niezwykle poczytną. Nadal bę-
dziemy informować naszych Czytelników 
o pracy Rady i Zarządu Powiatu Gli-
wickiego, o  wybranych, najważniejszych 
wydarzeniach, jakie mają miejsce nie 
tylko w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach, ale i  na terenie powiatu gliwic-
kiego. Będziemy pokazywać ciekawych 
ludzi  z naszego terenu, ich hobby, pasje, 
działalność. Napiszemy m.in. o wydarze-
niach kulturalnych, sportowych, działa-
niach samorządów w  naszych gminach, 
o tym, co dzieje się w naszych jednostkach  
– szkołach, poradniach psychologiczno-pe-
dagogicznych, odnotujemy wydarzenia w 
szpitalach, w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie, w Zarządzie Dróg Powia-
towych, w domach pomocy społecznej, bę-
dziemy pisać o inwestycjach, projektach, 

o interesujących miejscach, zabytkach, 
przedstawimy przedsiębiorców z naszego 
regionu, podamy – tak lubiane przez Was 
– przepisy kulinarne, nie tylko na regio-
nalne potrawy. Będziemy się starać, aby 
nasze artykuły nadal były rzetelne i cieka-
we. Wychodzimy również naprzeciw zapo-
trzebowaniu naszych Czytelników. Prosi-
my o sygnały, o czym chcielibyście Państwo 
przeczytać na łamach naszej gazety. Jeste-
śmy dla Was i piszemy o Was! WPG będą 
także swoistą „kroniką dziejów minio-
nych”, jaka po nas pozostanie.

Miłej lektury!
Papierową, tradycyjną wersję Wia-

domości Powiatu Gliwickiego znajdzie-
cie teraz co dwa miesiące w holu Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach, w urzędach 
miast i  gmin powiatu gliwickiego, w na-
szych jednostkach, w wybranych sklepach, 
kioskach, bibliotekach, szpitalach i  wie-
lu innych instytucjach na terenie wszyst-
kich gmin powiatu gliwickiego. W Gli-

wicach nasza gazeta jest kolportowana 
m.in. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Zamku Piastowskim, Informacji Tury-
styczno-Kulturalnej, w KRUS, w siedzibie 
Straży Pożarnej, Policji itd.

Elektroniczną wersję WPG można 
przeczytać na naszej stronie internetowej 
w zakładce Multimedia.

Magdalena Fiszer-Rębisz
REDAKTOR NACZELNA 

WIADOMOŚCI  
POWIATU GLIWICKIEGO

Grudniowa sesja Rady Powiatu Gliwickie-
go odbyła się online. Radni podjęli wówczas 
kilka uchwał, przede wszystkim zagłosowali 
za uchwałą budżetową Powiatu Gliwickiego 
na 2022 r. O szczegółach przeczytacie Pań-
stwo na stronie 5. 

Styczniowa sesja Rady Powiatu Gliwickie-
go miała odbyć się stacjonarnie w sali sesyj-
nej Starostwa Powiatowego w Gliwicach, jak 
zazwyczaj, niestety, ze względów bezpieczeń-
stwa radni również i w tym miesiącu praco-
wali zdalnie online. 

Podczas styczniowej sesji Rady Powia-
tu Gliwickiego radni obradowali niezwykle 
sprawnie. Sprawozdanie z prac Zarządu Po-
wiatu Gliwickiego między sesjami zdał Wal-
demar Dombek, starosta gliwicki. Radni wy-
słuchali też sprawozdania z prac wszystkich 
Komisji Rady Powiatu Gliwickiego w 2021 
roku. Komisje w minionym roku zajmowały 
się bardzo wieloma tematami z zakresu edu-
kacji, zdrowia, pomocy społecznej, spraw 
bieżących i tych, dotyczących przyszłości. 
Wysłuchaliśmy także sprawozdania z działal-
ności Wspólnej dla Miasta Gliwice i Powia-
tu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego w 2021 r. W ubiegłym 
roku wszystkie służby pracowały niezwykle 
profesjonalnie, choć ze względu na panującą 
wciąż epidemię zdarzały się niełatwe sytuacje, 
utrudniające ich codzienną pracę.

Rada przede wszystkim jednak podję-
ła kilka ważnych uchwał m.in. w sprawie 
Programu Współpracy Powiatu Gliwickie-
go z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 
roku, szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
działającym na terenie Powiatu Gliwickiego. 
Jedną z najważniejszych przyjętych przez radę 

uchwał była ta, w sprawie wniesienia wkładu 
pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach 
na podwyższenie jej kapitału zakładowego 
oraz objęcia przez Powiat Gliwicki wszyst-
kich nowo utworzonych udziałów w podwyż-
szonym kapitale zakładowym spółki. Wkład 
pieniężny wynosi 2 mln zł.

Obecnie zbliżamy się do szczytu piątej fali 
epidemii. W tej sprawie podczas naszych ob-
rad połączyliśmy się z Arletą Mrugałą, dyrek-
tor gliwickiego Sanepidu. Pani dyrektor zdała 
relację z niełatwej sytuacji epidemicznej ogól-
nopolskiej, ale także tej w powiecie gliwickim, 
przedstawiła statystyki dotyczące zachorowań 
na koronawirusa. Sytuacja jest bardzo trud-
na. Dlatego dbajmy o swoje bezpieczeństwo, 
o bezpieczeństwo innych osób, nośmy ma-
seczki, myjmy ręce, zostańmy w domu, zrezy-
gnujmy z przebywania w dużych skupiskach 
ludzkich. Musimy przetrwać ten trudny, cią-
gnący się już od dwóch lat etap naszego ży-
cia publicznego i prywatnego. Życzę wszyst-
kim nam dużo dobrego zdrowia i odporności.

Wypowiedź Arlety Mrugały przytaczamy 
również w Wiadomościach Powiatu Gliwic-
kiego na str. 10.

W celu realizacji ustawowego obowiązku, 
obrady Rady Powiatu Gliwickiego są trans-
mitowane za pomocą urządzeń rejestrują-
cych obraz i dźwięk, a po zakończeniu obrad 
utrwalony zapis jest zamieszczany w Biulety-
nie Informacji Publicznej Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach oraz na stronie interneto-
wej Powiatu Gliwickiego. Kolejna sesja Rady 
Powiatu Gliwickiego odbędzie się 24 lutego 
2022 r.

Andrzej Kurek
PRZEWODNICZĄCY  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO
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Spotkanie G-8 w Wilczy, 
czyli budowa dróg gwarantuje rozwój

– Budowa i modernizacja dróg gwarantują rozwój regionu – powiedział Jakub Chełstow-
ski, marszałek województwa śląskiego podczas spotkania grupy G-8, czyli starosty gliwic-
kiego i włodarzy miast i gmin powiatu gliwickiego 4 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wilczy w gminie Pilchowice.

Spotkanie samorządowców, na 
którym oprócz marszałka, staro-
sty i włodarzy gmin naszego powia-
tu w osobach: Leszka Żogały, wójta 
gminy Gierałtowice, Adama Ramsa, 
prezydenta Knurowa, Macieja Gogu-
lli, wójta gminy Pilchowice i  jedno-
cześnie gospodarza spotkania, Ada-
ma Wójcika, burmistrza Pyskowic, 
Krzysztofa Obrzuta, wójta gminy 
Rudziniec, Leszka Kołodzieja, bur-
mistrza Sośnicowic, Grzegorza Kup-
czyka, burmistrza Toszka i Gintera 
Skowronka, wójta gminy Wielowieś, 
obecni byli także m.in. Jarosław 
Gonciarz, poseł na Sejm RP, Izabe-
la Domogała, członek Zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego, Bartłomiej Ko-
walski, radny Sejmiku Województwa 

Śląskiego, a  także Zbigniew Tabor, 
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Katowicach i Aleksandra 
Wielgosz, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Gliwicach dotyczy-
ło właśnie inwestycji na drogach wo-
jewódzkich przebiegających przez te-
ren powiatu gliwickiego. Kilka słów 
na temat Klastra Energii „Przyjazna 
Energia w Powiecie Gliwickim” po-
wiedział także Mariusz Dyka, na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach.

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW 
w Katowicach przedstawił bardzo 
treściwą i merytoryczną prezentację 
na temat wykonanych i planowanych 
inwestycji na drogach wojewódzkich 

w powiecie gliwickim. Na  wszyst-
kie inwestycje drogowe, te zreali-
zowane w latach 2020 i 2021 oraz 
planowane w najbliższym czasie, Za-
rząd Dróg Wojewódzkich przezna-
cza ponad 235 mln zł! Największą 
radość nie tylko wśród samorządow-
ców wzbudza informacja o plano-
wanej budowie obwodnicy Sośnico-
wic na drodze wojewódzkiej 408. To 
długo oczekiwana inwestycja, któ-
ra rozpocznie się w 2022 roku i po-
trwa co najmniej do 2025 r. Obwod-
nica odciąży centrum miasteczka, 
na co niecierpliwie czekają zarówno 
mieszkańcy Sośnicowic, jak i kierow-
cy. Na podstawie przeprowadzonych 
badań nasilenia ruchu, obciążenie sa-
mochodowe na rondzie w Sośnicowi-
cach wciąż rośnie. Obecnie, średnio, 
przez centrum miasta przejeżdża ok. 
1 450 aut na godzinę. Hałas, zanie-
czyszczenie, niebezpieczeństwo dro-
gowe to najważniejsze powody prze-
mawiające za wyprowadzeniem tak 
natężonego ruchu z centrum miasta. 
Jest ogromna szansa, że niebawem się 
to uda.

Ponadto samorządowcy mieli 
okazję porozmawiać z marszałkiem 
Jakubem Chełstowskim na temat 
bieżących działań na terenie swoich 
gmin. Każdy z włodarzy mógł w kil-
ku słowach opowiedzieć o planowa-

nych inwestycjach w swojej gminie, 
zapytać marszałka o plany związane 
nie tylko z budową i remontami dróg 
wojewódzkich, ale również związa-
ne z innymi zagadnieniami, równie 
ważnymi dla rozwoju powiatu gli-
wickiego. Jakub Chełstowski cierpli-
wie i wyczerpująco odpowiadał na 
pytania, doradzał w sprawie udziału 
w projektach unijnych i zachęcał do 
skorzystania z możliwości dofinan-
sowań krajowych do różnego rodza-
ju inwestycji na terenie gmin powia-
tu gliwickiego.

– Bardzo się cieszę, że uda-
ło się zorganizować kolejne spotka-
nie włodarzy gmin z marszałkiem 
województwa śląskiego w Wilczy, 
w  gminie Pilchowice, skąd pocho-
dzę. Omówiliśmy strategiczne te-
maty drogowe, niezwykle ważne dla 
rozwoju naszego powiatu, podobnie, 
jak tematy dot. ekologii, tzw. „zielo-
nej energii’. Bez tego nie ma postę-
pu – powiedział Waldemar Dombek, 
starosta gliwicki.

(MFR)

Nowa Rada Klastra Energii 
20 stycznia w murach Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się pierwsze spotkanie Rady 
Klastra Energii nowej kadencji. Udział wzięli w nim reprezentanci podmiotów zrzeszonych 
w  Klastrze, wśród nich obecni byli włodarze wszystkich gmin powiatu gliwickiego. Powiat 
gliwicki reprezentowali: Waldemar  Dombek, starosta gliwicki, Ewa Jurczyga, członek Zarzą-
du Powiatu Gliwickiego, Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Tomasz Młynarczyk, specjalista z zakresu 
prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego oraz przede wszystkim 
prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin, będący członkami klastra.

Głównym celem posiedzenia 
było wybranie nowych organów 
decyzyjnych i kontrolnych Klastra 
Energii, w tym przewodniczącego 
Rady, Prezydium, Komitetu Steru-
jącego Klastra oraz jego przewod-
niczącego. W tajnym głosowaniu, 
nadzorowanym przez wcześniej wy-
typowaną komisję skrutacyjną, na 
nowego przewodniczącego Rady 
jednogłośnie wybrano wójta gminy 
Gierałtowice, Leszka Żogałę, które-
mu następnie przekazano prowadze-
nie dalszej części spotkania. Następ-
nie przymierzono się do głosowania 
na nowych członków Prezydium 
Rady Klastra, w  skład którego we-
szło trzech kandydatów. Są nimi sta-
rosta gliwicki, Waldemar Dombek, 

prezydent Knurowa, Adam Rams 
oraz wójt gminy Wielowieś, Ginter 
Skowronek. 

Do nowego Komitetu Steru-
jącego Klastra wyłoniono dziesię-
ciu członków (w kolejności alfabe-
tycznej): Piotra Dudłę, sekretarza 
miasta Knurów, Mariusza Dykę, 
Macieja Gogullę, wójta gminy Pil-
chowice, Włodzimierza Gwiżdża, 
wiceprzewodniczącego Rady Powia-
tu Gliwickiego, Leszka Kołodzie-
ja, burmistrza Sośnicowic, Grzego-
rza Kupczyka, burmistrza Toszka, 
Krzysztofa Obrzuta, wójta Gminy 
Rudziniec, Piotra Raka, prezes PGK 
sp. z o.o. w Przyszowicach,  dr hab. 
inż. Sebastiana Werle, prodziekana 
ds. Współpracy i Rozwoju Wydzia-

łu Inżynierii Środowiska i Energety-
ki Politechniki Śląskiej oraz Adama 
Wójcika, burmistrza Pyskowic. Na 
funkcję przewodniczącego komite-
tu spośród wymienionych członków 
Komitetu Sterującego wybrano Pio-
tra Raka.

Kadencja nowej Rady Klastra 
potrwa cztery lata. Przed nowo wy-
braną radą stoi niezwykle ważne za-
danie poradzenia sobie z wyzwa-
niami związanymi z transformacją 
energetyczną, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dostarczania taniej 
i ekologicznej energii dla mieszkań-
ców powiatu gliwickiego. 

W końcowej części posiedzenia 
członkowie Klastra Energii dysku-
towali na temat przyszłych planów 

działania. Głównym tematem było 
założenie spółki komunalnej, która 
realizować ma obowiązki tzw. koor-
dynatora Klastra Energii „Przyjazna 
Energia w Powiecie Gliwickim” czyli 
podmiotu reprezentującego interesy 
klastra wobec podmiotów zewnętrz-
nych, bezpośredniego wykonaw-

cę jego zadań. Termin zakończenia 
procedur związanych z zawiązaniem 
powyższej spółki przewidywany jest 
do końca pierwszego kwartału 2022 
roku. 

Szymon Sobota

Tematów do rozmów nie brakowało
Foto: Krzysztof Krzemiński

Marszałek województwa śląskiego podczas spotkania ze starostą 
gliwickim i włodarzami miast i gmin powiatu gliwickiego  
w Wilczy        Foto: Krzysztof Krzemiński

Leszek Żogała oficjalnie przejmuje funkcję przewodniczącego 
Rady. Gratulacje składa Ewa Jurczyga i przekazuje przewodnicze-
nie obradom
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Aleksander był pierwszy!

Można zgłaszać kandydatów  
do tegorocznej nagrody Bene Meritus

Do końca lutego br. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gliwicach można skła-
dać wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” dla zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego.

Nowy sprzęt dla ZDP

Zmarł ks. Marcin Gruszka

Z wnioskiem o przyznanie na-
grody mogą występować w szczegól-
ności: grupa co najmniej 30 miesz-
kańców, organizacje społeczne 
i  stowarzyszenia, organy jednostek 
samorządu terytorialnego, jednost-
ki pomocnicze gmin, jednostki or-
ganizacyjne gmin i powiatu.

Nagrodę ustanowiła Rada Po-
wiatu Gliwickiego dla wyróżnie-
nia cnót obywatelskich, wybitnych 

osiągnięć, aktywności społecznej, 
charytatywnej, gospodarczej, kul-
turalnej, naukowej, artystycznej, 
sportowej i innej mającej wpływ na 
podniesienie poziomu życia miesz-
kańców powiatu, a także w  uzna-
niu zasług na rzecz Powiatu Gliwic-
kiego. 

Nagroda „Bene Meritus” przy-
znawana jest w kategoriach indywi-
dualnej i zbiorowej.

Szczegółowe informacje – regu-
lamin i wniosek oraz klauzule in-
formacyjne RODO dostępne są na 
stronie internetowej www.powiat-
gliwicki.pl w zakładce NAGRODA 
BENE MERITUS. Tam też można 
przeczytać spis nagrodzonych do-
tąd laureatów nagrody. Zaprasza-
my – można zgłaszać kandydatów 
do nagrody w 2022 roku!

(MFR)

Z końcem roku 2021 Zarząd 
Dróg Powiatowych za blisko 82 ty-
siące złotych nabył nowe maszyny, 
które usprawnią działania jednost-
ki. Do floty ZDP dołączył ubijak 
stopowy za 9 594,00 zł, przyczepa 
za 15  932,00 zł oraz walec lekki 
o wartości 56 334,00 zł. 

Każda z maszyn ma do zrealizo-
wania konkretne zadania. I tak ubi-
jak posłuży do awaryjnych napraw 
zapadniętych chodników, remontu 
kanalizacji deszczowej, ale też zagęsz-
czania rowów i skarp w trudno do-
stępnych miejscach. Przyczepa z kolei 
jest specjalnie dedykowana do prze-
wozu na teren budowy minikoparki, 
która już od dwóch lat dzielnie pra-
cuje dla Zarządu Dróg Powiatowych 
w Gliwicach. Najdroższa z inwesty-
cji – walec zdecydowanie podniesie 
jakość wykonywanych robót, a jego 
głównym zadaniem jest utwardzanie 
poboczy na sieci dróg powiatowych, 

a także uzupełnianie ubytków na-
wierzchni dróg z kruszywa. Maszyna 
będzie także wykorzystywana do re-
montów masą na gorąco w miejscach 
usuwania awarii.

– Te kilka maszyn wyraźnie 
usprawni naszą pracę, będziemy mogli 
zaoszczędzić czas i sprawniej działać. 
Najistotniejszym zakupem jest walec, 
bo dzięki niemu znacząco podniesiemy 
jakość wykonywanych usług – mówi 
Tomasz Jaworek, drogomistrz z Za-
rządu Dróg Powiatowych w Gliwi-
cach.

Nowe nabytki poprawią wydaj-
ność i efektywność działań, pod-
nosząc przy tym wyraźnie standard 
wykonywanych robót. Już teraz mo-
żemy zobaczyć efekty pracy nowych 
maszyn na drogach powiatu gliwic-
kiego, które codziennie przecież prze-
mierzamy!

(KO)

Aleksander Radecki to pierwsze 
dziecko, które w 2022 roku przy-
szło na świat w powiecie gliwic-
kim. Olek urodził się na porodówce 
w  Szpitalu w Knurowie 1  stycznia 
2022 roku o godz. 1.20. Mały czło-
wiek ważył 3.680 gramów oraz 
mierzył 55 centymetrów.

Mama Aleksandra, Anna jest 
knurowianką, zaś tata Dawid po-
chodzi z Zabrza. Rodzina małego 
Olka obecnie mieszka  w Knuro-
wie. Maluszkowi oraz jego rodzi-
com życzymy dużo zdrowia, siły 
i samych przespanych nocy!

(oprac. MFR)

Aleksander Radecki – pierwszy mieszkaniec powiatu gliwickiego 
urodzony w 2022 roku

Foto:Archiwum Szpitala Sp. z o.o. w Knurowie

Dzielimy się smutną informa-
cją. W nocy 24 listopada 2021 r. 
do domu Ojca – niespodziewanie 
– odszedł ksiądz Marcin Gruszka, 
wieloletni wikary parafii w Zabrzu 
oraz Gliwicach, duszpasterz stowa-

rzyszenia „Spotkania Małżeńskie”, 
który w latach 2016-2019 pełnił 
funkcję proboszcza w parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Wielowsi. Ksiądz zmarł na 
plebanii w Zbrosławicach w sąsied-

nim powiecie tarnogórskim, gdzie 
pełnił swoją posługę kapłańską od 
2019 roku. Duszpasterz w grud-
niu ubiegłego roku obchodziłby 
50. urodziny.

(SzS)

Ksiądz Gruszka podczas odprawiania mszy świętej w Wielowsi
Foto: Cordula Misch

Powyżej: 
Ubijak drogowy już pracuje 
na powiatowych drogach.

Po prawej: 
Walec i przyczepka  

z pewnością usprawnią 
pracę naszych  

drogowców z ZDP.

Foto: Archiwum Zarządu Dróg 
Powiatowych  
w Gliwicach
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Budżet Powiatu Gliwickiego 
na 2022 rok

Ile mamy, na co wydamy? Na ostatniej sesji Rady Powiatu Gliwickiego w minionym roku, 16 grudnia, radni uchwalili budżet po-
wiatu na 2022 rok. Na bieżący rok zaplanowano w nim dochody w wysokości 101.941.541 zł i wydatki w kwocie 125.992.733 zł. 
Planowany deficyt wynoszący 24.051.192 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środ-
kami pieniężnymi, które powiat otrzymał na współfinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Jest to budżet na poziomie 
wyższym niż w ub. roku o ponad 
20 proc.

Skąd wziął się w nim taki wzrost 
planowanych wydatków? Dzieje się 
tak głównie za sprawą pozyskanych 
w latach poprzednich dochodów 
ze źródeł zewnętrznych, głównie 
krajowych na realizację zadań in-
westycyjnych, których rzeczowa 
i  finansowa realizacja zakończy 
się w  roku bieżącym, ale także na 
skutek wzrostu wydatków bieżą-
cych funkcjonowania samorządu. 
W  roku 2022 nastąpiły zmiany 
w  finasowaniu samorządów zwią-
zane głównie ze zmianami systemu 
podatkowego.

NASZE DOCHODY

Dochody powiatu ogółem 
w 2022 r. są wyższe od ubiegłorocz-
nych ok. 6 proc. Dochody własne 
powiatu w 2022 r. wyniosą ok. 49 
proc. dochodów ogółem, a  w  ub. 
roku stanowiły ok. 56 proc. Ich 

podstawowym źródłem, stanowią-
cym ok. 33 proc. dochodów ogó-
łem, jest udział w podatku docho-
dowym od osób fizycznych, który 
jest dochodem budżetu państwa, 
a powiat posiada w nim 10,25 proc. 
Wielkość tego podatku dla powia-
tu uzależniona jest zarówno od 
koniunktury gospodarczej w po-
wiecie, jak i w całym państwie, ale 
także od systemu opodatkowania 
jak i   sposobu jego naliczania dla 
samorządu.

W roku 2022 nastąpiło zmniej-
szenie tego źródła dochodów 
o  5  pkt. proc. Ubytek ten został 
zrekompensowany zmianą sposobu 
naliczania dla samorządu udziału 
w podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz wzrostem subwencji 
ogólnej.

Dochody własne są nadal za-
silane pozyskiwanymi przez po-
wiat środkami krajowymi, a także 
unijnymi, te ostatnie stanowią ok. 
1  proc. dochodów ogółem. Pozo-
stałe dochody własne, stanowiące 

ok. 15 proc.,  pochodzą głównie 
z udziału w podatku dochodowym 
od osób prawnych, z opłat komuni-
kacyjnych, wpływów z usług geode-
zyjnych, opłat i  kar za korzystanie 
ze środowiska, dochodów z  naj-
mu i  dzierżawy majątku powiatu, 
wpływów od gmin i od pensjona-
riuszy za pobyt w domach pomocy 
społecznej, a także od gmin z tytułu 
częściowej odpłatności za poniesio-
ne wydatki umieszczenia dzieci 
w pieczy zastępczej.

Pozostałe 51 proc. dochodów 
powiatu to głównie subwencja ogól-
na, dotacje celowe z budżetu pań-
stwa, od innych samorządów oraz 
z funduszy celowych.

NASZE WYDATKI

W br. największą pozycją bu-
dżetu, stanowiącą prawie 27 proc., 
są wydatki na zadania oświatowe 
i edukacyjne. Przeznaczone są na 
prowadzenie szkół ponadpodsta-
wowych, szkół specjalnych, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, 
ognisk pracy pozaszkolnej.

W br. kontynuowany będzie 
projekt edukacyjny skierowany do 
uczniów szkół powiatowych finan-
sowany z udziałem środków unij-
nych: „Dobre wykształcenie – lep-
sza praca BIS” .

Ponad 24 proc. stanowią wydat-
ki na utrzymanie, remonty i  inwe-
stycje na drogach powiatowych.

Ponad 23 proc. stanowią wy-
datki na zadania w zakresie po-
mocy społecznej o zasięgu po-
nadgminnym oraz inne zadania 
w zakresie polityki społecznej i  ro-
dziny tj. prowadzenie domów po-
mocy społecznej, dziennego domu 
samopomocy, powiatowego cen-
trum pomocy rodzinie, warszta-
tów terapii zajęciowej, powiatowe-
go urzędu pracy, a także wydatki 
związane ze wspieraniem rodziny 
i pieczy zastępczej, tj. prowadzenie 
rodzin zastępczych, rodzinnego 
domu dziecka oraz umieszczanie 
dzieci z terenu powiatu w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych. 
Ponadto w  br. kontynuowany bę-
dzie projekt finansowany z udzia-
łem środków unijnych „Restart” 
– projekt społeczny dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz dla wy-
chowanków rodzin zastępczych 
i  placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych.

Kolejne prawie 18 proc. to wy-
datki  na wykonywanie zadań ad-
ministracji publicznej związanej m. 
in. z bezpośrednią obsługą miesz-
kańców powiatu.

W 2022 r. realizowany będzie 
projekt unijny „Przeszłość i  przy-
szłość naszego kontynentu”, któ-
rego celem jest zacieśnianie współ-
pracy i usprawnianie komunikacji 
w ramach krajów Unii Europejskiej. 

Ponad 4 proc. powiat przezna-
czy na ochronę zdrowia – głównie 
na inwestycje w szpitalach powiato-
wych.

Na pozostałe zadania własne 
powiatu w 2022 r. przeznaczymy 
ok. 4 proc. wydatków ogółem.

INWESTYCJE 

W ramach wydatków plano-
wanych w budżecie 2022 r. prawie 
30 mln zł przeznaczono na zadania 
inwestycje, finansowane głównie ze 
środków budżetu państwa, środ-
ków własnych oraz gmin z terenu 
powiatu – więcej o prawie 13 mln 
zł, tj. 76 proc. niż w roku poprzed-
nim.

Najwięcej inwestycji, podobnie 
jak w latach poprzednich, zapla-
nowano na drogach powiatowych 
– stanowią one 77 proc. łącznych 
nakładów inwestycyjnych. Z dofi-
nansowaniem z  Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, gminy 
Gierałtowice i Powiatu realizowana 
będzie „Rozbudowa drogi powiato-
wej Nr 2910S na odcinku Przyszo-
wice-Chudów”.

Ponadto zaplanowano „Prze-
budowę i remont drogi powiato-
wej Nr 2901S i 2902S na terenie 
Gminy Wielowieś” dofinansowaną 
ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, Gminy Wielowieś 
oraz Powiatu.

Planuje się również wykonanie 
wielu innych zadań drogowych, 
w  tym głównie dokumentacji pro-
jektowych tj.:
• „Wykonanie przejścia dla pie-

szych wraz z budową chod-
nika przy drodze powiato-
wej Nr 2908S ul. Korfantego 
w  Gierałtowicach” w rejonie 
skrzyżowania z drogą gminną 
ul. Piontka”, „Przebudowa dro-
gi powiatowej Nr 2939S w Po-
niszowicach” – projekt, „Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 
2918S na odcinku od Bojszowa 
do drogi krajowej Nr 40-etap 
I” , „Budowa chodnika w cią-
gu drogi powiatowej Nr 2926S 
ul.  Górnicza w Żernicy”, 
„Opracowanie dokumentacji 
dla zadania „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2916S na od-
cinku Smolnica-Sośnicowice”, 
„Przebudowa przepustu przy 
drodze powiatowe Nr  2967S 

w  Łączy”, „Przygotowanie pro-
jektu na budowę chodnika dla 
pieszych przy drodze powia-
towej Nr 2912S w  Sarnowie”, 
„Opracowanie projektu budow-
lano-wykonawczego dla prze-
budowy przepustu drogowego 
w ciągu drogi powiatowej Nr 
2912S w miejscowości Dąbrów-
ka”, „Przebudowa ul. Szpitalnej 
w  Knurowie od skrzyżowania 
z ul. Batorego do skrzyżowania 
z ul.   Niepodległości – opra-
cowanie dokumentacji pro-
jektowej”, „Budowa chodnika 
wraz z  oświetleniem wzdłuż 
drogi powiatowej Nr 2905S – 
ul.   Gliwicka w Pyskowicach 
– dokumentacja projektowa”,  
„Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2924S  ul. Nowowiejska 
w Trachach – projekt”, „Budo-
wa zatoki autobusowej i peronu 
przystankowego wraz z przej-
ściem dla pieszych w ciągu dro-
gi powiatowej Nr  2991S – ul. 
Łabędzkiej w Sośnicowicach”.
Wszystkie powyższe zadania 

realizowane będą wspólnie z gmi-
nami w ramach Inicjatywy Samo-
rządowej.

Rok 2022 to również inwestycje 
związane z ochroną zdrowia, które 
stanowią 19 proc. zaplanowanych 
wydatków inwestycyjnych. Z do-
finansowaniem z  Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych oraz 
Powiatu realizowane będą zadania 
„Modernizacja Izby Przyjęć wraz 
z wykonaniem podjazdu dla kare-
tek pogotowia na potrzeby szpita-
la w  Knurowie” oraz „Utworzenie 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Pyskowicach”.

Ponad 2 proc. nakładów inwe-
stycyjnych ogółem zaplanowano 
na wkład własny zadania „Termo-
modernizacja domów pomocy spo-
łecznej „Ostoja” w Sośnicowicach 
i „Zameczek” w Kuźni Nieborow-
skiej”, na które Powiat otrzymał do-
finansowanie z Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych.

Pozostałe 2 proc. wydatków in-
westycyjnych zaplanowano na inne 
niezbędne inwestycje.

W 2022 roku 76 proc. wydat-
ków budżetu przeznaczymy na wy-
datki bieżące, a 24 proc. na inwe-
stycje – tj. na to co „na przyszłość”, 
na to „co dla nas i po nas zostanie”, 
co ułatwi i uprzyjemni codzienne 
życie mieszkańców powiatu.

Maria Owczarzak-Siejko 
SKARBNIK  

POWIATU GLIWICKIEGO

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 
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Kilka słów 
o jednym 
procencie

Szanowni mieszkańcy 
powiatu gliwickiego, jeśli 
jeszcze się wahacie komu 
przekazać jeden procent 
Waszego dochodu w roz-
liczeniu rocznym za 2021 
r., to zachęcamy do udzie-
lenia wsparcia potrzebu-
jącym z  terenu naszego 
powiatu: Julce, Amelce, 
Dawidowi i  Jakubowi 
oraz Zosi, dziewczynce 
z partnerskiego powia-
tu puckiego – Zosia to 
córeczka naszej koleżanki 
ze Starostwa Powiatowe-
go w  Pucku. Zosia Fal-
kowska zachorowała na 
ostrą białaczkę, bardzo 
potrzebuje finansowego 
wsparcia.

Ulotki, jakie prezentujemy to 
oczywiście mały wycinek potrzeb, 
są to dzieci osób, które przysłały do 
nas swoje ulotki z prośbą o zamiesz-
czenie ich w Wiadomościach Po-
wiatu Gliwickiego. Warto pomagać 
poprzez oddanie 1 proc. wszystkim 
potrzebującym wsparcia finansowe-
go i pomocy. Potrzebujących jest 
naprawdę wielu!

(MFR)

Program „Czyste Powietrze”  
na ratunek najmniej zamożnym! 

Udało się! Ruszył trzeci, najwyższy poziom dofinansowania w Programie „Czyste powietrze” 
z dotacjami dla najuboższych mieszkańców w wysokości 90%. W czasie ostatnich 2 lat zabie-
gali o to aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego, w którym zrzeszony jest między innymi 
lokalny Gierałtowicki Alarm Smogowy 

Otrzymane dotacje w wysokości 
aż do 90% mogą zostać wykorzysta-
ne przez mieszkańców na wymianę 
źródeł ciepła oraz termomoderni-
zację gospodarstw domowych i są 
przeznaczone dla  najuboższych 
mieszkańców w całym kraju, w tym 
naszego powiatu. Zaliczają się do 
nich te gospodarstwa domowe, któ-
rych przeciętny dochód na jednego 
członka wynosi 900 zł w przypad-
ku gospodarstw wieloosobowych 
lub 1260 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym. Do otrzymania do-
tacji kwalifikują się również osoby 
otrzymujące zasiłek stały, okresowy, 
rodzinny czy specjalny opiekuńczy.

Maksymalna kwota dotacji dla 
całego przedsięwzięcia wynosić 
może do 69 tysięcy złotych! Po zło-
żeniu odpowiednich załączników, 
wnioskodawcy – oprócz dofinan-
sowania – mogą liczyć na pomoc 
w przygotowaniu, realizacji oraz 

rozliczeniu inwestycji w punktach 
konsultacyjnych programu „Czyste 
powietrze”, które działają w po-
nad 80% miejscowości (w naszym 
powiecie – we wszystkich oprócz 
Gierałtowic) lub w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej, a także 
w niektórych bankach.

Swojego zadowolenia nie kryje 
Wojciech Szczypka – lider Gierałto-
wickiego Alarmu Smogowego: „Je-
steśmy bardzo szczęśliwi, że m.  in. 
dzięki staraniom, Polskiego Alarmu 
Smogowego udało nam się dopro-
wadzić do tej wyczekiwanej zmiany, 
z tak wysokim dofinansowaniem 
dla najuboższych mieszkańców. 
To zasługa wielu osób z  Andrze-
jem Gułą, (współzałożycielem oraz 
liderem PAS) na czele, który pro-
wadził wiele rozmów w tej sprawie 
w Warszawie.” Lider gierałtowickie-
go ruchu dodał również od siebie, 

że cieszy się z rosnącej świadomości 
społeczeństwa odnośnie jakości po-
wietrza, choć nadal wiele osób nie 
jest świadoma ogromu powagi sytu-
acji oraz dostępności dotacji – dla-
tego te tematy trzeba  nagłaśniać. 
Duża liczba mieszkańców nie inte-
resuje się tym tematem bądź boją się 
ponosić wysokich kosztów w związ-
ku z wymianą pieca w czasach, kie-
dy ceny paliw kopalnych wzrastają. 
Tym ankiety w Gierałtowicach po-
kazały, że różnica w kosztach opału 
w latach poprzednich  wynosiła od 

8 do 20%, a jeśli została wykona-
na termomodernizacja – mogły być 
wręcz niższe! Pieniądze otrzymane 
w ramach programu „Czyste powie-
trze” mają nie tylko wesprzeć finan-
sowo najbardziej potrzebujących 
w wymianach instalacji, ale również 
zredukować koszty cenowe ociepla-
nia przy oszczędności energii. Za-
leżnie od zamożności dostępne są 
również poziomy dofinansowania 
o wysokości 30 i 60%, a do tego 
dochodzą również gminne dotacje 
na wymianę kotłów, oraz ulga ter-

momodernizacyjna pozwalająca te 
koszty odejmować od podatku.

Ponadto Wojciech Szczypka 
przypomina również o obowiązku 
złożenia przez wszystkich właścicie-
li i zarządców budynków deklaracji 
dotyczące źródeł ciepła i spalania 
paliw w Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków nie później niż 
do 30 czerwca. „Osobom, które da-
nej deklaracji nie złożą, grozi kara 
grzywny. Nie warto tego bagateli-
zować!”

Szymon Sobota
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KIRCHHOFF POLSKA 
szuka pracowników

Co KIRCHHOFF proponuje swoim pracownikom?
• Zatrudnienie bezpośrednio przez KIRCHHOFF na umo-

wę o pracę,
• Atrakcyjny pakiet premii (wydajnościowa, absencyjno- 

stażowa, adaptacyjna, roczna),
• Świetną atmosferę pracy,
• Bogaty pakiet socjalny, w tym świadczenia świątecz-

ne, wakacyjne, dofinansowanie do stołówki pracowni-
czej, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty 
sportowej, ubezpieczenie grupowe,

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i kursy.

Grupa KIRCHHOFF powstała w 1785 roku. Od zakładu zaj-
mującego się produkcją igieł przeszła do międzynarodowej 
firmy, składającej się z dywizji: Automotive, Ecotec, Mobi-
lity oraz WITTE Tools,  zatrudniającej ponad 7600 pra-
cowników w 27 zakładach produkcyjnych w  11  krajach. 
Pierwsza lokalizacja KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Gli-
wicach, od marca 2004 roku, była w Łabędach. W  2005 
roku działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w nowym 
miejscu - na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Gliwicach przy ul. Nobla 3. 

– Obecnie zakład to ponad 
50  tys. metrów kw. powierzchni 
produkcyjnej. Produkujemy meta-
lowe struktury podwozia i karose-
rii, które poddawane są tłoczeniu 
– zarówno na zimno, jak i na go-
rąco oraz łączone w procesach spa-
wania i zgrzewania w podzespoły. 
Ich powierzchnia poddawana jest 
zabezpieczeniu antykorozyjnemu. 
Wszystkie produkty firmy dedyko-
wane są dla branży motoryzacyjnej, 
dla różnych klientów tj. BMW, 
Daimler – Mercedes, VW, Skoda, 
Stellantis itd. Większość użytkow-
ników samochodów w Europie ko-

Siedziba firmy

Sadzenie drzew w Rudzińcu z firmą KIRCHHOFF Polska

Muzeum z duszą
Są takie miejsca, do których wchodząc czujemy jakby czas 
się zatrzymał. Są też tacy ludzie, których pasja i słowa po-
trafią niemal ożywić przedmioty. I jest również takie Małe 
Muzeum w Wilczy, które od lat chętnie odwiedzają ludzie, 
by zobaczyć trochę przeszłości.

Ponad 10 lat temu Gabriela i Er-
win Sapikowie stworzyli ponadprze-
ciętne Małe Muzeum w Wilczy, któ-

re do dziś cieszy się sławą. Warto 
jednak dodać, że  zbiory powstawa-
ły już  dużo wcześniej, bo pan Er-

win zaczął gromadzić przedmio-
ty bardzo dawno temu, a wszystko 
zaczęło się od dwóch małych figu-
rek, które zainteresowały go, gdy był 
jeszcze dzieckiem. Klamory u Erwi-
na, bo tak nazywa się te niezwykłe 
miejsce, warto odwiedzić i poznać 
trochę historii. Tytułowe klamory 
to przeróżne przedmioty codzienne-
go użytku z minionych epok, które 
dotąd mogliśmy podziwiać na zdję-
ciach. Wchodząc do muzeum mamy 
szasnę niejako cofnąć się w czasie, 
dotknąć rzeczy, które znamy z opo-
wiadań dziadków, czy szkolnej lek-
cji historii jak na przykład żelazko na 
węgiel czy młynek do kawy. Ekspo-
natów jest cała gama, zaczynając od 
żeliwnej wagi szalkowej, przez pral-
kę ręczną, 150-letni pług, czy stra-
żackie działko wodne. Nie brak też 
strażackich hełmów, starych wojsko-
wych mundurów czy gablot pełnych 
odznak. Nie sposób wszystko wy-
mienić, je po prostu trzeba zobaczyć.

Klamory u Erwina to nie tylko 
muzeum w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, ale również wydarzenia. 
Jednym z nich są organizowane wio-
sną Noce w Muzeum, które uświet-
nianie przez występy pasjonatów 
historii są znakomitą okazją do jej 

odkrywania w niecodzienny sposób. 
Frekwencja podczas tych spotkań 
jest imponująca, bowiem muzeum 
odwiedza wówczas około 80 osób, 
a każda z nich docenia szansę pogłę-
bienia swojej wiedzy w tak niezwy-
kłym miejscu. Ale Noce w Muzeum 
to nie jedyna okazja do spotkania się 
tam w szerszym gronie.

–  W moim muzeum sporo się 
już wydarzyło. Szczerze mówiąc 
nie gościliśmy tutaj jedynie przyję-
cia komunijnego, raz były nawet po-
prawiny. Niedawno był też kręcony 
film dotyczący powstań śląskich pt. 
„W rozdarciu” – mówi Erwin Sapik. 

Film, o którym opowiada po-
wstał w ramach projektu „Skadro-
wana lekcja powstańcza” i jest warto-
ściowym wsparciem zajęć w szkole.

Kustosz podkreśla także, 
że chętnie przyjmuje nowe ekspona-
ty dając im szansę na ujrzenie światła 
dziennego, bo szkoda żeby się kurzy-
ły w samotności na strychu. Już od 
sześciu lat nie kupuje nowych przed-
miotów, ale ludzie ochoczo przyno-
szą swoje pamiątki, wiedząc, że wła-
ściciel zaopiekuje się nimi jak należy 
i pokaże światu.

Zwiedzający zgodnie wtórują, 
że pasja z jaką prezentuje swoje zbio-

ry pan Erwin jest niebywała dlatego 
chętnie odwiedzają muzeum i czer-
pią z tych spotkań wielką radość, ale 
i wiedzę, której istotności nie trze-
ba dodatkowo podkreślać. Zachę-
camy do odwiedzenia Klamorów 
u Erwina w Wilczy i przekonania się 
na własnej skórze jak ciekawa może 
być ta nietypowa lekcja historii.  
Adres: ul. Karola Miarki 59, Wilcza.

Karolina Orłoś
Imponująca kolekcja oleodruków w jednym z pomieszczeń muzeum

Foto: Piotr Szołtysek

Erwin Sapik na tle swoich 
cennych eksponatów

Foto: Piotr Szołtysek

Praca w gliwickiej firmie może dać dużą satysfakcję
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rzysta z produktów naszej firmy 
– mówi Rafał Lechowski, wielolet-
ni dyrektor zakładu, obecnie wice-
prezes zarządu KIRCHOFF Polska 
Sp. z o.o.

Działalność firmy jest dobrym 
przykładem zbudowania i utrzy-
mywania przyjaznych relacji po-
między zakładem produkcyjnym 
a najbliższym otoczeniem. Jako że 
jedną z  wartości KIRCHHOFF 
jest odpowiedzialność społeczna, 
środowiskowa i kulturowa, firma 
zaangażowała się w aktywność 
społeczną, prowadzoną na terenie 
powiatu gliwickiego. Firma wspie-

ra lokalne organizacje, jak Hospi-
cjum Miłosierdzia Bożego, funda-
cję Cała Naprzód, kluby sportowe, 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne 
oraz współpracuje z Politechniką 
Śląską, z Wydziałem Mechanicz-
no-Technologicznym. Zakład co 
roku organizuje piknik rodzinny 
oraz imprezę mikołajkową, na któ-
rą zaprasza gości z najbliższego są-
siedztwa. Jesienią ubiegłego roku 
organizował wraz z Nadleśnictwem 
Rudziniec akcję sadzenia drzew na 
terenie Nadleśnictwa Rudziniec 
i w leśnictwie Trachy. Udało się ich 
posadzić aż 1785 (rok powstania fir-
my). Drzewa rosną dla przyszłych 
pokoleń powiatu gliwickiego.

Swoją aktywność w lokalnym 
środowisku firma zaznacza także 
poprzez zatrudnianie pracowni-
ków z  Gliwic i powiatu gliwickie-
go. W zakładzie pracuje około 700 
osób, z czego blisko 500 pochodzi 
z Gliwic i z okolic. W związku 
z planowanym wzrostem sprzedaży 
produktów, planowane są kolejne 
zatrudnienia na produkcji. Poszu-
kiwane są osoby, które są zmotywo-
wane do pracy na trzy zmiany przy 
produkcji komponentów samocho-
dowych, nastawione na wieloletnie 
związanie się z solidnym praco-
dawcą. Zachęcamy do kontaktu 
z firmą (+48 661 582 002; praca-
-gliwice@kirchhoff-automotive.
com).

Marta Tokarz 
HR MANAGER  

KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
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Otwarcie sal operacyjnych w Szpitalu w Pyskowicach oraz wręczenie Odznak za Zasługi dla Województwa Śląskiego  
a także otwarcie trzech oddziałów w Szpitalu w Knurowie

Pięknieją oba powiatowe szpitale
Już od kilku tygodni zarówno operowani pacjenci, jak i personel medyczny korzystają z dobrodziejstw zmodernizowanych, bardzo ładnych i nowoczesnych sal 
operacyjnych w pyskowickim szpitalu oraz z wygody trzech wyremontowanych, niezwykle kolorowych i przyjaznych pacjentom oddziałów: Chirurgii Ogólnej, 
Bloku Operacyjnego i Traktu Porodowego w knurowskim szpitalu. Standardy leczenia w obu placówkach znacząco się podniosły.

We środę, 22 grudnia 2021 
roku w Szpitalu w  Py-
skowicach Sp. z  o.o. 

oficjalnie oddano do użytku zmo-
dernizowane dwie sale operacyj-
ne z  zapleczem w  ramach zadania 
„Modernizacja traktu operacyjnego 
w  Szpitalu w  Pyskowicach”. Inwe-
stycja zrealizowana została za blisko 
2 mln zł ze środków Powiatu Gliwic-
kiego.

– Pomieszczenia spełniają obec-
nie wysokie standardy, w tym sys-
tem bezdotykowego otwierania 
drzwi. Wszystkie pomieszczenia, 
łącznie z salą wybudzeń są klima-
tyzowane, wyposażone w sieć kom-
puterową, instalację elektryczną, IT, 
instalacje gazów medycznych z sys-
temem próżni. To ogromna zmiana 
i podwyższenie standardów pracy 
naszego personelu medycznego, ale 
i  leczenia pacjentów naszego szpita-
la – mówi lek. med. Leszek Kubiak, 
prezes Szpitala w Pyskowicach Sp. 
z o.o.

Zmodernizowane pomieszcze-
nia zapewniają wysoki stan-
dard i poczucie bezpieczeństwa 
zarówno dla pacjenta, jak i ca-
łego personelu medycznego.

–  Modernizacja traktu opera-
cyjnego w pyskowickim szpitalu jest 
jednym z najważniejszych elemen-
tów doskonalenia opieki nad pacjen-
tem onkologicznym w pyskowickim 
szpitalu – dodaje Waldemar Dom-
bek, starosta gliwicki.

Wyremontowane, nowoczesne 
sale operacyjne poświęcił ks. Ma-
riusz Woźniak, wikariusz z parafii 
p.w. św. Mikołaja w Pyskowicach, 
aby dobrze służyły operowanym pa-
cjentom i lekarzom oraz całemu per-
sonelowi medycznemu.

Podczas uroczystości Bartłomiej 
Kowalski, radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego wraz z Waldema-
rem Dombkiem, starostą gliwickim 

wręczyli złote odznaki honorowe, 
przyznawane przez Kapitułę Odzna-
ki przy przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Śląskiego, pani dr 
Joannie Bienias, kierownik laborato-
rium analitycznego w pyskowickim 
szpitalu oraz samemu szpitalowi, 
jako instytucji, na ręce prezesa Lesz-
ka Kubiaka. Srebrną odznakę otrzy-
mała także, nieobecna na spotkaniu, 
Wiesława Domin, wieloletnia prze-
łożona położnych pyskowickiej pla-
cówki. Serdecznie gratulujemy!

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością m.in. Barbara Dziuk 
i Jarosław Gonciarz, posłowie na 
Sejm RP, Ilona Nawara-Malik, za-
stępca dyrektora Wydziału Zdrowia 

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach, Andrzej Kurek, prze-
wodniczący Rady Powiatu Gliwic-
kiego, Jolanta Drozd, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w  Pyskowicach, 
Krystyna Urbańska, przewodniczą-
ca Komisji Zdrowia i Wsparcia Ro-
dziny Rady Powiatu Gliwickiego, 
Anna Smyl i Jacek Awramienko, 
radni Rady Powiatu Gliwickiego, 
Łukasz Janczak, prezes firmy CLI-
VENCOLD Sp. z  o.o., której pra-
cownicy nowe sale zaprojektowali i 
wyremontowali oraz Kinga Pająk, 
projektantka z  CLIVENCOLD, 
Dariusz Kuliński, zastępca dyrekto-
ra ds. eksploatacyjno-administracyj-
nych pyskowickiego szpitala, a także 
ordynatorzy pyskowickiego szpitala 
– dr Maria Turska-d’Amico, kierow-
nik Oddziału Chirurgii, dr  Prze-
mysław Binkiewicz, kierownik 
Oddziału Ginekologiczno-Położni-
czego i  lek. med. Tomasz Opiełka, 
kierownik traktu operacyjnego oraz 
Edyta Bawor, przełożona pielęgnia-
rek w  Szpitalu w  Pyskowicach Sp. 
z o.o. Obecny był także Piotr Kowal-
ski, naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji UM 
w Pyskowicach.

Zarząd, dyrekcja, lekarze, pie-
lęgniarki i cały personel szpitala nie 
kryli radości i zadowolenia z oddania 
do użytku nowoczesnych, pięknych 
sal operacyjnych.

Pamiątkowe zdjęcie z otwarcia sal operacyjnych w pyskowickim 
szpitalu

Joanna Bienias, kierownik szpitalnego laboratorium ze złotą od-
znaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Dariusz Kuliński, dyrektor ds. administracyjno-technicznych 
pyskowickiego szpitala demonstruje możliwości lampy operacyjnej 
Andrzejowi Kurkowi, przewodniczącemu Rady Powiatu Gliwic-
kiegoSale operacyjne w Szpitalu w Pyskowicach już poświęcone!
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Nie inaczej było w Szpita-
lu w Knurowie. „Serce 
knurowskiego szpitala” 

zabiło mocniej! 5 stycznia w Szpi-
talu w Knurowie Sp. z o.o. miało 
miejsce niecodzienne wydarzenie, 
bo i niecodzienne zmiany zaszły 
w  dostojnym budynku knurow-
skiej „lecznicy”. Przy udziale wielu 
znamienitych gości otwarto trzy 
oddziały: Chirurgii Ogólnej, Bloku 
Operacyjnego i Traktu Porodowe-
go, które w 2021 r. przeszły grun-
towne modernizacje za łączną kwo-
tę ponad 7 mln zł. 

– Otwieramy dziś oficjalnie 
zmodernizowane trzy odziały 
w naszym szpitalu. Wszyst-
kie te inwestycje były możliwe 
dzięki doskonałej współpracy 
Szpitala w Knurowie z Samo-
rządem Powiatu Gliwickiego 
oraz Administracją Rządową, 
Samorządem Województwa 
Śląskiego i dzięki lobbingowi 
parlamentarzystów. Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
tak ważnych i istotnych zmian 
w naszej placówce z serca dzię-
kujemy. To chyba największy 
remont, jaki miał tutaj miej-
sce od początku istnienia szpi-
tala w Knurowie – mówił dr n. 
med. Michał Ekkert, prezes 
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Blok Operacyjny nazywany czę-
sto „sercem szpitala” został poddany 
gruntownemu remontowi, którego 
koszt wyniósł ok. 2,2 mln złotych. 
Wyremontowany został cały blok 
operacyjny wraz pomieszczeniami 
socjalnymi, łazienkami, brudowni-
kami itd. Zmodernizowano wszyst-
kie sale operacyjne wraz z wymianą 
szaf na sprzęt medyczny oraz mon-
tażem automatycznych drzwi. Wy-
mieniono centrale wentylacyjne, 
klimatyzacyjne wraz z kanałami, 
stropami laminarnymi, pełną auto-
matyką. Nowe są również instalacje 
gazów medycznych wraz z kolum-
nami anestezjologicznymi. Zmie-
niono całą instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną i oświetlenio-
wą. Zamontowano blaty robocze 
oraz szafki. Blok operacyjny został 
wyposażony także w nowe meble, 
a także w nowy sprzęt medyczny.

Zadanie pn. „Modernizacja Od-
działu Chirurgii Ogólnej na potrze-
by Szpitala w Knurowie” obejmo-
wało remont całościowy sal chorych 
i pomieszczeń dla personelu, łazie-
nek, instalacji wodno-kanalizacyj-
nej i elektrycznej, a także montaż 
central wentylacyjnych i stolarki 
drzwiowej oraz wymianę instalacji 
gazów medycznych wraz z wypo-
sażeniem. Efektem wszystkich tych 
działań niewątpliwie jest zarówno 
podniesienie komfortu pacjentów 
hospitalizowanych na oddziale chi-
rurgii, jak i poprawa warunków pra-
cy personelu medycznego. Realiza-
cja tej inwestycji, o wartości ponad 
1,9 mln zł wsparta została ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych w kwocie 1,5 mln zł

„Modernizacja traktu poro-
dowego w Szpitalu w Knurowie” 
objęła dwa kluczowe elementy: wy-
konanie robót budowlanych oraz 
dostawę wyposażenia i nowocze-
snego sprzętu medycznego. Finalnie 
powstały dwie odrębne komfor-
towe sale porodowe, zapewniające 
pacjentkom intymność, a w jednej 
z  nich znajduje się wanna porodo-
wa. Zmodernizowana jest również 
sala cięć cesarskich. Powstało osob-
ne pomieszczenie do kangurowania 
noworodków z możliwością stero-
wania natężeniem światła i regula-
cją barwy, aby stworzyć dzieciom 
jak najbardziej przyjazne warunki 
do aklimatyzacji na tym świecie. 
Oprócz prac budowlanych zaku-
piony został sprzęt, w tym wysoko-
specjalistyczny: sufitowa kolumna 
anestezjologiczna, zestaw do elek-
trochirurgii z przystawką argonową, 
KTG, stanowisko do resuscytacji 

i monitorowania zdrowia nowo-
rodka, stół operacyjny, inkubator, 
defibrylator, kardiomonitor, lampy 
operacyjne i  zabiegowe, łóżko do 
intensywnej terapii, pompy infuzyj-
ne, dezynfektor czy wspomniana 
już wanna porodowa. Większość 
zakupów wynikała z konieczno-
ści wymiany zużytego sprzętu na 
nowy, a w kilku przypadkach, szpi-
tal wzbogacił się o sprzęt, którego 
dotąd nie posiadał. Ponadto kolory 
ścian dobrane zostały w taki sposób, 
że wnętrza sprawiają wrażenie bez-
pieczeństwa i domowej atmosfery. 
Atrakcją jest wielka „celebrycka” 
ścianka z neonowym sercem i napi-
sem „Urodziłem się w Knurowie”! 
Na realizację tej inwestycji o warto-
ści ponad 3 mln zł Samorząd Powia-
tu Gliwickiego pozyskał 2,4 mln zł 
z rezerwy ogólnej budżetu państwa, 
zaś pozostałą kwotę w wysokości ok. 
0,6 mln zł Powiat Gliwicki zapew-
nił ze środków własnych.

Na uroczystości otwarcia trzech 
oddziałów stawili się m.in.: prezes 
zarządu Szpitala w Knurowie sp. 
z  o.o. dr n. med. Michał Ekkert, 
starosta gliwicki, Waldemar Dom-
bek, członek Zarządu Powiatu 
Gliwickiego, Ewa Jurczyga, skarb-
nik Powiatu Gliwickiego, Maria 
Owczarzak-Siejko, przewodniczący 
Rady Powiatu Gliwickiego, Andrzej 
Kurek oraz radni Rady Powiatu 
Gliwickiego – Krystyna Urbańska, 
przewodnicząca Komisji Zdrowia i 

Wsparcia Rodziny, Jolanta Leśniow-
ska, Henryk Hibszer, Stanisław 
Rudzki i Jacek Zarzycki.Gośćmi 
honorowymi byli: poseł na Sejm RP, 
Barbara Dziuk, poseł na Sejm RP, 
Jarosław Gonciarz, Bartłomiej Ko-
walski, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, prezydent miasta 
Knurowa, Adam Rams, przewodni-
czący Rady Miasta Knurów, Tomasz 
Rzepa, prof. Dariusz Boroń oraz 
mgr Magdalena Wierzbik-Strońska, 
prorektorzy Wyższej Szkoły Tech-
nicznej w  Katowicach.O szczegó-
łach inwestycji oraz wykonanych 
zadaniach gościom opowiadali: dr 
n. med. Grzegorz Nocoń, ordyna-
tor Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
mgr Jadwiga Kotańska, pielęgniar-
ka oddziałowa kierownik Bloku 
Operacyjnego, dr n. med. Krzysztof 
Arabski, ordynator Oddziału Położ-
niczo- Ginekologicznego Szpitala w 
Knurowie oraz lek. med. Agnieszka 
Mierzwa-Daniluk z pielęgniarką 
oddziałową, Ewą Fojcik. Nowe po-
mieszczenia poświęcił ks. Mirosław 
Pelz, proboszcz parafii pw. św. Cy-
ryla i św. Metodego w Knurowie.

Trzy oddziały w nowej odsłonie 
robią niesamowite wrażenie. 

– Chciałbym podziękować 
przede wszystkim radnym Rady 
Powiatu Gliwickiego, że podjęli od-
powiednie decyzje o przeprowadze-
niu tak znaczących, ale już bardzo 
potrzebnych remontów w  dwóch 
naszych szpitalach powiatowych. To 
naprawdę ogromne inwestycje. Je-
stem niezwykle zadowolony, że uda-
ło się je przeprowadzić w  2021 roku. 
Wdzięczny jestem także posłom na 
Sejm RP z naszego okręgu – Bar-
barze Dziuk oraz Jarosławowi Gon-
ciarzowi, jak również Bartłomiejowi 
Kowalskiemu, radnemu Sejmiku 
Województwa Śląskiego za ich po-
parcie i udzieloną pomoc dla na-
szych działań. Źródeł finansowania 
tych szpitalnych przedsięwzięć było 
bowiem kilka. Udało się je przepro-
wadzić, dzięki czemu zarówno per-
sonel medyczny, ale przede wszyst-
kim nasi mieszkańcy – pacjenci 
zyskują w pełni nowoczesne wypo-
sażenie szpitali, w których mogą się 
leczyć w najwyższych standardach 
medycznych – dodaje Waldemar 
Dombek, starosta gliwicki.

Tekst i zdjęcia: 
Magdalena Fiszer-Rębisz

Otwarcie trzech szpitalnych oddziałów po modernizacji to było 
wydarzenie prawdziwie medialne Zwiedzanie Oddziału Położniczego w knurowskim szpitalu

Przecięcie symbolicznej wstęgi podczas otwarcia Oddziału Chirur-
gii w Szpitalu w Knurowie

Prezes zarządu knurowskiego szpitala, dr Michał Ekkert opowiada 
o nowościach w swojej placówce
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Zostań rodzicem zastępczym
Od długiego czasu zachęcamy naszych Czytelników – mieszkańców powiatu gliwickiego, 
aby tworzyli rodziny zastępcze dla dzieci w potrzebie. Dużo rodzin już powstało, inne zawią-
żą się niebawem, jednak potrzeby wciąż są naprawdę duże. Wiele maluchów czeka na dobry 
dom i kochających rodziców. Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie wspiera i przygotowuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Przez ponad rok spotykałam 
się z rodzinami zastępczymi, które 
chciały opowiedzieć o swoich do-
świadczeniach w wypełnianiu obo-
wiązków rodziny zastępczej. Za-
wsze byli to ludzie o wielkim sercu, 
przekonani, że czynią coś dla in-
nych. Na moje pytania, po co to ro-
bią mówili po prostu – bo tak trze-
ba, bo nie można przejść przez życie 
kierując się tylko własnymi potrze-
bami, bo tak pokierował los, bo 
nie można było inaczej… Ich do-
świadczenia opisywałam w artyku-
łach, jakie później ukazywały się 
na łamach Wiadomości Powiatu 
Gliwickiego. Nie ma jednej odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego warto 
zostać rodziną zastępczą. Na pew-
no nie wszyscy się nadają, nie wszy-
scy sprostają zadaniom, ale  warto 
i   trzeba pomagać. Czasami życie 
pisze tak niesamowite scenariusze, 
że nawet najbardziej pomysłowi sce-
narzyści nie wymyśliliby bardziej 
skomplikowanych historii. Rodzice 
dzieci czasem umierają, albo jedno 
z nich odchodzi, niekiedy rodzice 
nie potrafią sprostać obowiązkom 
macierzyńskim i ojcowskim, prze-
rasta ich życie i nie są w stanie za-
pewnić prawidłowej opieki swoim 
dzieciom. Czasem rodzice choru-
ją, ulegają nałogom, nie mają pra-
cy i  warunków do wychowania 
potomstwa. Wtedy rolę rodziców 
przejmuje rodzina zastępcza. Dzie-
ci trafiają do rodzin zastępczych 
na podstawie decyzji sądu. Zostają 
w nich na długie lata lub tylko na 

krótkie miesiące, w zależności od 
przypadku i życiowych losów. Za-
wsze jednak potrzebują ciepła do-
mowego ogniska i bezpieczeństwa. 

Nie zawsze nić porozumienia 
między dziećmi a rodzicami zawią-
zuje się od razu. Często trzeba cza-
su, wzajemnego poznania, by mi-
łość oplotła swoim ciepłem. Bywa 
i  tak, że napięte relacje nie pozwa-
lają zacieśnić więzi. Przypomina mi 
się historia kilkuletniej dziewczyn-
ki, która trafiła do domu mamy 
zastępczej. Od samego początku, 
mimo starań obu niewiast nie wy-
chodziło. Obie, zarówno mama, jak 
i córka chciały dać sobie szansę, ale 
zabrakło „iskry” porozumienia i ro-
dzicielstwo się nie udało. Po  roku 
prób mama zastępcza się podda-
ła. Dziewczynka trafiła do innej ro-
dziny, w której znalazła dobry dom, 
a do kobiety przyszło inne dziecko, 
a wraz z nim prawdziwe szczęście.

–  Konieczność oddania tam-
tej dziewczynki była dla mnie wiel-
ką życiową porażką. Wydawało mi 
się, że do niczego się nie nadaję, a już 
najmniej do rodzicielstwa zastępcze-
go. Byłam załamana, wstydziłam się 
i bardzo to wydarzenie przeżyłam. 
Dziś jednak wiem, że to była dobra 
i właściwa decyzja. Gdybyśmy nadal 
były rodziną, obie byłybyśmy nie-
szczęśliwe, a  tak każda z nas znala-
zła nową rodzinę. Teraz dopiero obie 
wiemy, co to szczęście. Czasami tak 
w życiu bywa i nie trzeba się tego 
wstydzić, ani rozpaczać. Należy iść 
do przodu – opowiadała pani, któ-

ra dziś jest szczęśliwą mamą zastęp-
czą innego dziecka.

Bycie rodzicem zastępczym to 
trudne wyzwanie, wymagające od-
powiedzialności, czasu, cierpliwości, 
wyrozumiałości. Wielu rodziców za-
stępczych opowiadało, że  najwięk-
szą trudnością są kontakty z rodzi-
cami biologicznymi, którzy często 
nieświadomie, czasem złośliwie 
utrudniają pracę rodziców zastęp-
czych. Nastawiają dzieci przeciw-
ko rodzinom zastępczym, mieszają 
relacje, obwiniają rodziców zastęp-
czych o to, że  sąd zabrał im dzieci, 
albo pozbawił praw rodzicielskich. 
Historie zawsze są nacechowane in-
dywidualnie i zwykle nie są łatwe. 
Trzeba się umieć odnaleźć w tych 
relacjach i nie zbaczać z wytyczonej 
drogi. Istotna jest także konsekwen-
cja. Dzieci przychodzą z różnych ro-
dzin i… trafiają do różnych rodzin. 
Obie strony muszą się dostosować do 
pewnych reguł, wykonywać określo-
ne obowiązki, korzystać z praw. Czę-
sto wymaga to czasu. 

Istotne jest także dobro własnych 
dzieci w rodzinach zastępczych, któ-
re przyjmują pod swój dach obce 
dzieci. Czasem te własne dzieci prze-
chodzą okres buntu, muszą się zmie-
rzyć z nową sytuacją, kiedy poja-
wiają się inne dzieci, konkurencyjne 
względem nich o czas, uwagę i mi-
łość rodziców. Dlatego niezwykle 
ważne jest przygotowanie swoich 
dzieci do przyjęcia innych. Jedna 
z  rodzin opowiadała, że kiedy pod 
ich dachem pojawiła się dwójka no-

wych dzieci w rodzinie zastępczej, 
ich biologiczna córka zaczęła się za-
chowywać tak, jakby nie była u sie-
bie. Przemykała się pod ścianami, 
wstydziła się wyjść z pokoju w piża-
mie, skradała się do łazienki. Trakto-
wała dom jak hotel, w którym czuła 
się obco. Trzeba było długich roz-
mów, aby oswoiła sytuację i zaakcep-
towała zastępcze rodzeństwo. Dziś 
dzieci się uwielbiają i nie wyobrażają 
sobie życia bez siebie.

Niektórzy rodzice zastępczy 
podkreślają, żeby nie „zapomnieć” 
się tylko i wyłącznie w obowiąz-
kach rodziców zastępczych. Trzeba 
mieć własne zainteresowania, pasje, 
których rodzicielstwo zastępcze nie 
przysłoni. To niezwykle potrzebna 
„odskocznia”. Najważniejsze, żeby 
znaleźć czas na to wszystko. Bo cza-
su oczywiście brakuje. W  związku 
z tym weryfikują się przyjaźnie, zna-
jomości. Życie towarzyskie nie za-
wsze jest możliwe przy opiece nad 
kilkorgiem maluchów. Bo dzieci te 
czasami chorują, wymagają uwagi 
i mnóstwa czasu. Ponadto trzeba im 
uprać, ugotować, pomóc w odrabia-
niu lekcji.

Niezwykle istotne z pewnością są 
także właściwe relacje między mał-

żonkami, którzy tworzą rodzinę za-
stępczą. Muszą mieć czas dla siebie, 
na rozmowy, plany, wspólne wyjścia. 
Organizacja tego jest także niezwy-
kle trudna, ale możliwa!

Istotny jest również wiek ro-
dziców zastępczych, na co zwraca-
ją uwagę oni sami. Nie jest bowiem 
właściwe, aby maleńkim dzieckiem 
opiekowali się emeryci. Nie zawsze, 
z różnych względów jest to możliwe. 
Brakuje sił, a przepaść pokoleniowa 
swoje robi. Dlatego ważne jest tak-
że dostosowanie wieku rodziców za-
stępczych do wieku przyjmowanych 
do rodziny dzieci.

Nie ma idealnych rozwiązań, 
a nikt nie da gwarancji, że będzie ła-
two. Jednak warto i pewnie trzeba 
w życiu pomagać innym. Najpięk-
niej świadczoną pomocą jest wła-
śnie rodzicielstwo zastępcze. Nie da 
się na nim zbić kokosów, zarobić, ale 
można zyskać o wiele więcej – ra-
dość i szczęście dzieci. Dlatego war-
to to robić.

Zachęcamy! Wiele dzieci czeka 
na dobrych rodziców zastępczych! 
Nie bójcie się, spróbujcie stworzyć 
maluchom w potrzebie dobry i cie-
pły dom!

Magdalena Fiszer-Rębisz

Podróże na plecach mamy są zawsze bezpiecznie, zarówno te waka-
cyjne, jak i te najważniejsze – przez życie…

Foto: archiwum 

TY TEŻ MOŻESZ DAĆ DZIECKU DOM!!

Każde dziecko zasługuje na bezpieczny i stabilny dom.  
Czasami musi to być dom zastępczy,  

a opiekę nad dzieckiem sprawować muszą rodzice zastępczy.  
Rodzice tymczasowi,  

ale gotowi wspierać rozwój i wychowanie młodego człowieka.

W związku z trwającym naborem kandydatów  
na niezawodowe rodziny zastępcze  

dla dzieci pozbawionych opieki  
ze strony rodziny naturalnej,  

zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane  
pełnieniem ww. funkcji  

do zgłoszenia się  
do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR  

w Gliwicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście 

od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500  
oraz w czwartki dodatkowo do 1730

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach,
pok. 076 (parter), ul. Zygmunta Starego 17 

(budynek Starostwa Powiatowego w Gliwicach).
tel. 32 3015039

Zachowajmy bezpieczeństwo epidemiczne!
Jak poinformowała nas Arleta Mrugała, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Gliwicach, w obecnej sytuacji epidemiologicznej województwo śląskie jest jednym 
z dwóch regionów odnotowujących najwyższy dobowy przyrost zakażeń SARS-CoV-2. PSSE 
w Gliwicach obejmuje nadzorem jeden z największych obszarów na Śląsku, co powoduje, 
iż wzrost liczby zakażeń również jest jednym z największych na Śląsku.

W ostatnich dniach odnotowa-
no sześciokrotnie większy (w po-
równaniu z ostatnim tygodniem 
grudnia 2021 r.) przyrost zaka-
żeń na terenie powiatu gliwic-
kiego. Liczba zakażeń w dniach 
26 i 27 stycznia 2022 r. przekroczy-
ła 300 przypadków.

Również liczba zgłoszeń zaka-
żeń odnotowanych wśród uczniów 
i pracowników placówek dydak-
tyczno-edukacyjnych wszyst-
kich stopni wzrosła w porówna-
niu do ostatniego tygodnia 2021 r. 
aż o 270 proc.!

Sytuacja powoli staje się kry-
tyczna. Biorąc pod uwagę liczbę 
zakażeń praktyczne możliwości 
przeprowadzania wywiadów epi-
demiologicznych wśród mieszkań-
ców powiatu gliwickiego stają się 
coraz trudniejsze. Czas oczekiwa-

nia na kontakt z osobą zakażoną 
wydłuża się nawet do trzech dni.

Na stronach PSSE w Gliwi-
cach, UM Gliwice oraz Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach umiesz-
czono link do formularza wywiadu 
epidemiologicznego pozwalający 
na zgłoszenie online osoby zakażo-
nej wraz z danymi wszystkich do-
mowników  lub zgłoszenie bliskie-
go kontaktu z osobą zakażoną. 

Link: https://www.gov.pl/web/
psse-gliwice/masz-koronawirusa-
-zglos-domownikow-przez-formu-
larz

Ta forma przekazu informacji 
ułatwia w znacznym stopniu pra-
cę PSSE w Gliwicach i skraca czas 
oczekiwania na kontakt z pracow-
nikiem a tym samym pozyskanie 
przez zainteresowanych informacji 
na temat czasu trwania izolacji oso-

by zakażonej oraz kwarantanny do-
mowników.

W związku ze wzrostem zaka-
żeń koronawirusem w całym kra-
ju, w tym także na terenie powiatu 
gliwickiego zwracamy się z prośbą 
do naszych mieszkańców, aby za-
chowali zdrowotne bezpieczeństwo, 
nosili maseczki, dezynfekowali 
ręce, zachowywali bezpieczne odle-
głości i nie spędzali czasu w dużych 
skupiskach ludzkich.

Poniżej podajemy link do rapor-
tu zakażeń koronawirusem SARS-
-CoV-2 dostępny na stronie serwi-
su Rzeczpospolitej Polskiej: https://
www.gov.pl/web/koronawirus/wy-
kaz-zarazen-koronawirusem-sars-
-cov-2

(oprac. MFR)
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Mikołajki z PCPR
W chłodny grudniowy piątek, 17 grudnia 2021 roku 
do ogrodów Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośni-
cowicach przybyli członkowie rodzin zastępczych oraz 
uczestnicy projektu „RESTART” – Program Aktywności 
Lokalnej, by spotkać się ze św. Mikołajem, którego zapro-
sili Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gliwicach.

Było kameralnie, kolorowo 
i   baaaardzo wesoło! Mikołajowi 
towarzyszyli przesympatyczni po-
mocnicy - Mikołajka oraz Elfy. Mi-
kołaj rozdawał prezenty grzecznym 
dzieciom, były wspólne zabawy, 
konkursy, śpiewy, pląsy, pokazy 
sztucznych ogni i samego buchają-
cego ognia. Humory dopisały, przy 
pysznej gorącej czekoladzie i kawie 
wszyscy uczestnicy spotkania ba-
wili się znakomicie. Gościom towa-
rzyszyli m.in. Waldemar Dombek, 
starosta gliwicki, Leszek Kołodziej, 
burmistrz Sośnicowic, jego zastęp-
ca Bernard Wilczek, oraz gospodarz 
miejsca Jarosław Mencfel, dyrek-
tor DPS „Ostoja” w Sośnicowicach. 
Zebranych do wspólnej zabawy za-
chęcała Barbara Terlecka-Kubicius, 
dyrektor PCPR w Gliwicach. Za-
równo mali, jak i  duzi wychodzi-
li ze spotkania ze św. Mikołajem 

ogromnie zadowoleni. To był pięk-
ny, przedświąteczny czas, jaki spę-
dziliśmy razem, m.in. śpiewając 
wspólnie kolędy!

Mikołaj serdecznie dzięku-
je za pomoc wszystkim ofiarodaw-
com wspaniałych upominków, a są 
wśród nich m.in. ITMAR Group 
Sp. z o.o., WASKO S.A. Gliwice, 
Fundacja BLESS, F.H.U. „JOTA” 
Andrzej Groch, DARIUSZ RE-
SIDENT SERVICE, NZSSZ SO-
LIDARNOŚĆ KWK „Knurów-
-Szczygłowice” Ruch Knurów, 
STOWARZYSZENIE WSPIERA-
MY z Knurowa, Usługi Transpor-
towe „Baron-Trans” z Gliwic wraz 
z Pracownikami, Stowarzyszenie 
MOST z Zabrza, wybrane Urzędy 
Miast i Gmin Powiatu Gliwickiego, 
Starostwo Powiatowe w Gliwicach 
oraz anonimowi darczyńcy.

(MFR)

Inscenizacje przez… 
monitor komputera

–  Bardzo lubię jasełka. Są one odsłonięciem tajemnicy, jaka 
ukazała się w znaku narodzenia Jezusa Chrystusa. To wspa-
niałe, że wy, młodzi ludzie przekazujecie tajemnicę o  Bo-
żym Narodzeniu przyszłym pokoleniom w tak piękny, artystyczny sposób – powiedział ks. 
Andrzej Iwanecki, biskup pomocniczy gliwicki podczas spotkania na podsumowaniu tego-
rocznego Międzyszkolnego Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych.

Uroczysta gala XXI Międzysz-
kolnego Przeglądu Inscenizacji 
Bożonarodzeniowych odbyła się 
w  gliwickim Górnośląskim Cen-
trum Edukacyjnym 13 stycznia 
br. Przybyli na nią szacowni go-
ście w  osobach m.in. ks. Andrze-
ja Iwaneckiego, biskupa pomocni-
czego Diecezji Gliwickiej, ks. Jacka 
Orszulaka, proboszcza parafii p.w. 
Chrystusa Króla w Gliwicach, 
ks.  Tadeusza Hryhorowicza, rezy-
denta z parafii p.w. św. Bartłomieja 
w Gliwicach oraz ks. Dariusza Goł-
ka, proboszcza parafii p.w. Ścięcia 
św. Jana w Pilchowicach, członka 
jury przeglądu.

Nie zabrakło oczywiście przed-
stawicieli młodych aktorów i ich 
opiekunów, którzy zagrali w bo-
żonarodzeniowych inscenizacjach. 
Gości niezwykle serdecznie powi-
tała Bogumiła Kluszczyńska, dy-
rektor GCE, a Aleksandra Ma-
liszewska, główna organizatorka 
podkreśliła, że praca jury, choć 
w  tym roku niełatwa, bo online, 
sprawiła, że nawet elektroniczny 
przekaz stał się spotkaniem dusz, 
które kochają tradycję i Boże Naro-
dzenie. Podziękowała także wszyst-
kim dzieciom, młodzieży i  do-
rosłym z bardzo wielu placówek 
z całego niemal Górnego Śląska za-
ogromny wkład pracy w przygoto-
wanie każdego przedstawienia.

– Czas prezentacji spekta-
kli za nami, a forma była nie-
zwykła, spotkaliśmy się online. 
Dlatego z serca dziękujemy za 
wsparcie! Podziękowania składa-
my przede wszystkim opiekunom 
i  aktorom za ogrom pracy, wraż-
liwości i zaangażowania, a przede 
wszystkim cieszymy się, że zapro-
sili nas do siebie. Mogliśmy go-
ścić w szkołach, świetlicach i do-
mach. Wiemy jak było to trudne: 
przygotować spektakl, pomimo 
niedyspozycji, absencji, kwaran-
tanny, pracy zdalnej… i nagrać 
przedstawienie, by podarować je 
nam. Jak trudne było przełamanie 
lęków i nieśmiałości… Czujemy 

się wyróżnieni i odwdzięczamy 
się im, z serca – w imieniu orga-
nizatorów i jury mówi Aleksandra 
Maliszewska z GCE.

Tegoroczny przegląd odbył się 
pod patronatem biskupa gliwickie-
go Jana Kopca, prezydenta Gliwic 
Adama Neumanna, starosty gli-
wickiego Waldemara Dombka oraz 
pod patronatem medialnym „Go-
ścia Niedzielnego” i „Wiadomości 
Powiatu Gliwickiego”.

Lista laureatów pod adresem: 
https://www.jaselka.com.pl/index.
php/laureaci/laureaci/2021

(MFR)
Miło było przejechać się saniami św. Mikołaja… nawet kiedy nie 
było śniegu

Foto: Magdalena Fiszer-Rębisz

Dzieci (i dorośli) bardzo lubią św. Mikołaja

Foto: Magdalena Fiszer-Rębisz

Marek Komor z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach odbiera 
nagrodę dla szkolnego zespołu artystów za zajęcie I miejsca

Foto: MFR

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Ojców Kamilianów w Pilchowicach zajęli II miejsce. Jury miało 
niełatwe zadanie oceny inscenizacji online

Foto: MFR
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2021 - to był rok w powiecie gliwickim!
Ponad miesiąc temu pożegnaliśmy stary rok 2021. Był to rok niełatwy ze względu na wciąż obecną epidemię koronawirusa. Mimo przeszkód związanych z obo-
strzeniami udało się jednak zrealizować wiele celów. Przedstawiamy niektóre z nich.

STYCZEŃ

Pierwsza edycja Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„MELODIA ONLINE” za nami. 
Zwycięzcami w swoich kategoriach 
są Laura Rumpel, Anna Laskow-
ska i Weronika Szlenga, natomiast 
najlepszy zespół to wokalno-instru-
mentalny „Mezzoforte” z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Pyskowicach. 

Wraz z końcem miesiąca na-
stąpiło otwarcie zmodernizowanej 
Pracowni Endoskopii w Szpitalu 
w  Knurowie. Całkowita wartość 
inwestycji to 1,4 mln złotych, z cze-
go aż 960 tysięcy to dofinansowa-
nie ze środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 

LUTY

Odbyła się wizyta Premiera 
Mateusza Morawieckiego w Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach, 
gdzie spotkał się ze starostą gliwic-
kim, Waldemarem Dombkiem. 
Na spotkaniu omawiano funkcjo-
nowanie służby zdrowia w trakcie 
pandemii, współpracę z innymi 
samorządami czy też plany budowy 
nowego domu pomocy społecznej 
w Sośnicowicach.

Starosta gliwicki, Waldemar 
Dombek w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach 
uhonorowany został Kordelasem 
Leśnika Polskiego - najwyższym 
odznaczeniem przyznawanym pra-
cownikom Lasów Państwowych, 
które może otrzymać także osoba 
spoza jednostki, której działalność 
wspiera idee polskiego leśnictwa. Starosta gliwicki od wielu lat dba o ochronę lasów na terenie powiatu gliwickiego 
zawsze mając na względzie ekologię i rozwój leśnictwa. 

MARZEC

W marcu na terenie Szkoły 
Podstawowej w Chechle zamonto-
wany został EKO-SŁUPEK   AIR-
SENSOR - urządzenie, które za 
pomocą światła sygnalizuje jakość 
powietrza, gdzie zieleń oznacza 
bardzo dobrą jakość powietrza, zaś 
czerwień – złą. Dzięki technologii 
Wi-Fi lub Bluetooth każdy bę-
dzie mógł się połączyć z AirSensor 
i  sprawdzać stężenie zanieczysz-
czeń w powietrzu pyłów zawieszo-
nych PM 1, PM 2,5, PM 10 oraz 
wilgotność i temperaturę powie-
trza, a także ciśnienie atmosferycz-
ne. 

KWIECIEŃ

Powiat Gliwicki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  - 3 mln złotych na przebu-
dowę i remont dróg powiatowych Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś o łącznej długości 3,4 k a także 
Nr 2909S – ul. Zabrska w Paniówkach (gmina Gierałtowice). Celem wsparcia inwestycji jest przyspieszenie po-
wstania bezpiecznej  infrastruktury drogowej, czego konsekwencją będzie poprawa komfortu podróżowania.

CZERWIEC

Zespół Szkół Specjalnych 
w  Pyskowicach świętował jubile-
usz 60-lecia. Zarząd Powiatu Gli-
wickiego złożył najserdeczniejsze 
życzenia dyrekcji, nauczycielom 
i uczniom.

W Pyskowicach Otwarto 
Ośrodek Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psychoterapeu-
tycznej dla Dzieci i Młodzieży 
Diada, który świadczy całościową 

pomoc psychologiczną i psychote-
rapeutyczną dla dzieci i młodzieży 
– od urodzenia do 21 roku życia. 

Na strzelnicy Dzierżno koło 
Pyskowic odbyły się Mistrzostwa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Katowicach organizo-
wane przez Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Gliwicach oraz 
Powiat Gliwicki. W klasyfikacji 
indywidualnej zwyciężył oficer 
z WKU w Tychach zaś drużynowej  
– WKU w Rybniku. 

Nagroda już w rękach zespołu wokalno-instrumentalnego „Mezzo-
forte”

Premier RP w otoczeniu samorządowców w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach

Tablica informacyjna przy Eko-słupku

Laureaci nagrody Bene Meritus  Barbara Terlecka-Kubicius  
i Krzysztof Gołuch

Zwycięzcy Mistrzostw Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

MAJ

Na terenie Leśnictwa Ostro-
pa w Nadleśnictwie Rudziniec 
otwarto obiekt retencyjny, zreali-
zowany w ramach przedsięwzięcia 
„Kompleksowy projekt adaptacji 
lasów i leśnictwa do zmian klimatu  
– mała retencja oraz przeciwdziała-
nie erozji wodnej na terenach nizin-
nych”. Wartość całego projektu to 
2 mln zł.

Starosta gliwicki, Waldemar 
Dombek odebrał z rąk premiera 
Mateusza Morawieckiego oraz mi-
nistra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Mariusza Kamińskiego 
Honorową Odznakę za Zasługi dla 
Samorządu Terytorialnego. 

Nagrody Bene Meritus – naj-
wyższe powiatowe wyróżnienia 
dla osób i instytucji szczególnie 
zasłużonych dla społeczności na-
szego powiatu zostały rozdane. 
Przewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego, Andrzej Kurek wręczył 
honorowe dyplomy i statuetki Bar-
barze Terleckiej-Kubicius – dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gliwicach (nagroda 
w kategorii indywidualnej) oraz na 
ręce Krzysztofa Gołucha, dyrektora 
– Ośrodkowi Matka Boża Uzdro-
wienie Chorych Caritas Archidie-
cezji Katowickiej w Knurowie (na-
groda w kategorii zbiorowej).)
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Wojewoda śląski po podpisaniu umów w Starostwie Powiatowym

Foto: Krzemiński Foto

LIPIEC

Wojewoda śląski, Jarosław Wie-
czorek odwiedził powiat gliwicki 
celem przeglądu inwestycji reali-
zowanych w gminach, a także pod-
pisania umów na kolejne przedsię-
wzięcia. W 2021 r. Powiat Gliwicki 
i jego gminy otrzymały ponad 10,1 
mln zł z RFRD. 

Ginter Skowronek, wójt Gminy 
Wielowieś odebrał z rąk wojewo-
dy śląskiego, Jarosława Wieczorka 
Srebrny Krzyż Zasługi. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy odznaczenia 
państwowe są wręczane za zasługi 
w działalności społecznej i samo-
rządowej, w pracy zawodowej oraz 
za zasługi dla Niepodległej.

Delegacja powiatu gliwickiego podczas Konwentu Samorządów 
Ziemi Gliwickiej i Puckiej

SIERPIEŃ

Delegacja powiatu gliwickiego 
brała udział w Konwencie Samo-
rządów Ziemi Gliwickiej i Puckiej, 
zorganizowanym w naszym part-
nerskim powiecie puckim. Tema-
tem spotkania były takie aspekty 

jak pomoc społeczna, szpitalnic-
two, budownictwo i architektura, 
ochrona środowiska oraz promocja 
w kontekście samorządów powiato-
wych, a także problematyka współ-
działania samorządów powiato-
wych z samorządami gminnymi. 

KGW Żernica i KGW Wilcza prezentują swoje piękne korony 
dożynkowe

PAŹDZIERNIK

W pierwszych dniach paździer-
nika pod patronem starosty gli-
wickiego odbyły się Regaty Dzier-
żno Cup, w których uczestniczyło 
aż  130 żeglarzy w różnym wieku 
z całego południa Polski. Rywaliza-
cja odbywała się w czterech klasach 
a żeglarzom dopisała znakomita 
słoneczna pogoda.

12 października został uroczy-
ście otwarty Park Wiatrowy Wielo-
wieś, a udział w nim wzięli starosta 
gliwicki, Waldemar Dombek i wi-
cestarosta gliwicki, Adam Wojto-
wicz. Znajduje się w nim aż 20 bli-
sko 200 metrowych wiatraków, 
które są w stanie zasilić miasto 
liczące 200 tysięcy mieszkańców. 
Inwestorem jest niezależny francuski producent i dystrybutor energii odnawialnej – Akuo a także spółka Mirova 
zapewniająca zrównoważone w 100 proc. rozwiązania inwestycyjne.

LISTOPAD

W Starostwie Powiatowym 
w  Gliwicach posłowie na Sejm 
RP, Barbara Dziuk i Jarosław 
Gonciarz przekazali samorządow-
com z powiatu gliwickiego pro-
mesy z Rządowego Funduszu Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych. 
Powiatowi Gliwickiemu przyzna-
no 6,3  mln zł na termomoderni-
zację Domów Pomocy Społecznej 
„Ostoja” w  Sośnicowicach oraz 
„Zameczek” w  Kuźni Nieborow-
skiej. 

27 listopada 2021 roku Klub 
Sportowy Garda z Gierałtowic 
obchodził Jubileusz X-lecia. Uro-
czystość jubileuszową zorganizo-
wano wspólnie z VII Międzynaro-
dowym Memoriałem Bokserskim 
im. Tadeusza Łady o Puchar 
Wójta Gminy Gierałtowice, gdzie 
pojawili się również goście ho-
norowi: Dariusz Michalczew-
ski – mistrz świata oraz Marian 
Kasprzyk – medalista olimpijski. 
W ciągu 10 lat zawodnicy Gardy 
wystąpili w 260 turniejach i zdo-
byli 573 medale (316 złotych, 172 
srebrne, 85 brązowych). 

Przecięcie symbolicznej wstęgi, czyli wiatraki poszły w ruch

Pamiątkowe zdjęcie osób wspierających Gardę

Włodarze gmin powiatu gliwickiego z czekami z „Polskiego Ładu”

Wiceminister Obrony Narodowej, Marcin Ociepa w Starostwie 
Powiatowym

oprac. Karolina Orłoś

Foto:  
Archiwum  

Starostwa Powiatowego  
w Gliwicach
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WRZESIEŃ

W Proboszczowicach został ro-
zegrany  Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej „Wasz plac na nasz plac” 
Spośród sześciu drużyn z naszego 
powiatu zwyciężył zespół z Pysko-
wic, drugie miejsce zajęła drużyna 
z Toszka zaś trzecie z Żernicy. 19 

września w Rudach odbyły się Do-
żynki Diecezjalne, które połączo-
ne zostały z Dożynkami Powiatu 
Gliwickiego. W uroczystościach 
uczestniczyli Samorząd Powiatu 
Gliwickiego, posłowie na Sejm RP, 
włodarze miast i gmin, mieszkań-
cy naszego powiatu oraz delegacje 
z różnych stron Diecezji Gliwickiej.

GRUDZIEŃ

W 40. rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego do Gliwic przybył 

wiceminister Obrony Narodowej, 
Marcin Ociepa, który w  towarzy-
stwie starosty gliwickiego, Walde-
mara Dombka złożył pamiątkowy 
wieniec pod tablicą pamięci o ofia-

rach i represjach tego okresu przy 
kościele garnizonowym p.w. św. 
Barbary, a następnie odwiedził Sta-
rostwo Powiatowe w Gliwicach. 

22 grudnia w Szpitalu w Pysko-
wicach Sp. z o.o. oficjalnie oddano 
do użytku dwie sale operacyjne 
„Modernizacja traktu operacyjne-
go w Szpitalu w Pyskowicach”, któ-
rych koszt to blisko 2 mln złotych. 
Podczas wydarzenia zostały rów-
nież wręczone złote odznaki ho-
norowe Joannie Bienias, dyrektor 
szpitalnego laboratorium oraz sa-
memu Szpitalowi Pyskowicach Sp. 
z o.o. na ręce Leszka Kubiaka, pre-
zesa spółki Szpital w Pyskowicach.

13



www.powiatgliwicki.pl

77 rocznica marszu śmierci,  
czyli wojenny epizod z Paniówek

Paniówki – to miejscowość położona przy drodze krajowej DK44. Podobnie jak dzisiaj, rów-
nież dawniej był to ważny szlak komunikacyjny pomiędzy Gliwicami a Mikołowem. Dro-
ga wybudowana została i oddana do użytku w roku 1824 przez Wilhelma III (Króla Prus). 
Ze  względu na swoje strategiczne znaczenie była świadkiem wielu historycznych zdarzeń 
i wypadków, jednakże wydarzenia w styczniu 1945 roku przeszły do najczarniejszych dni 
w jej historii. Najpierw marsz śmierci więźniów z Oświęcimia, potem krwawe wejście żołnie-
rzy Armii Czerwonej, rozstrzeliwania, podpalenia, a na koniec marszruta deportowanych. 
Wydarzenia, jakie miały miejsce na tej drodze w styczniu 1945 r., po dziś dzień spędzają sen 
z powiek ich świadkom.

Marsz śmierci prowadzi 
przez Paniówki

Wielu mieszkańców Paniówek 
po dziś dzień pamięta przemarsz ko-
lumny więźniów z obozu Auschwitz-
-Birkenau na zachód drogą od Mi-
kołowa w kierunku Gliwic. Trwał 
on kilka dni. Umęczeni i  wyczer-
pani więźniowie szli bardzo wolno. 
Ubrani w pasiaki, okryci kocami, 
w  drewnianych trepach szli po ob-
lodzonej drodze, trzymając się sznu-
rów. Eskortowani przez esesmanów, 
wspomaganych przez groźne psy, 
powoli i w mrozie zmierzali w kie-
runku Gliwic. Niemcy nie pozwalali 
zbytnio zbliżać się do przemarszu 
kolumn z więźniami, a przejście na 
drugą stronę drogi graniczyło z cu-
dem. Trzeba było czekać na lukę 
między idącymi. Szły również ko-
lumny dzieci ubrane w więzienne pa-
siaki, pilnowane przez kobiece kapo. 
Dla wielu więźniów był to ostatni 
marsz w swoim życiu. Wielu z nich 
padało z wycieńczenia. Osłabionych 
naziści dobijali, a ciała ładowano na 
furmanki i zawożono na cmentarz 
do Borowej Wsi. 

Niebezpieczna ucieczka 
z marszu śmierci

W czasie marszu wielu więź-
niów próbowało uciec. Niektórym 
to się udało, innym nie. Do historii 
przeszła ucieczka ośmiu więźniów, 
która miała miejsce 18 stycznia 1945 
r. z ul. Gliwickiej w Przyszowicach 
przed samą granicą z Gliwicami w 
rejonie folwarku. Uciekinierzy skie-
rowali się na północ w  stronę rzeki 
Kłodnicy. Idąc jej brzegiem w kie-
runku na wschód, dotarli do Boro-
wej Wsi. Tam czekał na nich Win-

centy Kostka i jego bratanica Erna. 
To on był organizatorem tej uciecz-
ki. W  grupie uciekinierów był jego 
przyjaciel Alfred Panic, z  którym 
działał przed wojną w KPP (Komu-
nistyczna Partia Polski). Panic po-
chodził z sąsiednich Bielszowic, znał 
dobrze te okolice i wiedział, gdzie 
i jak się poruszać. Po szczęśliwym 
przybyciu na miejsce, wszyscy zostali 
ukryci i otoczeni opieką. Dostali cy-
wilne ubrania i zostali rozlokowani 
w kilku miejscach. Po tej brawuro-
wej ucieczce jej główny organizator 
Wincenty Kostka został zastrzelo-
ny przez nieznanych sprawców. Po 
śmierci został uhonorowany meda-
lem Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata. 

Odwaga i bohaterstwo 
Erny z Paniówek

Erna – czyli Ernestyna Kost-
ka z  Paniówek, pod osłoną nocy 
przeprowadziła jednego z więźniów 
z Borowej Wsi do Paniówek. Ukryła 

go w domu Jerzego i Anny Kowolów, 
mieszkających nieopodal jej domu. 
Gospodarz domu, Jerzy był miejsco-
wym stolarzem i wraz ze swoją żoną 
Anną prowadził także niewielkie 
gospodarstwo. Erna miała wówczas 

22 lata. Ta młoda dziewczyna była 
niesamowicie odważna. Czy zdawa-
ła sobie sprawę z niebezpieczeństwa, 
jakie jej groziło? Być może pomoc 
drugiemu było dla niej wartością 
nadrzędną. Dom Państwa Kowolów 
był jednym z  największych w Pa-
niówkach.

– Mieszkało w nim kilka rodzin 
– wspomina córka Anny, Stefania 
Kowol. Dodaje, że mama poma-
gała wszystkim, którzy tej pomocy 
potrzebowali, a obcy byli dla niej 
ważniejsi aniżeli własne potrzeby. 
W domu Kowolów, Niemcy uloko-
wali radiostację i punkt dowodzenia. 
Być może Erna uważała, że to miej-
sce jest najbezpieczniejsze. Uratowa-
nym i ukrywanym w  Paniówkach 
więźniem okazał się obywatel naro-

dowości żydowskiej Leon Stasiak. 
Urodzony w Częstochowie, z całą 
rodziną dostał się do Oświęcimia. 
Przeżył tylko on. Po wojnie bohater-
ska Erna wyszła za mąż za ocalonego 
Leona Stasiaka. Za swe bohaterstwo 
otrzymała medal Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata.

Sowieci w Paniówkach

25 stycznia 1945 r. nastąpił 
pierwszy atak wojsk radzieckich na 
Paniówki, których broniły wojska 
niemieckie. Był to artyleryjski atak 
z katiusz, od którego zginęło dwóch 
mieszkańców Paniówek: Ludwik 
Oleks oraz Roman Widuch. De-
cydujący szturm na wioskę nastą-
pił jednak 27 stycznia, lecz nie od 
wschodu a od zachodu, od Przyszo-
wic. Było to wynikiem manewru 
okrążającego wojsk radzieckich. 
Rozegrała się dwudniowa bitwa 
z udziałem dział i czołgów. Kilka 
domów mieszkalnych i zabudowań 
gospodarczych przy szosie gliwickiej 
spłonęło lub zostało ciężko uszko-
dzonych. Podczas tego ataku śmierć 
poniosło dziesięciu mieszkańców 
wioski. W  27 stycznia tragicznie 
zginęło czterech członków rodzi-
ny Żogałów – w  domu na granicy 
Paniówek i Przyszowic. Dzień póź-
niej, 28 stycznia, Paniówki zostały 
całkowicie opanowane przez wojska 
radzieckie. Okrucieństwo, zdzicze-
nie, zaciekłość osiągnęły apogeum. 
Zaczęły się rewizje, rabunki, roz-
strzeliwania, gwałty dziewcząt i ko-
biet. Rabowano i plądrowano co się 
dało, szczególnie zegarki, rowery, 
ubrania i bieliznę. Czerwonoarmiści 
zachowywali się różnie, w zależno-
ści od posiadanej rangi i przeszko-

lenia. Pili bez umiaru. Prawie nie 
trzeźwieli. W pamięci mieszkańców 
Paniówek tkwi obraz Rosjanina pi-
janego, gwałcącego kobiety i młode 
dziewczyny. Przez wiele tygodni, po 
tej tragedii doktor Letocha z  Przy-
szowic, przyjmował bezpłatnie 
wszystkie poszkodowane. Gdy Ar-
mia Czerwona „gościła” w Paniów-
kach, Kraków poznał bardzo dobrze 
jej żołnierzy. Tam ułożono piosenkę 
oddającą w pełni ich zachowanie:

„Przyjechali  
z Moskwy grandą 

Z pepeszami, z propagandą. 
Wszystko zjedli i wypili, 

Zamiast płacić  
w mordę bili…”

Mieszkańcy Paniówek poddani 
zostali specyficznym doświadcze-
niom, nakazującym im stanąć na 
drodze rozterek, a także naprzeciw 
niesprawiedliwych ocen. To zjawi-
sko bardzo bolesne, tym bardziej, 
że ta niechlubna data 27 stycznia 
została uwieczniona w latach 70-
tych w postaci nazwy jednej z ulic 
z  Paniówkach. Trzeba zadać sobie 
pytanie: czy ideologia wzięła górę 
nad zdrowym rozsądkiem? Nie na-
prawiono tego błędu w roku 2017, 
kiedy była przeprowadzana w całym 
kraju dekomunizacja ulic. 

Pamięć i wdzięczność

W grupie uratowanych z mar-
szu śmierci byli nie tylko Polacy, ale 
także dwóch Francuzów i Niemiec. 
Nie wszyscy byli Żydami. Kilku 
odwiedziło Paniówki po wojnie. 
Odnaleźli swych dobroczyńców i ze 
łzami w oczach wspominali niezwy-
kłe wydarzenie. Z  kolei ukrywany 
w  Paniówkach Leon Stasiak ożenił 
się ze swoją wybawczynią Ernesty-
ną. Wkrótce wyjechali do Poznania, 
gdzie on podjął pracę w strukturach 
wojewódzkich w  Poznaniu. Na-
stępnie w roku 1960, małżeństwo 
przeniosło się do Warszawy, gdzie 
Leon objął wysokie stanowisko 
wstrukturach centralnych państwa 
polskiego. W latach 1952-1956 Leon 
Stasiak był posłem na Sejm I kaden-
cji. Piastując wysokie stanowiska 
w  urzędach państwowych, nigdy 
nie zapomniał o  swoich wybaw-
cach i Paniówkach. Niejednokrot-
nie pomagał społeczności lokalnej 
w Paniówkach w trudnych sprawach 
urzędowych i  procesach sądowych. 
Zarówno w rodzinie swojej żony jak 
i w Paniówkach cieszył się wielkim 
szacunkiem i autorytetem. Wielo-
krotnie też zapraszał do stolicy swo-
ich znajomych i przyjaciół pokazu-
jąc zabytki i uroki Warszawy. Wraz 
z żoną zostali pochowani na cmenta-
rzu północnym w Warszawie. 

Najważniejsze wydarzenia 
z przeszłości szybko bledną jeśli nie 
są dobrze opowiedziane. Każdy na-
ród traci tożsamość, kiedy zapomina 
o swojej historii. To proste przesłanie 
wskazuje na potrzebę sięgania do ko-
rzeni naszych przodków i ich doko-
nań, aby uniknąć błędów, chcąc sku-
tecznie walczyć o lepszą przyszłość 
młodego pokolenia. 

Zygmunt Strzoda

Foto: Archiwum prywatne  
Teresa Gaura

Rocznica ślubu Erny i Leona Stasiaków – zdjęcie pamiątkowe  
z 1958 roku

Dom rodzinny Erny w Paniówkach

Erna w młodości

Erna w otoczeniu uciekinierów z marszu śmierci
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KS Rudziniec - powiatowi królowie siatkówki
Zaczęło się od pasji, dziś zdobywają sukcesy. Klub Sportowy Rudziniec to jedna z największych sportowych dum powiatu oraz bez wątpienia najszybciej rozwi-
jająca się drużyna. Powstały w 2015 roku klub siatkarski w zaledwie kilka lat przebył drogę od amatorskich meczy w gronie znajomych, aż do rozgrywek w lidze 
śląskiej, zdobywając w ubiegłym sezonie tytuł Wicemistrza Śląska oraz awansując do turniejów finałowych o II ligę w mistrzostwach ogólnopolskich Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej. 

Piastunki walczą

Drużyna KS Rudziniec na wspólnym zdjęciu 

Foto: Tomasz Pośpiech

Jak to się stało, że drużyna 
z Rudzińca tak prężnie się rozwi-
nęła w tak krótkim czasie? Łukasz 
Pierończyk – prezes KS Rudziniec 
– zdradza, że oprócz regularnych 
treningów oraz co dwa tygodnie 
spotkań ligowych na hali spor-
towej w Kleszczowie, to przede 
wszystkim spore zasługi należą się 
drużynie, składającej się z mło-
dych, ambitnych ludzi, którzy 
skrupulatnie dążą do wyznaczo-
nych celów. Chętnej młodzieży, 
która pragnie rozpocząć swoją 
karierę siatkarską nie brakuje, za-
tem we wrześniu 2021 roku klub 
założył swoją własną Akademię 
Siatkarską Rudziniec, prowadzą-
cą zajęcia dla młodych siatkarzy 

w  trzech grupach: dziewczyn, 
chłopców oraz dzieci z  klas 1-3 
szkół podstawowych. 

Akademia to nie jedyne przed-
sięwzięcie klubu. We współpracy 
z władzami gminy Rudziniec, po-
wiatem gliwickim, województwem 
śląskim oraz lokalnymi sponsora-
mi, KS Rudziniec organizuje wiele 
wydarzeń, mających na celu pro-
pagowanie tejże dziedziny wśród 
lokalnej społeczności, jak i też 
promocję aktywnego trybu życia. 
Wśród projektów klubu siatkar-
skiego można wymienić siatków-
kowe przedszkole dla najmłod-
szych z powiatu gliwickiego, akcję 
„Ruch-Ciało-Duch”, organizowa-
ną dla młodzieży, dorosłych oraz 

seniorów, a także coroczne Otwar-
te Mistrzostwa Śląska, które od-
bywają się na boisku do siatkówki 
plażowej w rodzimym Rudzińcu. 
Prezes klubu podkreśla, że bardzo 
ceni sobie współpracę z wcześniej 
wymienionymi instytucjami, po-
nieważ to właśnie one tworzą ich 
klub i pomagają go rozwijać.

Efekty ich rozwoju wyraźnie 
można było zauważyć przez ostat-
nie miesiące. Drużyna została 
uhonorowana tytułem „Drużyny 
Roku 2021 powiatu gliwickie-
go” w plebiscycie organizowa-
nym przez Dziennik Zachodni. 
Poprzedni rok zakończył się dla 
rudzinieckiego klubu jeszcze 
jednym fantastycznym wydarze-

niem, ponieważ w grudniu pod-
pisali oni współpracę z aktual-
nym mistrzem Polski w siatkówce  
– KS Jastrzębskim Węglem. Wy-
niki tej współpracy będą widoczne 
już w  najbliższym czasie, jednak 
można już z góry śmiało założyć, 
że znacząco rozwinie to skrzydła 
młodego klubu.

Korzystając z okazji tworze-
nia artykułu, Łukasz Pierończyk, 
w  imieniu klubu, pragnie podzię-
kować wszystkim osobom, należą-
cym i tworzącym ten klub, a także 
wspierającym radnym z wojewódz-
twa śląskiego, powiatu gliwickie-
go, gminy Rudziniec oraz wszyst-
kim sponsorom, partnerom oraz 
niezastąpionym kibicom.  

– Najserdeczniej dziękujemy 
wszystkim organizacjom i lokal-
nym firmom, z którymi współpra-
cujemy za to, że jesteście z nami, 
nas wspieracie i dokładacie cegiełkę 
do tego, aby nasz klub się z roku 
na rok rozwijał, dążył do realizacji 
swoich planów, działań. Wszyscy 
razem jesteśmy i tworzymy Zielo-
ną Drużynę, wszystkim z osobna 
dziękuję za wkład, zaangażowanie 
i determinację – dodaje Pierończyk. 

Z naszej strony pozostało nam 
życzyć samych sukcesów, zarówno 
na boisku jak i w przyszłych, nie-
zwykłych przedsięwzięciach.

Szymon Sobota

W zespole gliwickich 
Piastunek trenują tak-
że dziewczęta z tere-
nu powiatu gliwickiego. 
W  drugiej fazie elimi-
nacji do Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski Pia-
stunki na swojej drodze 
spotkają Skrę Często-
chowa, Unię Opole oraz 
Ślęzę Wrocław. 

W przypadku awansu, w poło-
wie lutego br., gliwiczanki zagra-
ją w  III fazie. Pierwsza faza odbyła 
się w grudniu 2021 roku, w Gliwi-
cach, a turniej był objęty Patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice. 

– Jak widać po eliminacjach jest 
dużo zespołów, trzeba wyjść z trzech 
faz eliminacji (12-14 meczy), aby 
trafić do finałów. Tam w  grupie 
czekają nas trzy mecze do fazy play 
off. Zdobycie medalu Mistrzostw 
Polski w młodzieżowych katego-

riach kobiecych jest bardzo trudne. 
Do rozegrania jest około 20 meczy, 
aby zdobyć ten medal – mówi Darek 
Opoka prezes GTW, pomysłodawca 
reaktywacji gliwickich Piastunek.

Zespół dziewcząt do lat piętna-
stu oprócz eliminacji będzie repre-
zentował powiat gliwicki i  miasto 
Gliwice w Halowej Lidze Podokrę-
gu Zabrze. Zespół do lat dziesięciu 
kolejny raz awansował do Śląskich 
Finałów Turnieju Tymbark. 

Każda dziewczynka, która ma 
ochotę zagrać w piłkę, spróbować 
swoich sił na boisku jest mile widzia-
na na zajęciach. Informacje m.in. na 
www.gtwgliwice.pl. 

oprac. MFR
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Egzorcysta  
- książka z Toszka

Mieszkaniec Toszka, Roland Janotta niedawno wydał książkę  
pt. „Egzorcysta”. Może warto ją przeczytać? 

Pamiętacie klejdy-bejdy?

Zdjęcie: Archiwum ZSS  
w Pyskowicach

Podajemy przepis na pyszny, 
sprawdzony sernik autorstwa Wikto-
rii Ś. z klasy siódmej, jaki udostęp-
nili nam uczniowie z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Pyskowicach, którzy 
na jubileusz 60-lecia szkoły przygo-
towali zabawną i kolorową książ-
kę kucharską. Z przepisów w niej 
zawartych korzystamy. Wszystkie 
potrawy wychodzą wybornie. Czas 
zimy wzbudza w nas czasami chęć na 
spożycie czegoś pysznego, słodkiego. 
Odpowiedzią na takie zachcianki 
może być nasz sernik. To ciasto pro-
ste w wykonaniu, ale dość „ciężkie”. 
Jednak na zimowe popołudnia w 
sam raz. Po zjedzeniu serniczka, za-

chęcamy do spacerów na mrozie. Na 
pewno spalimy kalorie. Polecamy!
Składniki:
• 1 wiaderko sera białego - najle-

piej „President”, ewentualnie 1kg 
tłustego lub półtłustego białego 
sera przemielić lub przecisnąć 
przez praskę na gładką masę

• 10 jajek
• 40 dkg cukru pudru
• 15 dkg masła
• 10 dkg mąki ziemniaczanej
Wykonanie:

Żółtka utrzeć z cukrem i ma-
słem, do tej masy dodać ser biały, 
wymieszać, dodać mąkę i cukier, 
wymieszać, osobno ubić białka, ubi-
tą sztywną pianę z białek dodać do 
całości i delikatnie wymieszać. Bla-
chę wysmarować masłem, ewentual-
nie posypać bułką tartą. Piec w tem-
peraturze 180 st. C ok.  1  godzinę. 
Uwaga! Sernik po wyciagnięciu 

z  piekarnika lubi opadać. Aby tego 
uniknąć można pod koniec piecze-
nia delikatnie obniżać temperatu-
rę i potrzymać chwilkę w piecyku, 
nie wyciągać gwałtownie. Gotowy, 
chłodny już sernik można ozdobić 
płatkami migdałów lub posypać 
cynamonem albo startą czekoladą. 
Smacznego!

(oprac. MFR)

– Pamiętasz nasze klejdy-
-bejdy? – zapytała mnie 
koleżanka Dorotka, z któ-
rą mieszkałam niegdyś na 
jednym podwórku w Py-
skowicach.

Jasne, że pamiętałam. I ja 
i  dziewczynki, które w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku miały po kilka czy kilkana-
ście lat… Klejdy-bejdy (nawet nie 
wiem, jak to poprawnie zapisać) 
to były śliczne, kolorowe, różnote-
matyczne papierowe, tłoczone na-
klejki przywożone lub przysyłane 
z ówczesnej Republiki Federalnej 
Niemiec przez rodziny tam za-
mieszkujące.

Przecudne te klejdy-bejdy wy-
korzystywane były do ozdabiana 
zeszytów, wpisów do pamiętników, 
notesów, przepisów kulinarnych czy 
listów, ale przede wszystkim stano-
wiły wielką wartość kolekcjonerską. 
Chłopcy zbierali znaczki lub monety 
(czasem butelki lub puszki po pi-
wie!) a dziewczynki te niesamowite 
naklejki. Niejedna mała panienka 
miała w swoich zbiorach setki papie-
rowych cudeniek. Powstawały spe-
cjalne albumy, czasami nalepki klej-
dy-bejdy były wklejane za pomocą 
kleju biurowego czy gumy arabskiej 
do przepastnych zeszytów i przeglą-
dane kilka razy dziennie. Kto do-
stawał nowe naklejki, natychmiast 
stawał się bohaterem dnia. Wszyst-
kie dzieciaki z podwórka podziwiały 

nowe kolekcje połączonych ze sobą 
oryginalnych nalepek. A  przedsta-
wiały się one naprawdę imponująco: 
tłoczone kwiaty – róże, stokrotki, 
frezje, tancerki, baletnice, dzidziusie 
w rozkosznych becikach, dzieci wy-
konujące rozmaite zawody – lekarza, 
kominiarza, serduszka, aniołki, sa-
mochody i mnóstwo innych, trud-
nych do spamiętania obrazków.

– Pamiętasz jak starsze dziew-
czyny ze szkoły umawiały się z nami 
na wymianę? Zawsze zabierały nam 
najpiękniejsze i największe klejdy-
-bejdy, dając w zamian te brzydsze 
i mniejsze? Dziś im to wybaczamy. 
Albo jaki był dramat, kiedy przy-
lepiona mocnym klejem naklejka 
nie chciała się oderwać z zeszytu i 
ulegała zniszczeniu? –  śmiała się 

moja koleżanka Dorota. W niejed-
nym pamiętniku, wepchniętym 
w odmęty bibliotecznych szaf, tuż 
obok oklepanych wierszyków „Na 
górze róże, na dole fiołki” tkwi taka 
śliczna, stara naklejka przypomi-

nając trudne, ale jednak w pamięci 
wielu – wspaniale lata osiemdzie-
siąte ubiegłego wieku. Szanujmy 
wspomnienia!

Magdalena Fiszer-Rębisz

Tak wyglądały klejdy-bejdy. Kto je jeszcze pamięta?

– Całą historię umiejscowiłem 
niejako na marginesie naszego świa-
ta, starając się utrzymywać tor biegu 
historii, w pobliżu, ale poza wzro-
kiem, tak aby czytelnik mógł sam 
się zastanowić czy poza jego wzro-
kiem faktycznie coś jest lub czegoś 
nie ma. Oczywiście w tym tomie, 
sporą część zajmuje Egipt, ponieważ 
jedna z postaci (dosyć istotna) ma 
wiele z tymże miejscem wspólnego. 
Oprócz więc walki o przetrwanie 
i swój własny święty spokój, główny 
bohater ma dosyć ciężkie życie pod-
czas pilnowania, aby dziwne nowe 
ugrupowania nazwane sektami nie 

zakłóciły zwykłym obywatelom 
świata i życia jakie znają. Równocze-
śnie podróż po pustyni i stałe wizyty 
w tzw. świecie dusz nie dają czasu 
na odpoczynek… Cała historia jest 
z dziedziny fantastyki z elementami 
kryminału, bardzo mocno czerpiąca 
z dziejów pradawnego Egiptu, gdyż 
wcześniej wspomniana postać, fak-
tycznie istniała w historii – tajemni-
czo opowiada autor, Roland Janotta, 
zachęcając do przeczytania swojej 
książki.

Książkę można nabyć m.in. 
w Empiku, a także innych księgar-
niach internetowych. Jest to dopie-

ro pierwsza część, a w przyszłym 
roku ukaże się kontynuacja. Książ-
kę polecamy nie tylko fanom fan-
tastyki, ale wszystkim czytelnikom 
lubiącym opowieści przygodowe 
i wartką akcję.

(oprac. MFR)

Rys. Marek Judycki
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Zimowy 
serniczek

„Śmiechu,  
a może zastanowienia 
warte”?

Przedstawiamy kilka na-
stępnych tzw. „złotych myśli” 
Grzegorza Brożka, gitarzysty 
i literata, który od wielu lat para 
się pisaniem wierszy, tekstów 
piosenek i kompozycją. Wie-
lokrotnie występował w  pro-
gramach autorskich w różnych 
miejscach Górnego Śląska, 
a także w audycjach radiowych 
m.in. w Radiu Katowice. Pan 
Grzegorza przedstawia się na-
szym Czytelnikom następują-
co: Jam   Dziaders   Grzesiek, 
tylko   proszę   bez   uśmieszek! 
Jo  Dziaders  Grisza, co  zowdy  
namjisza, czyli humor starzyka 
o  mianie  Gregory.

Pan Grzegorz pisze tak:

W  miłości  jest  tylko  jedno  wyjście  -  ucieczka!
Największą  wadą  ludzką  jest  gadulstwo!
Nawet  miłość  musi  ustąpić  przed  wiernością!
Tylko  w  miłości, kompletne  zero  może  być  dla  kogoś  wszystkim!
Dziewczyna  to  piec, w  którym  powoli  piecze  się  B A B A !
Bywa  -  jedni  są  pracowici, drudzy  -  pracochłonni!
Nieświadomość  sprawia  nieraz  to  samo,  co  wyrachowanie!
Sztuka  życia  to  sztuka  unikania  cierpień!
Na  ślepym  torze  historii, panuje  największy  ruch!
Życie  to  puszka  sardynek, do  której  wszyscy  szukamy  klucza!
Bezmyślnych  od  smutku  uwalnia  czas, zaś  mądrych  logika!
Innych  pouczać, jest  łatwiej  niż  siebie!
Bóg  pokarał  mężczyznę  i  oddał  w  ręce  kobiety !
Dopóki  jest  mowa  o  miłości, dopóty kobieta  uwierzy  we  wszystko! 
Bez  zgody  nie  może  egzystować ani  państwo, ani  rodzina!
I tę ostatnią sentencję pozostawiamy pod przemyśleń nam wszystkim…

(oprac. MFR)
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