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Nasze szpitale

Tak wygląda teraz rejestracja w Szpitalu 
w Pyskowicach Sp. z o.o. Oba nasze szpitale 
– knurowski i pyskowicki zmieniają swoje 
oblicze z korzyścią dla nas, pacjentów.
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XXII Dożynki Województwa Śląskiego
Niedziela, 28 sierpnia 2022 roku wypełniła rado-
snym dożynkowym gwarem dwa sołectwa powiatu 
gliwickiego – Pławniowice i Niewiesze. Przepięk-
ne tegoroczne uroczystości dożynkowe przeszły 
do historii, pozostawiając wspaniałe wspomnie-
nia. Mszę świętą w intencji rolników w uroczym 
Zespole Pałacowo-Parkowym w Pławniowicach 
odprawił ks. Jan Kopiec, biskup gliwicki. Wcze-
śniej jego Eminencja poświęcił aż  30  koron do-
żynkowych. Wszyscy wspólnie dziękowaliśmy za 
tegoroczne zbiory! Starostami tegorocznych doży-
nek byli Mariola i Tomasz Nawrotowie z Chechła.

- Dziękujemy mieszkańcom województwa śląskiego, powia-
tu gliwickiego i gminy Rudziniec, że byliście z nami. To była 
wspaniała okazja do wspólnej modlitwy dziękczynnej za tego-
roczne, w większości udane plony, ale także do integracji wielu 
środowisk na czele z rolnikami naszego regionu. To właśnie rol-
nicy, sadownicy, działkowcy, hodowcy, leśnicy, pszczelarze pod-
czas dożynek są najważniejsi. Dziękujemy za ich trud, codzien-
ną pracę i cierpliwość, bo praca na roli bywa kapryśna, a plon 
zebrać trzeba. Dziękuję też wszystkim współorganizatorom, 
darczyńcom, artystom, wystawcom, delegacjom z koronami do-
żynkowymi i osobom zaangażowanym w przygotowanie tego-

rocznego wojewódzkiego święta plonów. To była bardzo trudna 
logistycznie, duża impreza masowa, ale udała się ze wszech miar 
– mówi Waldemar Dombek, starosta gliwicki.

XXII Dożynki Województwa Śląskiego odbyły się pod 
patronatami honorowymi Andrzeja Dudy, Prezydenta RP 
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości  Polski oraz Henryka 
Kowalczyka, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Organizatorami tegorocznych dożynek wojewódzkich byli: 
Samorząd Województwa Śląskiego, Samorząd Powiatu Gliwic-
kiego, Samorząd Gminy Rudziniec oraz Śląska Izba Rolnicza. 
Zaszczytną funkcję starostów naszych dożynek pełnili Państwo 
Mariola i Tomasz Nawrotowie z Chechła. Gospodarstwo rol-
ne Marioli i Tomasza Nawrotów prowadzone jest od 1996 roku. 
Główny kierunek to hodowla bydła mlecznego w ilości 100 szt., 
w tym krowy mleczne 50 szt. o średniej wydajności mleka na 
poziomie  9 000 kg. Nasi starostowie prowadzą uprawy na po-
wierzchni 65 ha, głównie z przeznaczeniem na pasze: ok. 40 
ha (kukurydza, lucerna, trawy, zboża), pozostałe ok. 25 ha to 
rzepak i pszenica konsumpcyjna).

XXII dożynki wojewódzkie odbyły się w przepięknym, 
urokliwym miejscu nad samym brzegiem Jeziora Pławniowic-
kiego (na terenie kąpieliska „Słoneczna Plaża”) przy ul.  Pla-
żowej w  Niewieszu. Goście przybyli z różnych stron naszego 
województwa, a nawet kraju, podziwiali także Zespół Pałaco-
wo-Parkowy w Pławniowicach, gdzie w dniu dożynek o godz. 
10.00 na dziedzińcu pałacowym biskup gliwicki, ks. Jan Ko-
piec, odprawił uroczystą mszę świętą w intencji rolników. Czę-
ści oficjalna i artystyczna wojewódzkiego święta plonów odbyły 
się już po drugiej stronie jeziora – w Niewieszu. Atrakcji było 
bardzo dużo!

(MFR) 
foto: Wojciech Baran

30 lat po wielkim pożarze lasów

Na przełomie sierpnia i września w naszym 
regionie odbyło się wiele uroczystości 
rocznicowych poświęconych trzydziestoleciu 
wielkiego pożaru lasów.
strona 5

Mieszkania Chronione

Tak elegancko prezentuje się budynek 
w Bojszowie, w którym zlokalizowane 
są pierwsze w naszym powiecie, bardzo 
nowoczesne i wygodne mieszkania chronione.
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Starosta złożył rezygnację
22 września 2022 r. odbyła się XLII sesja Rady Powiatu 

Gliwickiego.
Podczas sesji w punkcie: „Sprawozdanie z prac Zarządu 

pomiędzy sesjami” Waldemar Dombek złożył rezygnację ze 
sprawowanej funkcji starosty gliwickiego. 

Oświadczenie starosty o rezygnacji, zgodnie z zapisami 
ustawy o samorządzie powiatowym jest równoznaczne z od-
wołaniem całego Zarządu. 

Art. 31a.
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie 

następuje zwykłą większością głosów. 
2. W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliż-

szej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego 
zarządu. 

3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równo-
znaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia 
miesiąca, w którym odbyła się sesja rady powiatu.
Rada Powiatu Gliwickiego na najbliższej sesji, którą za-

planowałem na 27 października 2022 r., podejmie uchwałę 
w sprawie przyjęcia rezygnacji.

Na dokonanie wyboru nowego Zarządu Powiatu Gliwic-
kiego, Rada Powiatu Gliwickiego będzie miała trzy miesiące 
od dnia przyjęcia rezygnacji.

Starosta gliwicki i pozostali członkowie Zarządu Powia-
tu Gliwickiego będą pełnić swoje funkcje do czasu wyboru 
nowego zarządu.

Zapraszam do oglądania sesji.
Przewodniczący Rady  
Powiatu Gliwickiego 
ANDRZEJ KUREK



www.powiatgliwicki.pl
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Wrześniowe sesje Rady 
Powiatu Gliwickiego

Tegoroczny wrzesień obfitował w posiedze-
nia Rady Powiatu Gliwickiego. W czwartek, 
8 września br. odbyła się czterdziesta pierw-
sza sesja Rady Powiatu Gliwickiego, dwa ty-
godnie później, 22 września czterdziesta 
druga sesja Rady Powiatu Gliwickiego.

Czas na zmiany
W czasie blisko trzech miesięcy od uka-
zania się ostatniego numeru Wiadomości 
Powiatu Gliwickiego, mimo wakacji i urlo-
pów w powiecie gliwickim działo się nie-
zwykle dużo. Zarówno Zarząd Powiatu 
Gliwickiego, jak i nasi urzędnicy w Staro-
stwie Powiatowym w Gliwicach pracowali 
bardzo intensywnie. 

W naszych jednostkach prowadzone są waż-
ne i znaczące inwestycje. Remontujemy powiato-
we drogi. Szpitale Sp. z o.o. w Knurowie i w Py-
skowicach rozwijają skrzydła. W pyskowickiej 
placówce w ostatnim czasie przybyło bardzo 
dużo nowego sprzętu medycznego, zarówno do 
badań, diagnostyki, jak i leczenia pacjentów. Cie-
szy to przede wszystkim personel medyczny, bo 
dzięki temu jego praca staje się łatwiejsza, szybsza 
i bardziej precyzyjna. 

Za nami czas dożynkowego świętowania. Do 
historii przeszły już XXII Dożynki Wojewódz-
twa Śląskiego, jakie mieliśmy zaszczyt organi-
zować w naszym powiecie, w sołectwie Niewie-
sze. Wojewódzkie święto plonów, organizowane 
z  prawdziwym rozmachem, udało się wyśmie-
nicie. Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim 
organizatorom i uczestnikom, że stanęli na wy-
sokości zadania. Pobiliśmy chyba rekord w licz-
bie prezentowanych koron dożynkowych, było 
ich równo trzydzieści! Ponadto w naszych gmi-
nach i sołectwach mieszkańcy również obchodzi-
li swoje lokalne święta plonów. Odbyły się także 
Dożynki Diecezjalne w Rudach. Miałem oka-
zję w nich uczestniczyć. Były bardzo podniosłe  
i piękne. 

Za nami wiele wydarzeń, imprez i uroczy-
stości. Jednym z ważniejszych były obchody – 
w tym m.in. konferencje w Sośnicowicach czy 
Rudach, a także wspólna modlitwa podczas 
mszy św. w kaplicy w Magdalence z okazji trzy-
dziestej rocznicy wielkiego pożaru, jaki w sierp-
niu 1992 r. strawił wiele hektarów lasów i po-

zbawił życia trzy osoby. 
Odbyło się tradycyjne „Sprzątanie Powiatu 

Gliwickiego”, podczas którego przede wszyst-
kim młodzież pokazała światu, że trzeba i na-
leży dbać o czystość swojego otoczenia i śro-
dowiska naturalnego. W lipcu odwiedzili nas 
przedstawiciele naszego partnerskiego Samo-
rządu Powiatu Puckiego na czele z Jarosławem 
Białkiem, starostą puckim. Jestem też w kon-
takcie z naszymi niemieckimi partnerami. 
W niemieckim Powiecie Mittelsachen wybra-
no nowego starostę. Został nim Dirk Neubau-
er, który objął stanowisko starosty w połowie 
sierpnia br. 

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Gliwic-
kiego złożyłem rezygnację z funkcji starosty gli-
wickiego. Rada Powiatu Gliwickiego jest po-
dzielona w swoich poglądach, a ja nie chciałbym 
być przeszkodą i pełnić swojej funkcji za wszelką 
cenę. Zgodnie z przepisami wraz ze mną automa-
tycznie rezygnują pozostali członkowie Zarządu 
Powiatu Gliwickiego. Deklaruję jednak wszelką 
pomoc i kontakty każdemu, kto po mnie będzie 
piastował to stanowisko.

Pozostało nam do kolejnych wyborów sa-
morządowych około roku, może półtora roku. 
Wykorzystajmy ten czas, jak najlepiej, aby pozo-
stawić po sobie nie tylko wspomnienia, ale kon-
kretne inwestycje, zrealizowane zadania, nowe 
drogi. Będzie to służyć kolejnym pokoleniom 
mieszkańców naszego powiatu.

Waldemar Dombek 
STAROSTA GLIWICKI

Okiem redaktorki

Miło nam znów spotkać się z naszymi 
Czytelnikami, po długiej urlopowej prze-
rwie. Zapraszamy do lektury naszych Wia-
domości Powiatu Gliwickiego!

Czas biegnie nieubłaganie, minęły 
słoneczne wakacje, razem z końcem ka-
nikuły odprawiliśmy w naszym powiecie 
XXII Dożynki Województwa Śląskiego, 
które w tym roku były niezwykle barwne, 
radosne i zorganizowane z prawdziwym 
rozmachem. To była trudna logistycznie 
impreza, bo odbywała się w dwóch miej-
scach, w Zespole Pałacowo-Parkowym 
w  Pławniowicach i po drugiej stronie 
Jeziora Pławniowickiego w Niewieszu. 
Udała się jednak ze wszech miar, a odro-
binę wspomnień z tego wydarzenia pre-
zentujemy Państwu aż na czterech stro-
nach Wiadomości Powiatu Gliwickiego. 
Podajmy także opisy zasług i działań 
licznych osób, nagrodzonych podczas wo-

jewódzkiego święta plonów. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy!

Ponadto na łamach naszego dwu-
miesięcznika będziecie Państwo mo-
gli przeczytać informacje, co ciekawego 
działo się w naszym powiecie w ostatnich 
dwóch miesiącach. Polecamy nasze pora-
dy oraz tekst o ks. Arkadiuszu Noconiu, 
urodzonym w Paniówkach w naszym po-
wiecie gliwickim kapłanie archidiecezji 
katowickiej, doktorze literatury chrześci-
jańskiej i klasycznej, pracowniku waty-
kańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów.

Warte uwagi są także artykuły do-
tyczące naszych powiatowych szpitali 
w Knurowie i w Pyskowicach. W Pysko-

wicach ostatnio znów wiele się zmieniło, 
placówka wzbogaciła się o nowy sprzęt, 
który robi wrażenie nie tylko na pa-
cjentach, ale także na samym personelu. 
Mamy nadzieję, że przyczyni się on do 
podniesienia jakości diagnostyki i samego 
leczenia w pyskowickim szpitalu. Zaś dr 
Rafał Kurzawa z Oddziału Onkologicz-
nego w kurowskim szpitalu zachęca do 
obserwowania swojego organizmu, zdro-
wego trybu życia i nielekceważenia obja-
wów, jakie mogą świadczyć o  zmianach 
nowotworowych.

Na ostatniej stronie Czytelnicy znaj-
dą m.in. przepis kulinarny i wyczekiwa-
ną przez wielu (!) krzyżówkę. Polecamy 
także uwadze Państwa wszystkie nasze 

pozostałe artykuły. Warto wiedzieć, co się 
dzieje w naszym powiecie. Zachęcamy też 
do oglądania programu w Telewizji TVT 
„Powiat gliwicki w oku kamery” oraz do 
odwiedzania naszych stron internetowych 
Powiat Gliwicki na Facebooku oraz pod 
adresem www.powiatgliwicki.pl .

 Kolejny numer Wiadomości Powiatu 
Gliwickiego ukaże się w połowie grudnia 
br., przed Bożym Narodzeniem. 

Magdalena Fiszer-Rębisz
REDAKTOR NACZELNA 

WIADOMOŚCI  
POWIATU GLIWICKIEGO

Rada Powiatu Gliwickiego podczas se-
sji 8  września br. m.in. wysłuchała informa-
cji o  przebiegu wykonania planu finansowego 
za I półrocze 2022 roku Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Knurowie (przedstawiła ją Ewa Jur-
czyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego), 
jak również sprawozdań dotyczących sytuacji fi-
nansowej za I półrocze 2022 roku Szpitali Sp. 
z o.o. w Knurowie i w Pyskowicach (przedstawi-
li je Ewelina Kulawik, członek Rady Nadzorczej 
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o oraz Mariusz Pa-
cak, przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala 
w Pyskowicach Sp. z o.o).

Radni podjęli następujące uchwały w spra-
wach: rozpatrzenia skargi na działanie starosty 
gliwickiego, zmiany składu osobowego Komi-
sji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju, ustale-
nia wysokości opłat za usunięcie i przechowy-
wanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze 
powiatu gliwickiego oraz kosztów powstałych 
w  razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 
2023 roku, udzielenia w 2022 roku pomocy fi-
nansowej gminom powiatu gliwickiego na re-
alizację zadań z zakresu ochrony środowiska 
w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środo-
wisku”, zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2025, 
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwic-
kiego na 2022 rok. Rada przyjęła też uchwałę 
o podwyższeniu kapitału zakładowego w Szpi-
talu w Pyskowicach Sp. z o.o. o 1 mln zł.

Radni dyskutowali także nad wnioskiem 
o odwołanie Zarządu Powiatu Gliwickiego. 
Ostatecznie, na wniosek Waldemara Domb-
ka, starosty gliwickiego uchwałę zdjęto z po-
rządku obrad.

W  czwartek, 22 września br. odbyła się 
czterdziesta druga sesja Rady Powiatu Gliwic-
kiego. W porządku obrad tej krótkiej sesji rad-
ni wyrazili zgodę na wprowadzenie pod obra-
dy czterech dodatkowych uchwał w sprawach: 
przeprowadzenia kontroli nieprzewidzianej 
w planie kontroli na 2022 rok dot. wykorzysta-
nia samochodu służbowego, uchwalenia Progra-
mu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwic-
kiego na lata 2022-2023 z perspektywą do 2030 
roku oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej na lata 2022-2025 i zmian w Uchwale 
Budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2022 rok.

Waldemar Dombek  złożył rezygnację 
z  funkcji starosty gliwickiego, co jest równo-
znaczne z rezygnacją całego Zarządu Powiatu 
Gliwickiego. Radni podejmą uchwałę w sprawie 
rezygnacji zarządu na kolejnej, październikowej 
sesji. Mimo takiej decyzji, zgodnie z przepisami 
prawa, Rada Powiatu Gliwickiego zobligowana 
była do rozpatrzenia wniosku w sprawie odwo-
łania Zarządu Powiatu Gliwickiego, co wynika-
ło z nieudzielenia zarządowi wotum zaufania po 
rozpatrzeniu „Raportu o stanie Powiatu Gliwic-
kiego za 2021 rok”  oraz przeprowadzeniu deba-
ty nad raportem na czerwcowej sesji br. Decyzją 
Rady Powiatu Gliwickiego Zarząd Powiatu Gli-
wickiego nie został odwołany.

Kolejna sesja Rady Powiatu Gliwickiego za-
planowana jest na 27 października 2022 roku.

Materiały z sesji Rady Powiatu Gliwickiego 
dostępne są na stronie: http://www://powiatgli-
wicki.esesja.pl 

Andrzej Kurek 
PRZEWODNICZĄCY  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO

XXII Dożynki Województwa Śląskiego – podczas części oficjalnej. 
Foto: archiwum
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Obrady Rady Powiatu Gliwickiego podczas minionej, wrześniowej sesji. 
Foto: archiwum

http://www.powiatgliwicki.pl
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Oficjalne zakończenie 
kwalifikacji wojskowej 

Wizyta gości z Powiatu Puckiego
Z krótką partnerską wizytą w czwartek, 7 lipca 2022 r., gościli u nas przedstawiciele Powiatu Puc-
kiego na czele z Jarosławem Białkiem, starostą puckim. Towarzyszyli mu: Ewa Kownacka, czło-
nek Zarządu Powiatu Puckiego, Barbara Klawikowska, skarbnik Powiatu Puckiego oraz Rafał 
Wochna, dyrektor Zespołu Szkół w Kłaninie.

Nowe dyrektorki
1 września br. był wyjątkowym dniem w naszym powiecie i to 
nie tylko ze względu na rozpoczynający się nowy rok szkolny. 
Od tego dnia dwie nasze jednostki organizacyjne, działające 
na terenie miasta Knurów – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – są zarządzanie 
przez nowe panie dyrektor!

Bezpieczne wakacje
Choć wakacje już za nami, przypomnijmy, że nigdy dość dbałości o nasze bezpieczeństwo (nie tyl-
ko) nad wodą! W słoneczny, choć wietrzny piątek, 15 lipca 2022 roku nasza ulubiona plaża w Nie-
wieszu nad Jeziorem Pławniowickim zamieniła się w prawdziwy plac pokazów ratownictwa oraz 
sposobów bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji, przede wszystkim nad wodą w ramach 
akcji „Bezpieczne wakacje”, jaką co roku organizuje Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Funkcję dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 w Knuro-
wie objęła Monika Ziółkowska, któ-
ra wcześniej przez 20 lat była zwią-
zana z placówką jako nauczycielka 
języka polskiego oraz wiedzy o kul-
turze. To nie będzie jedyna „świe-
ża krew” w knurowskim zespole 
szkół. Stanowisko zastępcy dyrek-
tora przejmie Szymon Kościarz, po-
nadto od nowego roku szkolnego 
pracę w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2 rozpocznie aż dziewiętnastu 
nowych nauczycieli, wśród których 
znajdują się doświadczeni pedago-
dzy, jak i ci, którzy dopiero stawia-
ją pierwsze kroki w swojej karierze 
zawodowej. Główną misją Moniki 
Ziółkowskiej będzie kontynuowanie 
dzieła poprzedniej dyrektor – Gra-
żyny Dąbrowskiej – które polega-
ło na prowadzeniu szkół z naciskiem 
na wykształcenie absolwenta, by ten 
był przygotowany do swojego zawo-
du i mógł swobodnie odnaleźć się 
w przyszłości na rynku pracy.

W Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Knurowie odcho-
dzącą na emeryturę Jolantę Olejnik 
zastąpiła wieloletnia pracownica 
poradni, Patrycja Krasnowska. Za-
nim podjęła się kierowniczego sta-
nowiska, przez 16 lat pracowała 
w PPP Knurów jako psycholog, try-
flopedagog, surdopedagog oraz do-
radca zawodowy. Na czas trwania 
swojej kadencji, nowa dyrektor ma 
plany na poszerzenie zakresu dzia-
łalności placówki, rozwijając ofer-
tę poradni o szereg nowych warsz-
tatów dla dzieci oraz prelekcji dla 
rodziców, jak i organizując grupę 
wsparcia dla rodziców dzieci z nie-
pełnosprawnościami.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kich awansów i pokładamy nadzie-
ję, że nowym dyrektorkom uda się 
zrealizować własne cele. Życzymy 
powodzenia oraz wielu sukcesów na 
polu zawodowym!

(SzS) 
Foto: archiwum

Patrycja Krasnowska, 
dyrektor Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej  
w Knurowie.

Monika Ziółkowska, dyrek-
tor Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie

6 lipca 2022 roku odbyło się oficjalne zakończenie tego-
rocznej kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców powiatu 
gliwickiego, która od połowy czerwca odbywała się w Woj-
skowym Centrum Rekrutacji przy ulicy Zawiszy Czarnego 
7 w Gliwicach. W bieżącym roku proces kwalifikacji prze-
biegł bardzo sprawnie, notując prawie 100% stawiennic-
two osób wezwanych do odbycia obowiązkowych badań 
lekarskich, których celem było przyznanie odpowiedniej 
kategorii wojskowej. 

Goście w towarzystwie Wal-
demara Dombka, starosty gliwic-
kiego odwiedzili Narodowy Insty-
tut Onkologii w Gliwicach, gdzie 
spotkali się m.in. z prof. Sebastia-
nem Giebelem, dyrektorem In-
stytutu ds. Klinicznych, Zdzisła-
wem Tarasiewiczem, dyrektorem 
ds. Administracyjno-Technicznych 
oraz z dr n. med. Marcinem Ze-
manem, zastępcą kierownika Kli-
niki Chirurgii Onkologicznej i Re-
konstrukcyjnej i lek. med. Piotrem 
Szymańskim, chirurgiem-onkolo-
giem. Rozmowy dotyczyły niedaw-
nego jubileuszu 75-lecia instytutu, 

jego planowanej rozbudowy oraz 
współpracy środowiska medyczne-
go z samorządem.

Nasi partnerzy odwiedzili też 
oczywiście nasze Starostwo Powia-
towe w Gliwicach, gdzie rozmawia-
liśmy m.in. o edukacji, współpracy 
szkół średnich powiatów gliwickie-
go i puckiego, o Polskim Ładzie 
oraz o planach wspólnych wyda-
rzeń kulturalnych  np. współpracy 
Kół Gospodyń Wiejskich.

Ostatnim punktem programu 
była wizyta w lasach naszego re-
gionu, gdzie 30 lat temu szalał je-
den z  największych pożarów, po-

chłaniając trzy ludzkie życia i wiele 
hektarów lasu. Po swoich włościach 
oprowadzał Witold Witosza, nad-
leśniczy Nadleśnictwa Rudy Ra-
ciborskie, towarzyszył mu Mar-
cin Fischer z tegoż nadleśnictwa. 
Starostowie gliwicki i pucki zło-
żyli kwiaty pod krzyżem pamięci 
dwóch poległych w wielkim poża-
rze strażaków – Andrzeja Kaczyny 
i Andrzeja Malinowskiego.

To było, jak zawsze, niezwykle 
miłe i twórcze spotkanie.

Tekst i zdjęcie: MFR

Były interesujące i widowisko-
we pokazy strażaków PSP, śląskiej 
policji oraz ratowników gliwickiego 
WOPR. Nie zabrakło profilaktyki, 
nauki i dobrej zabawy dla uczest-
ników akcji. Wydarzenie wspiera-
li strażacy OSP Niewiesze, ucznio-
wie klasy ratowniczej ZSZ nr 2 

w Knurowie oraz pracownicy Wód 
Polskich. Nie zabrakło także ope-
ratorów numeru alarmowego 112 
z Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego, którzy uczyli zasad udzie-
lania pierwszej pomocy

Licznie zgromadzeni nad jezio-
rem wczasowicze, goście, turyści, 

spacerowicze, rowerzyści i przede 
wszystkim wypoczywające na wa-
kacjach dzieci brali czynny udział 
w akcji „Bezpieczne wakacje”. 

(MFR)

Goście z powiatu puckiego ze starostą gliwickim.

Wśród wielu młodych doro-
słych mieszkańców naszego po-
wiatu, którzy przebyli kwalifikację, 
znaleźli się również ci, którzy wiążą 
swoją zawodową przyszłość z woj-
skowością. – Mamy wielu nowych, 
przyszłych rekrutów, którzy są za-
interesowani przywdzianiem żoł-
nierskiego munduru!  Kandydaci 
z  chęcią zgłaszają się do nas, a my 
z  równym zapałem ich powołuje-
my – powiedział  szef Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Gliwicach, 
ppłk Mirosław Stefanów.

– W tych wyjątkowych cza-
sach musimy być w gotowości na 
wszystkie możliwe wyzwania i sce-
nariusze. Wysoka frekwencja, któ-
ra została odnotowana podczas te-
gorocznej kwalifikacji wojskowej, 
świadczy o olbrzymiej mobiliza-
cji młodych, co niezmiernie mnie 
cieszy – tak skomentował wyniki 
przebiegu kwalifikacji Waldemar 
Dombek, starosta gliwicki. 

Po przeprowadzeniu ostatnich 
badań, starosta w imieniu swo-
im, jak i całego Samorządu Po-
wiatu Gliwickiego, serdecznie po-
dziękował kadrze kierowniczej 
Wojskowego Centrum Rekrutacji  
i – odpowiedzialnym za przebieg te-
gorocznej kwalifikacji – członkom 
Powiatowej Komisji Lekarskiej dla 
powiatu gliwickiego, w  osobach: 
przewodniczącej Powiatowej Komi-
sji Lekarskiej dla powiatu gliwickie-
go, lek. med. Aleksandry Zarzyckiej-
-Mocarny, sekretarzy Powiatowej 
Komisji Lekarskiej – naczelnik Iza-
beli Czupryny i inspektora Zbignie-
wa Maćkowiaka z Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach oraz resz-
cie personelu medycznego za ich 
niezwykle ciężką pracę i profesjona-
lizm, jakim bez wątpienia wykazali 
się podczas kwalifikacji. 

Tekst i zdjęcie:  
Szymon Sobota
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Turniej Sołectw gminy Toszek
Przy wsparciu burmistrza Toszka oraz radnych Rady Miej-
skiej w Toszku, w niedzielę, 4 września w Paczynie obył się 
pierwszy po 10-letniej przerwie Turniej Sołectw Gminy To-
szek. 

Wielkie sprzątanie powiatu 
gliwickiego!

Niezwykle udane spotkanie literackie

Odnowione drogi powiatowe w Wielowsi!

Środa, 14 września 2022 r. 
w  Centrum Kultury „Zamek 
w Toszku” była niezwykle udanym 
dniem spotkań literackich, w któ-
rych udział wzięli mniej i bardziej 
znani literaci, którzy piszą o hi-
storii powiatu gliwickiego. Kon-
ferencję pt. «Spotkania literackie» 
zorganizowała Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Toszku, która od 
2020 r. realizuje zadania biblioteki 
powiatowej naszego powiatu gli-
wickiego. 

Tegoroczny temat spotkania 
miał na celu prezentację dorobku 
literackiego powiatu gliwickiego 
i przedstawienie obrazu literatury 
śląskiej szerszemu gronu odbiorców. 
Wystąpienia mieli zarówno pisarze 
lokalni, piszący o swoim najbliższym 
otoczeniu, jak i osoby publikujące 
dzieła literackie. Całość uświetnił 
występ Krzysztofa Hankego, znanego 
przede wszystkim z roli Huberta 
„Bercika” Dwornioka z serialu TVP2 
„Święta wojna”. Pan Krzysztof, nieod-
miennie, swoimi dialogami i piosen-
kami rozśmieszał widownię do przy-
słowiowych łez radości…

Konferencja odbyła się pod pa-
tronatem honorowym starosty gli-
wickiego, Waldemara Dombka oraz 
burmistrza Toszka, Grzegorza Kup-
czyka, a także pod patronatem me-
dialnym Telewizji TVT Rybnik. 
Spotkanie prowadzili Artur Czok, 
dyrektor Centrum Kultury „Zamek 
w Toszku” oraz Aleksandra Nowak, 
kierownik toszeckiej biblioteki.

– Samorząd interesuje się historią 
oraz literaturą naszego regionu, przy-
wiązując do nich ogromną wagę. Od 
dawna chciałem, aby literaci piszący 
o powiecie gliwickim spotkali się na 

wspólnej konferencji, bo jest to okazja 
do poznania się i wymiany doświad-
czeń – mówił Adam Wojtowicz, wi-
cestarosta gliwicki.

Niezwykle jak zawsze ciekawie,  
o „Historii lokalnej i jej inspiracjach” 
opowiedział Piotr Kunce, zastępca 
burmistrza Toszka, dzieląc się z obec-
nymi refleksjami na temat zmagań z 
dziedzictwem kulturalnym i opowia-
dając o procesie tworzenia tekstu hi-
storycznego. Błażej Kupski, historyk, 
radny i nauczyciel z Pyskowic bardzo 
interesująco przybliżył zebranym po-
stać Romana Jasińskiego, wybitne-
go leśnika, przyrodnika, podróżnika 
i pisarza, związanego m.in. z grodem 
Braci Pisco. Andrzej Zielonka rodem 
z Wielowsi, autor książek o historii 
Wiśnicza i Wielowsi opowiedział o 
swoich zmaganiach z historią lokal-
ną, potrzebie utrwalania rodzinnych 
opowieści i planach literackich. Kry-
styna Augustyniak, emerytowana na-
uczycielka matematyki (!), autorka 
wydawnictw o historii Przyszowic, 
rodu von Raczek itd. oraz licznych 
artykułów publikowanych m.in. 
w  Wiadomościach Powiatu Gliwic-

kiego, opowiedziała o  swoich książ-
kach. Ciekawie o historii śląskiego 
drukarstwa mówił też Jerzy Ciurlok, 
publicysta i satyryk, który zwrócił 
uwagę m.in., że czytanie niezwykle 
rozwija nasz mózg! Ewa Chuć z Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu 
opowiedziała o tym, co mogą zrobić 
instytucje biblioteczne i  instytucje 
kultury, aby utrwalać działalność wy-
dawniczą lokalnych autorów. Pejter 
Długosz, śląski aktywista zmierzył 
się z tematem naszej śląskiej gwary w 
wystąpieniu pt. „Śląski język literacki? 
Literatura śląska XXI wieku między 
bogactwem dialektów a kodyfikacją”. 
Ostatnie wystąpienie dr Marleny Gę-
borskiej, adiunkt Uniwersytetu Ślą-
skiego poświęcone było promocji au-
torów regionalnych w bibliotekach i 
innych instytucjach kultury.

Na zakończenie z zabawnym pro-
gramem „One men show” wystąpił 
znany, lubiany i oklaskiwany kabare-
ciarz, Krzysztof Hanke. 

Tekst i zdjęcie: (MFR)

W   tym roku przedstawicie-
le 9 sołectw rywalizowali, czasem 
na serio, a  czasem dobrze się ba-
wiąc, w  konkurencjach takich jak 
slalom z  jajkiem, obieranie jabłka 
(najdłuższa nieprzerwana obierka 
wygrywa), picie piwa na czas przez 
słomkę, rzut kartoflem do opony, 
rzut kaloszem na odległość, slalom 
ogrodnika (z  kapustą na szpadlu) 
oraz kasa sołecka (wyjmowanie 
monet z miski z  ziarnem). W   te-
gorocznej rywalizacji udział wzię-
ły sołectwa: Kotliszowice, Kotu-

lin, Paczyna, Pisarzowice, Pniów, 
Sarnów, Wilkowiczki, Proboszczo-
wice, Ciochowice. Pierwsze miej-
sce i   puchar (przechodni) turnie-
ju zdobyli reprezentanci Sarnowa. 
Miejsce drugie wywalczyli repre-
zentanci Proboszczowic, a na trze-
cim stopniu podium uplasowali się 
przedstawiciele gospodarzy – So-
łectwo Paczyna. Do zobaczenia za 
rok!

(PK)
Zdjęcia: archiwum  

UM w Toszku

Tradycyjnie, jak co roku, 
w połowie września, Za-
rząd Powiatu Gliwickie-
go zorganizował akcję 
„Sprzątamy Powiat Gli-
wicki”, która w tym roku 
odbyła się pod hasłem 
„Wszystkie śmieci są na-
sze”. 

16 września br., już po raz dwu-
dziesty pierwszy, uczniowie powia-
towych szkół w Knurowie oraz Py-
skowicach, jak i pensjonariusze 
Domów Pomocy Społecznej w So-
śnicowicach, Pilchowicach i Kuź-
ni Nieborowskiej zmobilizowali się, 
by razem wyjść w teren i posprzątać 
zalegające na ziemi śmieci. 

Celem akcji „Sprzątamy Po-
wiat Gliwicki 2022”, oprócz za-
dbania o  stan środowiska naszego 
powiatu, jest aktywizacja wycho-
wanków powiatowych jednostek 
organizacyjnych oraz zaszczepie-
nie u nich dobrych nawyków doty-
czących prawidłowego postępowa-
nia z odpadami. Dla wychowanków 
DPS-ów akcja sprzątania powiatu 
ma również wymiar terapeutycz-
ny, ponieważ budzi ona w nich po-
czucie bycia potrzebnym w społe-
czeństwie. Wszyscy uczestnicy akcji 
otrzymali od Samorządu Powiatu 
Gliwickiego odpowiednie wyposa-

żenie w  postaci worków na odpa-
dy zmieszane i segregowane oraz rę-
kawic. Śmieci zebrane z wcześniej 
wytypowanych miejsc publicznych 
zostały następnie zliczone  i prze-
kazane odpowiednim podmiotom 
oferującym najbardziej preferen-
cyjne warunki odbioru i transpor-
tu odpadów. Dla placówek, któ-
rym udało się nazbierać największą 
ilość odpadów – jak i reszty uczest-
ników – przygotowano nagrody. 
Nadzór nad przebiegiem akcji peł-
nili dyrektorzy danych placówek 
oraz pracownicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach.

Tekst i zdjęcia:  
(SzS)

Prace nad modernizacją 
infrastruktury drogowej 
w  naszym pięknym powie-
cie nieustannie trwają i go-
łym okiem widać ich efekty! 
Wraz z początkiem sierpnia 
w gminie Wielowieś oddano 
do użytku dwa odnowione 
odcinki dróg powiatowych: 
nr 2901S Wielowieś-Świ-
niowice oraz 2902S Wielo-
wieś-Wojska. Na drogach 
o łącznej długości 3,5 km na-
łożono nawierzchnię z beto-
nu asfaltowego. Dokonano 
również remontu poboczy, 
które zostały umocnione 
granitową kostką. 

Remont oraz przebudowa 
dróg na ulicy Kościelnej i Szkol-
nej w Wielowsi zostały dofinan-
sowane ze Środków Państwowego 
Funduszu Celowego Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.  
Koszt dofinansowania wyniósł 
2 100 000 zł przy całkowitej war-
tości inwestycji 4 200 000 zł.

W ramach inwestycji przewi-
dziano również budowę peronu 
przystankowego, kanału techno-
logicznego, remont skrzyżowania 
z drogą gminną oraz budowę  bra-
my wjazdowej w postaci wysep-
ki kanalizującej ruch na środku 
jezdni co ma na celu zmniejszenie 
prędkości pojazdów.

(SzS) 
Foto: archiwum 

Odcinek drogi nr 2901S 
Wielowieś-Świniowice

Droga nr 2902S  
Wielowieś-Wojska
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Minęło 30 lat po wielkim pożarze
Historia jest pełna wydarzeń, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci wraz z całym wachla-
rzem emocji, które budzą. Na wspomnienie o jednych uśmiechamy się ochoczo, zaś inne – wy-
wołują żal czy smutek. Właśnie tak jest w przypadku wspomnień z 1992 roku…

Trzydzieści lat temu, 26 sierp-
nia doszło do największego poża-
ru w historii Europy, który strawił 
łącznie 9062 ha lasów w Nadle-
śnictwach Rudy Raciborskie, Kę-
dzierzyn oraz Rudziniec. Wyjątko-
wo sprzyjające rozprzestrzenianiu 
ognia były warunki meteorologicz-
ne, takie jak wysoka temperatu-
ra sięgająca nawet 36 stopni Cel-
sjusza, wiatr oraz szczególnie niska 
wilgotność ściółki leśnej – ostatni 
deszcz w tamtych rejonach spadł 
bowiem w maju. Wszystko to przy-
czyniło się do długiej akcji gasze-
nia ognia, który rozprzestrzeniał 
się w zastraszającym tempie. 

W wielkim pożarze śmierć po-
niosło dwóch strażaków – młod-

szy kapitan Andrzej Kaczyna oraz 
druh Andrzej Malinowski, a także 
osoba postronna – młoda kobieta, 
która została przygnieciona przez 
wóz strażacki jadący do akcji ga-
śniczej. Pożar trwał do 30 sierpnia, 
w akcji jego gaszenia udział wzię-
ło łącznie 10 tysięcy osób, pośród 
nich strażacy, policjanci, wojsko 
oraz Służba Leśna.

Co roku organizowanych jest 
wiele wydarzeń upamiętniających 
te tragiczne wydarzenie. Nie inaczej 
było w tym roku. I tak 19 sierpnia 
w Sośnicowicach odbyła się niezwy-
kle interesująca konferencja od na-
zwą „30 lat po wielkim pożarze…”, 
której gospodarzem był burmistrz 
miasta Sośnicowice, Leszek Koło-

dziej. Spotkanie zostało przygoto-
wane w  nieco innej konwencji niż 
zazwyczaj, podzielono je na panele 
dyskusyjne, podczas których uczest-
nicy mogli wysłuchać wzruszają-
cych wspomnień świadków, a na-
wet uczestników wydarzeń sprzed 
lat, którzy niemal na własnej skórze 
doświadczyli spotkania z ognistą be-
stią. O historii odnowienia lasu opo-
wiedział nadleśniczy Nadleśnictwa 
Rudziniec, Wiesław Kucharski, któ-
remu towarzyszył wspaniale grający 
Zespół Sygnalistów z Nadleśnictwa 
Rudziniec, zaś ksiądz Mikołaj Ska-
wiński, kapelan Diecezjalny Leśni-
ków przybliżył historię pożaru oraz 
kaplicy św. Marii Magdaleny w Go-
szycach (niedaleko Tworogu Ma-
łego). Tydzień później, dokładnie 
26 sierpnia w Rudach miały miej-
sce uroczyste obchody 30 rocznicy 
katastrofalnego pożaru i odbudo-
wy lasu, gdzie najpierw na terenie 
pożarzyska pod krzyżem upamięt-
niającym śmierć strażaków złożono 
wieńce, następnie odprawiono mszę 
świętą oraz przeprowadzono uro-
czystości upamiętniające wielki po-
żar lasów. 

Poza oficjalnymi uroczystościa-
mi w naszym powiecie odbyły się 
także inne ciekawe imprezy, takie 
jak „Bieg ku czci zmarłych i wszyst-
kich, którzy zmagali się w wielkim 
pożarem lasu w 1992 roku”, czy też 
Rodzinny Rajd Rowerowy upa-
miętniający tenże pożar.  

Pisząc o pożarze sprzed 30 lat 
nie sposób nie wspomnieć o kapli-
cy św. Marii Magdaleny między 
Tworogiem Małym a Goszycami, 
która cudownie ocalała z wielkie-
go pożaru. Popularna „Magdalen-
ka” pozostała symbolem przypo-
minającym o wielkiej tragedii i jej 
ofiarach. Właśnie tam, w intencji, 
strażaków walczących w pożarze, 

co roku w pierwszą niedzielę wrze-
śnia odprawiana jest msza święta. 
Nie inaczej było w tym roku, gdy 
4 września we wspólnej modlitwie 
zjednoczyli się strażacy zawodowi, 
strażacy ochotnicy, samorządowcy 
oraz okoliczna ludność. 

Karolina Orłoś  
Zdjęcia: archiwum

Na mszy świętej w „Magdalence” we wspólnej modlitwie zjedno-
czyły się prawdziwe tłumy tych, co pamiętają wielki pożar lasów 
lub o nim słyszeli.

Konferencja w Sośnicowicach była niezwykle ciekawa.

Mieszkania 
chronione  
w Bojszowie

15 lipca 2022 roku, zaintereso-
wani wychowankowie naszej powia-
towej pieczy zastępczej mogli obej-
rzeć pierwsze w naszym powiecie 
mieszkania chronione, które powsta-
ły w Bojszowie w gminie Rudziniec. 
Utworzono tu pięć mieszkań chro-
nionych przeznaczonych dla usamo-
dzielniających się wychowanków ro-
dzin zastępczych. 

Każde z mieszkań ma pokój z ła-
zienką, a w części wspólnej salon 
z częścią kuchenną. Mieszkańcy będą 
mieli też do dyspozycji taras i  teren 
zielony otaczający budynek. To wła-
śnie w przyszłym ogrodzie zasadzono 
dziś pierwsze drzewka i krzewy.

Naszych miłych gości po budyn-
ku oprowadzali pracownicy Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
pod przewodnictwem dyrektor, Bar-
bary Terleckiej-Kubicius. Wcześniej 
mieszkania odwiedzili członkowie 
Zarządu Powiatu Gliwickiego. Był 

czas na rozmowy, wspólne sadzenie 
roślin, a także mały poczęstunek. 

Mieszkanie chronione jest for-
mą pomocy społecznej przygotowu-
jącą osoby tam przebywające do pro-
wadzenia samodzielnego życia lub 
wspomagającą te osoby w codzien-
nym funkcjonowaniu. To przygo-
towanie objęte jest opieką specjali-
stów. Z mieszkań mogą korzystać 
osoby, które ze względu na trudną sy-
tuację życiową, wiek, niepełnospraw-
ność lub chorobę potrzebują wsparcia 
w funkcjonowaniu w codziennym 
życiu, ale nie wymagają usług w za-

kresie świadczonym przez jednostkę 
całodobowej opieki. Jedną z takich 
grup są usamodzielniający się wycho-
wankowie pieczy zastępczej. To  oni 
zamieszkają w pięknie i  nowocze-
śnie zmodernizowanych pomieszcze-
niach. Realizacja projektu umożliwi 
skuteczniejszy proces usamodzielnie-
nia pełnoletnich wychowanków pie-
czy zastępczej i podniesie jakość życia 
wychowanków, którzy zamieszkają 
w utworzonych mieszkaniach.

Tekst i zdjęcia: 
 Magdalena Fiszer-Rębisz

Mieszkania chronione w Bojszowie są naprawdę nowoczesne i przy-
tulne. Zachęcamy do zwiedzania i zamieszkania.  
Informacji udzielają pracownicy PCPR w Gliwicach.

Uroczystość w „Śląskim 
Katyniu”

W naszym powiecie to już dłu-
goletnia tradycja, w każdą ostatnią 
sobotę września (która w tym roku 
przypadła na 24 września) przedsta-
wiciele Wojska Polskiego, organizacji 
kombatanckich, policji etc. i ucznio-
wie klas mundurowych powiatu gli-
wickiego oraz okoliczni mieszkańcy 
spotykają się na polanie „Hubertus” 
w Dąbrówce w gminie Wielowieś, by 
razem oddać hołd poległym tam żoł-
nierzom Polskich Sił Zbrojnych z od-
działu kapitana Henryka Flamego, 
pseudonim „Bartek”, którzy 76 lat 
temu zostali brutalnie zamordowani 
przez funkcjonariuszy Urzędu Bez-
pieczeństwa. 

Obchody rozpoczęły się uroczy-
stą mszą w intencji pomordowanych, 
podczas której wygłoszona zosta-
ła modlitwa Narodowych Sił Zbroj-
nych. Następnie odczytano uroczy-
sty apel poległych, a zwieńczeniem 
uroczystości było złożenie kwiatów 

pod krzyżem na polanie „Śląski Ka-
tyń”. Wieńce złożyło wiele ważnych 
osobistości, wśród których wymie-
nić można m.in. Jarosława Goncia-
rza, posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, Marię Wachowiak, działacz-
kę Narodowej Organizacji Wojsko-
wej, Czesława Sobierajskiego, dorad-
cę wojewody śląskiego, Bartłomieja 
Kowalskiego, radnego Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Grzegorza 
Kupczyka, burmistrza Toszka. Samo-
rząd Powiatu Gliwickiego reprezento-
wali Waldemar Dombek, starosta gli-
wicki oraz Krystyna Urbańska, radna 
Rady Powiatu Gliwickiego. Uroczy-
stości moderowali Wojciech Radom-
ski, prezes Stowarzyszenia Pamięci 
Armii Krajowej oraz Ginter Skowro-
nek, wójt gminy Wielowieś (organiza-
torzy tegorocznej uroczystości).

Tekst i zdjęcie:  
Szymon Sobota

Starosta Waldemar Dombek wraz z radną Krystyną Urbańską 
podczas kładania kwiatów.
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Przyjazna onkologia
O tym, że leczenie onkologiczne może być przyjazne, przekonujemy się przekraczając próg ka-
meralnego, otoczonego pięknym parkiem, parterowego budynku Onkologii Szpitala w Knuro-
wie. Choć oddział istnieje już ponad dziesięć lat, nie wszyscy wiedzą, że leczenie onkologiczne 
można i warto podjąć w knurowskim szpitalu!

Budynek Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. wciąż się zmienia dla na-
szych pacjentów.

Oddział Onkologii dysponu-
je jedenastoma łóżkami. Trafiają tu-
taj pacjenci z rozpoznaną chorobą 
nowotworową, aby podjąć leczenie 
przyczynowe. Sama onkologia kli-
niczna to specjalność medyczna zaj-
mująca się ustalaniem planu leczenia 
pacjenta chorego na nowotwór i jego 
realizacją w zakresie tzw. terapii sys-
temowej. 

– W naszym ośrodku jest to che-
mioterapia, immunochemioterapia 
lub samodzielna immunoterapia. 
W przypadku konieczności przepro-
wadzenia zabiegów chirurgicznych 
współpracujemy z naszym Oddzia-
łem Chirurgii lub z referencyjnymi 
ośrodkami w regionie.  Najczęściej 
trafiają do nas chorzy z nowotwo-
rem w obrębie przewodu pokarmo-
wego, płuc, sutka, układu moczo-
wo-płciowego czy z rozpoznaniem 
chłoniaka. Staramy się zapewnić 
każdemu pacjentowi komplekso-
wą opiekę medyczną oraz psycholo-
giczną. Współpracujemy również ze 
stowarzyszeniami i fundacjami, któ-
re udzielają naszym pacjentom bar-
dzo różnorodnego wsparcia. Sam 
oddział jest niewielki, ale to jeden 

z jego największych atutów, ponie-
waż możemy więcej czasu poświęcić 
chorym. Oferujemy zindywiduali-
zowane, holistyczne podejście w spo-
kojnych, wręcz “domowych” warun-
kach – mówi  Rafał Kurzawa, lekarz 
specjalista onkologii klinicznej, któ-
ry pracuje na tym oddziale.

Onkologia jest dziedziną, któ-
ra niezwykle prężnie się rozwija, da-
jąc coraz to skuteczniejsze narzędzia 
do leczenia chorych na nowotwory. 
Niestety, wciąż pacjentów onkolo-
gicznych przybywa. Dlatego perso-
nel, zarówno lekarze, jak i pielęgniar-
ki, musi na bieżąco się dokształcać, 
poznawać nowe metody leczenia, 
aby podjąć jak najlepszą i najskutecz-

niejszą walkę z nowotworami. Aby 
ta walka była zwycięska, nie wystar-
czy tylko świetnie wyszkolona ka-
dra medyczna, potrzebna też jest sa-
moświadomość pacjenta. Dlatego dr 
Rafał Kurzawa kilkakrotnie podczas 
naszej rozmowy podkreśla, że nie-
zwykle ważna jest edukacja prozdro-
wotna. Składają się na nią dwa głów-
ne elementy: profilaktyka pierwotna 
i wtórna. Pierwsza z nich skupia się 
na zapobieganiu wystąpieniu cho-

roby. Promuje zdrowy tryb życia, 
ruch, odpowiednią dietę czy uni-
kanie nałogów. Druga zaś uczy, jak 
obserwować swój organizm i wcze-
śnie wykrywać niepokojące objawy. 
W  profilaktyce wtórnej podkreśla 
się ogromne znaczenie uczestnic-
twa w  badaniach profilaktycznych, 
dzięki którym możliwe jest wczesne 
wykrycie choroby i jej wyleczenie. 
W Polsce prowadzone są liczne pro-
gramy dla różnych grup wiekowych 
np. mammografia, kolonoskopia, 
cytologia, w których warto uczestni-
czyć, aby dać sobie szansę na długie 
i spokojne życie.

Nowotwory złośliwe w statysty-
kach powoli dorównują chorobom 
sercowo-naczyniowym, które królu-
ją wśród najczęstszych przyczyn za-
chorowań i zgonów nie tylko w Pol-
sce, ale i na świecie. 

Nie bać się badać!
Jak wcześniej wspomniano, 

świadomość pacjenta ma gigantycz-
ne znaczenie. Niezamierzony spadek 
masy ciała, utrzymujące się dolegli-
wości bólowe czy krwawienie to ob-
jawy, które powinny skłonić każde-
go z nas do zgłoszenia się do lekarza. 
Nie należy również zwlekać z po-
głębieniem diagnostyki, jeśli mimo 
podjętego leczenia np. w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej, ob-
jawy nadal się utrzymują lub co gor-
sza nabierają na sile. 

– Lęk przed rozpoznaniem cho-
roby nowotworowej jako przyczyny 

objawów, z którymi pacjent zgłasza 
się do lekarza, jest dużym proble-
mem. Często powoduje odwlekanie 
wizyty, a to przekłada się na opóźnie-
nie postawienia rozpoznania i gor-
sze rokowanie. Tylko wcześnie zdia-
gnozowany nowotwór daje szanse 
na wyleczenie. Im później, tym go-
rzej. I będę szczery - późno wykry-
ty, zaawansowany nowotwór złośli-
wy jest nie do wyleczenia. Dlatego 
edukacja zdrowotna ma tak gigan-

tyczne znaczenie. Tylko poprzez zro-
zumienie tego, co się dzieje, jesteśmy 
wstanie opanować lęk i odpowiednio 
wcześnie podjąć właściwe działania. 
Dlatego apeluję, proszę i namawiam 
- nie lekceważmy sygnałów, jakie 
wysyła nam organizm, badajmy się! 
– dodaje dr Kurzawa.

Oddział Onkologii prowadzi 
bardzo owocną współpracę z innymi 
oddziałami i pracowniami knurow-
skiego szpitala oraz Narodowym In-
stytutem Onkologii w Gliwicach, co 
przekłada się na zadowolenie pacjen-
tów z kompleksowej i sprawnie pro-
wadzonej opieki. 

Na oddziale pracuje bardzo do-
świadczona, wykwalifikowana, ale 
przede wszystkim sympatyczna ka-
dra – trzech lekarzy: dr n.med. Ste-
fan Szelc, ordynator, lek. Rafał Ku-
rzawa oraz lek. Izabela Glanowska, 
sześcioosobowy personel pielęgniar-
ski z pielęgniarką oddziałową: Mał-
gorzatą Händel, sekretarka oraz 
dwie salowe. Polecamy leczenie on-
kologiczne w knurowskim szpitalu!

Z personelem medycznym Od-
działu Onkologii Szpitala w Knu-
rowie można  kontaktować się tele-
fonicznie – nr tel. 32 331 92 64 lub 
e-mailowo onkologia@szpitalknu-
row.pl.

Tekst i zdjęcie grupowe:  
Magdalena Fiszer-Rębisz

Zdjęcie Rafała Kurzawy  
– archiwum prywatne

Taka sympatyczna kadra wykwalifikowanych specjalistów cierpli-
wie i z oddaniem leczy chorych i opiekuje się nimi, jak również ich 
rodzinami.

Oddział Onkologii 
Działa w Szpitalu w Knurowie od 2012 r. i specjalizuje się w no-
woczesnym leczeniu systemowym chorych na nowotwory złośliwe. 
Jest to  oddział stacjonarny  dysponujący 11 łóżkami dla chorych 
wymagających hospitalizacji podczas chemioterapii i pobytów dia-
gnostycznych.

Zespół lekarski to specjaliści onkologii klinicznej korzystający 
z  najnowszych metod diagnostycznych -  laboratoryjnych i ob-
razowych dla prawidłowego diagnozowania, oceny skuteczności 
i  bezpieczeństwa leczenia chorób nowotworowych. W Oddziale 
Onkologii  praca odbywa się w doświadczonym i  empatycznym 
zespole pielęgniarek onkologicznych, wspieranych przez  sekretarkę  
medyczną oraz salowe. 

Nadrzędnym celem jest, aby każdy leczący się tutaj pacjent czuł 
się „zaopiekowany”. Pacjenci powracający na kolejne cykle che-
mioterapii w razie wskazań otrzymują leczenie systemowe dożylnie 
poprzez specjalne wszczepiane podskórnie porty naczyniowe, co 
zmniejsza znacząco dyskomfort bólowy podczas zakładania wkłuć 
dożylnych. Leczy się tutaj liczne typy nowotworów m.in: przewo-
du pokarmowego, płuc, narządu rodnego, układu moczowo-płcio-
wego, gruczołu piersiowego.

Rafał Kurzawa, lekarz spe-
cjalista onkologii klinicznej 
ciekawie i z pasją opowia-
da o leczeniu pacjentów 
na knurowskim oddziale 
onkologii.

Nowoczesne technologie
17 sierpnia 2022 roku odbyła 

się w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o. 
konferencja dotycząca rozpoczęcia 
programu badań mobilnymi urzą-
dzeniami KTG (kardiotokografia). 
W konferencji wzięli udział: Michał 
Ekkert, prezes zarządu Szpitala w 
Knurowie, Ewa Fojcik, położna od-
działowa oraz Waldemar Dombek, 
starosta gliwicki.

W wyniku współpracy z firmą 
Carebits Sp. z o.o., Szpital w Knuro-
wie otrzymał 4 mobilne urządzenia 
KTG, które umożliwiają pacjent-
kom samodzielne wykonanie badań 
w domu. Pacjentka, która wypoży-
cza to urządzenie, zostaje poddana 
krótkiemu przeszkoleniu oraz po-
biera specjalnie przygotowaną apli-
kację. Dzięki temu po wykonaniu 
badania jego zapis trafia do aplika-
cji mobilnej, a następnie przesyłany 
jest do Systemu Nadzoru Położni-
czego, gdzie całodobowo pracują le-
karze ginekolodzy oraz położne. Sys-
tem działa 24 godziny na dobę przez 
7 dni. Powiązanie konta z profilem 
medycznym pacjentki umożliwia 

dostęp do wyników badań lekarzo-
wi oraz położnej prowadzącej ciążę. 
Urządzenia te wydawane są pacjent-
kom bezpłatnie na określony czas. 
Prowadzi to do podniesienia kom-
fortu oraz bezpieczeństwa ciężar-
nych pacjentek. Każda niepokojąca 
zmiana w wynikach badań umożli-
wia szybką reakcję oraz daje możli-
wość niezwłocznego kontaktu z od-
działem w celu hospitalizacji. 

Na chwilę obecną Szpital w Knu-
rowie jest prawdopodobnie jedynym 
ośrodkiem w Polsce, który prowadzi 
tego typu działania użyczając bez-
płatnie aparaty KTG do domowego 
wykorzystania przez pacjentki.

Tekst i zdjęcie: 
Piotr Szołtysek
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Dziękujemy naszym darczyń-
com!

Nasze XXII Dożynki 
Województwa Śląskiego 
nie byłyby z pewnością 
tak piękne i bogate, gdy-
by nie wsparcie naszych 
darczyńców. Serdecznie 
i bardzo, bardzo gorąco 
dziękujemy Prezesom 
Zarządów, Dyrektorom 
i Właścicielom nastę-
pujących firm i instytu-
cji, które wsparły nasze 
wojewódzko-powiatowe 
święto plonów.

Węglokoks Katowice

WĘGLOKOKS S.A. stoi na czele 
prężnie działającej Grupy Kapi-
tałowej, jest jedną z  największych 
firm w województwie śląskim, któ-
ra kładzie nacisk na innowacyjność 
i  nowe technologie. Przedsiębior-
stwo powstało w  1951 roku jako 
Centrala Handlu Zagranicznego, 
zajmująca się głównie eksportem 
węgla kamiennego. W 1993 r. Wę-
glokoks został przekształcony w jed-
noosobową spółkę Skarbu Państwa.  
Dziś firma zrzesza przedsiębiorstwa 
z  sektora górniczego, hutniczego, 
energetycznego i  logistycznego. 
Działalność Firmy na rynku krajo-
wym to przede wszystkim: handel 
produktami dla hutnictwa, dosta-
wy magnetytu i  flokulantów, ma-
teriałów dla górnictwa oraz handel 
biomasą i  paliwami płynnymi dla 
przemysłu energetycznego. Węgiel 
jest eksportowany głównie do kra-
jów Unii Europejskiej, ale coraz sil-
niej eksplorowane są rynki krajów 
Afryki Północnej i Azji Wschodniej.

Lasy Państwowe Warszawa

Lasy Państwowe to największa 
w  Unii Europejskiej organizacja 
zarządzająca lasami należącymi do 
Skarbu Państwa. Gospodarują na 
jednej czwartej powierzchni Pol-
ski – części szczególnie cennej, bo 
rosną na niej lasy. Co ważniejsze, 
części systematycznie powiększają-
cej się, gdyż dzięki staraniom leśni-

ków lasów przybywa. Dzięki nim 
Polska jest w europejskiej czołówce, 
jeśli chodzi o powierzchnię lasów. 
Zajmują one 29,2 proc. terytorium 
kraju, rosną na obszarze 9,1 mln 
ha, zdecydowana większość to lasy 
państwowe. Przedsiębiorstwo  Pol-
skie Lasy Państwowe powstało 
w  1924  r. gdy prezydent Polski, 
Stanisław Wojciechowski powie-
rzył mu gospodarowanie polskimi 
lasami. Warto nadmienić, że dzia-
łalność Lasów Państwowych opiera 
się na zasadzie samofinansowania. 
Dzięki temu Lasy nie korzystają 
z  pieniędzy podatników. Prioryte-
tem dla  Lasów Państwowych jest 
zachowanie lasu oraz ciągłości jego 
użytkowania przez obecne i  przy-
szłe pokolenia.

Śląska Izba Rolnicza  
w Katowicach

Izby Rolnicze zostały powołane 
w 1995 r. na podstawie ustawy 
o  izbach rolniczych. Śląska Izba 
Rolnicza w Katowicach jest auto-
nomicznym samorządem rolniczym 
powołanym w celu rozwiązywania 
problemów rolnictwa i reprezento-
wania interesów zrzeszonych w niej 
podmiotów, ponadto kształtuje 
politykę rolną i uczestniczy w  jej 
realizacji. Do zadań Izby należą 
m.in. prowadzenie analiz kosztów 
opłacalności produkcji rolnej, pod-
noszenie kwalifikacji osób zatrud-
nionych w rolnictwie, promowanie 
produktów rolnych na rynku krajo-
wym i zagranicznym. 

GigaCom

Firma GIGA-COM z siedzibą 
w Sośnicowicach istnieje na rynku 
od ponad 7 lat i oferuje wszystkim 
swoim abonentom nielimitowany 
dostęp do sieci internetowej. Infra-
struktura GIGA-COM bazuje na 
nieograniczonych możliwościach 
światłowodu w technologii FTTH 
(Fiber To The Home). GIGA-COM 
jest operatorem regionalnym ofe-
rującym usługi w powiatach: gli-
wickim, raciborskim, strzeleckim, 
tarnogórskim, krapkowickim, kę-
dzierzyńsko-kozielskim oraz opol-
skim. Osoby zainteresowane za-
praszamy do Biura Obsługi Klienta 
w Kędzierzynie-Koźlu (osiedle Azo-
ty) przy ul. Wincentego Witosa  3,  
oddziału Biura Obsługi Klienta 

w  Strzelcach Opolskich przy ul. 
Rynek 20 oraz biura w Opolu przy 
ul. Oleskiej 121. Natomiast na pro-
filu facebookowym firmy oraz na 
stronie www.giga-com.pl znajdą 
Państwo więcej informacji na temat 
działalności firmy i aktualnych pro-
mocji. 

Grupa Dako

Grupa Dako której założycielem 
w Gliwicach jest Jacek Krzyżanow-
ski, prowadzi wszechstronną dzia-
łalność w różnych branżach. Ce-
chuje ją śmiałość poszukiwań coraz 
to nowych obszarów biznesowych 
i  powiązanie wiodącego profilu 
działalności z aktualnymi trendami 
w gospodarce i na rynku usług. Dy-
namicznie zmieniająca się rzeczy-
wistość wymaga dużej elastyczności 
i pełnego profesjonalizmu. Te cechy 
gwarantuje doskonale zorientowa-
ny i  wszechstronnie przygotowany 
zespół pracowników. Grupa firm 
Dako od lat wdraża najnowocze-
śniejsze systemy zarządzania, do-
kłada starań, by ciągle podwyższać 
jakość świadczonych usług. Zajmu-
je się m.in. kompleksową realizacją 
zadań produkcyjnych dla   przed-
siębiorstw różnych branż w krajach 
Unii Europejskiej oraz poszukuje 
na zlecenie zagranicznych partne-
rów pracowników w różnorodnych 
zawodach i o różnorakich kwalifi-
kacjach. Prócz tego prowadzi sklepy 
ogólnospożywcze i restaurację.  

Danish Farming  
Consultants Sp. z o.o.  
Rzeczyce

Danish Farming Consultants 
Sp.  z  o.o. w  Rzeczycach istnieje 
od 1 lipca 1995 roku i powstała na 
bazie części dawnego kombinatu 
PGR Gliwice. Jest to firma 
ze stuprocentowym duńskim 
kapitałem z  nieruchomościami 
dzierżawionymi od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Są 
jednym z  największych hodowców 
trzody chlewnej w Polsce. 
Rocznie w cyklu zamkniętym 
produkują do 70  000 tuczników. 
Charakteryzują się one dużą 
zawartością mięsa w tuszy, dlatego 
też cieszą się uznaniem wśród 
renomowanych firm przetwórstwa 
mięsnego z  regionu i  nie tylko. 
Oprócz produkcji zwierzęcej 
zajmują się produkcją rolną. Na 
1250 ha uprawiają jęczmień, 
pszenicę, kukurydzę, rzepak oraz 

żyto. Większa część produkcji 
roślinnej wykorzystywana jest 
do produkcji pasz dla ich trzody 
chlewnej. Corocznie sprzedają 
rzepak oraz żyto. Firma może 
pochwalić się licznymi nagrodami 
i wyróżnieniami.

Grupa Butor Sośnicowice

Firma Butor prowadzi działalność 
w zakresie zaopatrzenia rolnictwa 
i ogrodnictwa w środki do produk-
cji. Świadczy usługi w zakresie do-
radztwa dotyczącego prawidłowej 
uprawy, nawożenia, ochrony roślin 
oraz programów hodowli i żywienia 
zwierząt. Ponadto produkuje kwa-
lifikowany materiał siewny zbóż 
oraz kontraktuje i skupuje  rzepak 
oraz kukurydzę, przez co rozsze-
rzyła współpracę z okolicznymi 
producentami rolnymi. Prócz tego 
Grupa Butor w  Gospodarstwie 
Rolnym prowadzi intensywną 
produkcję rośliną i zwierzęcą. Pre-
feruje rolnictwo ekologiczne, co 
roku zmniejszając ilość nawozów 
sztucznych stosowanych w uprawie 
roślin, wprowadzając na pola na-
wóz organiczny uzyskany z własnej 
Biogazowni. Gospodarstwo rolne 
specjalizuje się również w produkcji 
mleka. Wysoki poziom produkcji 
oraz otwarcie na nowości w hodowli 
i chowie krów powodują, że w go-
spodarstwie prowadzone są często 
prace naukowe przez pracowników 
Katedry Żywienia i Paszoznawstwa 
Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie. 

Bank Spółdzielczy  
w Gliwicach

Bank powstał w 1945 roku jako 
Gminna Kasa Spółdzielcza, odpo-
wiadając na zapotrzebowanie lokal-
nej społeczności na usługi bankowe. 
Do głównych zadań Kasy należało 
wówczas przyjmowanie wkładów 
i oszczędności oraz udzielanie kre-
dytów. Bank Spółdzielczy w  Gli-
wicach należy do czołówki ban-
ków spółdzielczych pod względem 
posiadanego kapitału, osiąganych 
wyników finansowych, rozmiaru 
działalności, tempa rozwoju, różno-
rodności oferowanych produktów 
oraz jakości świadczonych usług. 
Bank wciąż rozwija się i rozszerza 
swoją działalność, prowadzoną na 
obszarze, który charakteryzuje się 
dużą dynamiką rozwoju gospo-
darczego oraz wysokim poziomem 
zurbanizowania przy jednoczesnym 

dużym nasyceniu sektora bankowe-
go, Bank dokłada wszelkich starań, 
aby utrzymać stabilną pozycję na 
rynku, uwzględniając swój sukce-
sywny rozwój ekonomiczny.

Tomex

Firma Tomex powstała w styczniu 
2010 roku w celu zaspokajania po-
trzeb wciąż rozwijającego się rynku 
automatycznej identyfikacji i  zna-
kowania produktów. Skupia się na 
tworzeniu kompleksowych rozwią-
zań polegających na dostarczaniu 
drukarek termotransferowych oraz 
materiałów eksploatacyjnych w po-
staci etykiet samoprzylepnych i taśm 
barwiących. Aby sprostać wymaga-
niom i standardom rynku stosuje 
nowoczesne maszyny do produkcji 
etykiet oraz maszynę do rozcinania 
taśm termotransferowych. Wyka-
zuje się profesjonalizmem dzięki 
wykwalifikowanej kadrze pracow-
niczej oraz pretenduje do bycia lide-
rem w branży przetwórstwa mate-
riałów samoprzylepnych w regionie.

BIT Global

Firma Usługowo-Handlowa 
„B.I.T.” Jerzy Brzoska rozpoczęła 
swoją działalność w 1999 r. i wy-
konuje usługi w wielu dziedzinach 
związanych zarówno z branżą bu-
dowlaną, jak i instalacyjną. Firma 
specjalizuje się w wykonywaniu 
robotów budowlanych, produkcji 
sprzętu medycznego na czynnych 
obiektach służby zdrowia oraz wy-
konywaniu połączeń rurociągów, 
podczas których wykorzystywane są 
liczne nowoczesne technologie. Fir-
ma „B.I.T Global Sp. z o. o.” składa 
się z  ponad 30 wykwalifikowanych 
pracowników posiadających nie-
zbędną wiedzę techniczną, jak i do-
świadczenie w wykonywaniu robót 
budowlanych oraz instalacyjnych. 
Firma ma doświadczoną kadrę kie-
rowniczą, posiadającą uprawnienia 
do wykonywania samodzielnych 
funkcji w budownictwie oraz do-
stęp do najnowocześniejszych na-
rzędzi, niezbędnych do realizacji 
swoich projektów.

Magdalena Fiszer-Rębisz 
Agnieszka Figołuszka

XXII Dożynki Województwa Śląskiego

7

http://www.giga-com.pl


www.powiatgliwicki.pl

DOŻYNKOWY FOTOREPORTAŻ Nr 5/182 wrzesień/październik 2022

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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Nagrodzeni odznaką Za Zasługi 
dla Rolnictwa:
Roman Czyżowicz
Rolnik z Niekarmi, który od wielu 
lat prowadzi wzorowo wielotowaro-
we gospodarstwo rolne. Angażuje 
się w  życie społeczności lokalnej, 
aktywnie uczestniczy we wszyst-
kich organizowanych uroczysto-
ściach związanych z rolnictwem. 
Prowadzi hodowlę koni.
Józef Daniel
Rolnik z Niewiesza, który od wielu 
lat prowadzi wzorowo wielotowaro-
we gospodarstwo rolne. Angażuje 
się w  życie społeczności lokalnej, 
uczestniczy we wszystkich orga-
nizowanych świętach związanych 
z rolnictwem. 
Rudolf Imiela
Rolnik z Byciny, od wielu lat prowa-
dzi wzorowo wielotowarowe gospo-
darstwo rolne. Angażuje się w życie 
społeczności lokalnej, uczestniczy 
we wszystkich organizowanych 
przez sołectwo festynach, świętach 
związanych z rolnictwem. Prowadzi 
specjalistyczne gospodarstwo w za-
kresie hodowli krów mlecznych. 
Wybudował nowoczesną oborę dla 
bydła mlecznego. 
Tomasz Nawrot – starosta XXII 
Dożynek Województwa Śląskiego
Rolnik z Chechła, od wielu lat 
prowadzi wzorowo wielotowaro-
we gospodarstwo rolne. Angażuje 
się w  życie społeczności lokalnej, 
uczestniczy we wszystkich świętach 
związanych z rolnictwem. Prowadzi 
specjalistyczne gospodarstwo w za-
kresie hodowli krów mlecznych. Był 
wieloletnim radnym Rady Gminy 
Rudziniec.
Odznakę przyznano także pani An-
nie Kwiecińskiej, niestety, nie mo-
gła być z nami w dniu dożynek, aby 
odebrać nagrodę.
Anna Kwiecińska
Zarządzana przez panią wicedy-
rektor firma Danish Farming Con-
sultants Sp. z o. o. uczestniczy ak-
tywnie w  życiu sołectw, na terenie 
których posiada swoje grunty. Fir-
ma jest jednym z największych ho-
dowców trzody chlewnej w Polsce. 
Firma działa od 1995 roku. Oprócz 
produkcji zwierzęcej zajmuje się 
produkcją rolną. Na 1250 ha upra-
wia jęczmień, pszenicę, kukurydzę, 
rzepak oraz żyto. Pani Anna Kwie-
cińska swoją dwudziestoletnią pracą 
w hodowli i rolnictwie udowodniła, 
że robi to profesjonalnie.
Nagrodzeni honorową Odznaką 
za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Wielowsi – złota odznaka
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w  Wielowsi, powstał z połączenia 
dwóch Szkół Podstawowych: im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz 
św. Jana Pawła II w Wielowsi. Pla-
cówka szeroko propaguje wartości 
zawarte w statucie szkoły: szacunek 

dla drugiego człowieka, poszano-
wanie systemu wartości, dziedzic-
twa kulturowego i historycznego. 
Pierwsze pisemne wzmianki o szko-
le w Wielowsi pochodzą już z 1648 
roku, zaś ważnym wydarzeniem 
w życiu wsi było rozpoczęcie budo-
wy nowej szkoły w 1959 r. w ramach 
akcji 1000 szkół na 1000-lecie Pań-
stwa Polskiego. Już od tamtej chwili 
placówka w Wielowsi stała się jedną 
z najważniejszych instytucji w oko-
licy, prowadząc oprócz działalności 
edukacyjnej, działalność sportową, 
chór oraz zespół muzyczno-tanecz-
ny. Obecnie ZSP nosi nazwę św. 
Jana Pawła II wpisując się w trady-
cje chrześcijańskie Górnego Śląska.
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
„Tęcza” w Pyskowicach – złota 
odznaka
Warsztaty Terapii Zajęciowej Sto-
warzyszenia „Tęcza” w Pyskowi-
cach powstały 15.12.2006 r. i po 
dziś skutecznie działają w zakresie 
społecznego rozwoju społeczeństwa 
województwa śląskiego, a konkret-
niej - niepełnosprawnych osób z te-
renu gminy Pyskowice, Rudziniec, 
Toszek i Wielowieś. Idea całego 
przedsięwzięcia jest bardzo istotna 
– pracownicy warsztatów dążą do 
aktywizacji i integracji osób niepeł-
nosprawnych w życiu społecznym 
i zawodowym. Ich głównym celem 
jest rehabilitacja społeczna czyli 
rozwijanie umiejętności wykony-
wania czynności życia codziennego 
oraz zaradności osobistej przy za-
stosowaniu różnych praktyk terapii 
zajęciowej. W ramach warsztatów 
w zajęciach udział bierze 36 osób 
dorosłych, które są upośledzone 
w  stopniu znacznym i umiarkowa-
nym, a także osoby niepełnospraw-
ne ruchowo. Należy podkreślić 
fakt, że placówka działa wielozada-
niowo: realizuje cele w przedmiocie 
rehabilitacji społecznej, zawodowej, 
ruchowej i psychologicznej, zmie-
rzając do możliwie samodzielnego, 
niezależnego i możliwie aktywnego 
życia w społeczeństwie. Kierowni-
kiem warsztatów jest Małgorzata 
Peteja.

Klub Sportowy „Garda” Gierał-
towice – złota odznaka
Klub Sportowy Garda Gierałtowice 
powstał w 2011 roku. Klub jest sto-
warzyszeniem dobrowolnym, nieza-
robkowym (non profit), samorząd-
nym i trwałym, którego celem jest 
organizowanie ćwiczeń fizycznych 
i zajęć w zakresie sportu, rekreacji  
i rehabilitacji ruchowej. Ideą dzia-
łalności Klubu jest pokazanie dzie-
ciom i młodzieży poprzez sport in-
nego świata wartości. Poprzez swoją 
działalność Klub stara się odciągać 
młodych ludzi od komputerów, 
zagospodarować czas wolny mło-
dzieży, zwłaszcza z  tzw. trudnych 
domów. W KS Garda Gierałtowice 
trenują zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni w  różnych grupach wieko-
wych. Przedział wiekowy wynosi 
od 6 lat do 40 lat. Od 6 lat Klub 
współpracuje z „Fundacją Darka 

Michalczewskiego Równe Szanse”. 
Zawodnicy zdobywają liczne na-
grody, medale, wyróżnienia w  za-
wodach sportowych. Dyscypliną, 
która wyróżnia Gardę, jest oczywi-
ście boks!
Adam Spiecha, wiceprezes zarządu 
i trener Klubu Sportowego „Garda” 
Gierałtowice  – srebrna odznaka
Adam Spiecha -  współzałożyciel 
i  wiceprezes Klubu Sportowego 
Garda Gierałtowice. Trener Kla-
sy Mistrzowskiej, wychowawca 
młodzieży, licencja PZB,  trener 
1 Star AIBA, sędzia bokserski kla-
sy związkowej, delegat Techniczny 
ITO PZB klasy okręgowej, asystent 
trenera Kadry Śląska, trener współ-
pracujący z Kadrą Narodową Junio-
rek. Jako trener uczestnik Młodzie-
żowych Mistrzostw Świata w 2021 
roku (7 medali), Mistrzostw Eu-

ropy Juniorek w 2020 roku (6 me-
dali), Mistrzostw Europy Juniorek 
w  2021 roku (3 medale).  Odzna-
czony został złotą odznaką PZB za 
zasługi dla Polskiego Boksu, Zło-
tym Medalem Śląskiego Związku 
Bokserskiego Zasłużony dla Ślą-
skiego Boksu. Pełni funkcję Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Śląskiego Związku Bokserskiego. 

Grzegorz Mikulski - prezes i tre-
ner zarządu Klubu Sportowego 
„Garda” Gierałtowice  – srebrna 
odznaka
Grzegorz Mikulski to współzałoży-
ciel i wiceprezes Klubu Sportowego 
Garda Gierałtowice.  Trener II Kla-
sy, wychowawca młodzieży, licencja 
PZB , asystent trenera Kadry Ślą-
ska. Wyróżniony nagrodami przez 
Prezydenta Gliwic za wysokie osią-
gnięcia w pracy trenerskiej i promo-
cję sportu w latach 2016, 2017, 2019 
i  2020. Wielokrotnie wyróżniany. 
Wraz z  Klubem Garda Gierałto-
wice zdobył I miejsce w konkursie 
Marka Śląskie za promocję Woje-
wództwa Śląskiego w  2018 roku. 
Sukcesy jako zawodnik: Mistrz 
Śląska Juniorów, dwukrotny dru-
żynowy Mistrz Śląska Juniorów, 
wielokrotny zwycięzca i  finalista 

turniejów ogólnopolskich i między-
narodowych, Mistrz Śląska w kick 
boksie. Łącznie na Mistrzostwach 
Śląska jego zawodnicy wywalczyli  
medali 128 medali. W ciągu dzie-
sięcioletniej pracy jego wychowan-
kowie zdobyli łącznie 39  medali 
Mistrzostw Polski, 13 medali Pu-
charu Polski, 1 medal Mistrzostw 
Europy. Zawodniczki prowadzone 
aktualnie przez trenera Grzegorza 
Mikulskiego są członkami Kadry 
Narodowej.
Wacław Kęska, były burmistrz 
Pyskowic – złota odznaka
Wacław Kęska to długoletni bur-
mistrz miasta Pyskowice, a wcze-
śniej także działacz związkowy, 
a  nawet przewodniczący Związku 
Zawodowego w Zakładach Me-
chanicznych Bumar Łabędy. Przez 
20  lat pracy w jednym z najwięk-
szych zakładów tego rodzaju w Pol-
sce „bronił” polskiego przemysłu 
zbrojeniowego, by ten utrzymał się 
na europejskim, a także światowym 
rynku. Od 1998 roku związany 
z  Samorządem Miasta Pyskowice 
kolejno stając się radnym, człon-
kiem Zarządu Miasta Pyskowi-
ce, wiceburmistrzem, a w końcu 

burmistrzem. Przez 16 lat będąc 
włodarzem miasta, doprowadził 
do zrealizowania wielu istotnych 
inicjatyw. Wyjątkowo istotnym 
punktem było wspieranie rozwo-
ju gospodarczego Pyskowic, czego 
gwarantem była budowa i rozwój 
stref ekonomicznych w otoczeniu 
miasta. Podczas „rządów” Wacława 
Kęski Pyskowice wyraźnie zmieniły 
swój charakter - stały się miejscem 
dynamicznego rozwoju, w pełni 
realizując motto „Rozwój wpisany 
w tradycję”.  
Henryk Sibielak, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Pyskowicach – srebrna odznaka
Henryk Sibielak działalność sa-
morządową rozpoczął jako radny 
Miejskiej Rady Narodowej w Py-
skowicach w 1988 roku. Wcześniej 
pracował w Hucie  Łabędy, jako in-
struktor praktycznej nauki zawodu 
w szkole przyzakładowej, zaś lata 
osiemdziesiąte to  jego niezwykle 
aktywna działalność w świetlicy 
osiedlowej w Pyskowicach. Stwo-
rzona w podcieniach budynku przy 
ul. Wojska Polskiego przez Komi-
tet Osiedlowy Samorządu Miesz-
kańców, później została włączona 
do Domu Kultury Bumar Łabędy, 
a  Henryk Sibielak stał się pracow-

nikiem „od działalności   kultural-
no-oświatowej”. Praca ta okazała się 
być prawdziwą trampoliną do dal-
szej kariery zawodowej i społecznej, 
która trwa po dziś dzień. W 2022 
roku dyrektor pyskowickiego MO-
KiSu obchodzi jubileusz 45-lecia 
pracy. Henryk Sibielak miał   za-
szczyt współorganizować ze staro-
stą i proboszczem Parafii p.w. Na-
wrócenia św. Pawła w Pyskowicach 
trzy edycje Dożynek Powiatowych 
i Miejskich w mieście Pyskowice.
Mieczysława Gogulla, była sołtys 
Nieborowic – złota odznaka
Pani Mieczysława Gogulla ma 
bogate doświadczenie zawodowe. 
W każdej z firm i instytucji, w któ-
rych pracowała jako księgowa, od-
nosiła spore sukcesy na rzecz roz-
woju naszego regionu np. w  PKO, 
w Przedsiębiorstwie Instalacji 
Elektrycznych, w Przedsiębiorstwie 
Remontowym Urządzeń Koksow-
niczych oraz w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Pilchowicach. W  la-
tach 1994-2010 pełniła funkcję 
sołtysa Nieborowic. W ciągu swojej 
długoletniej służby na rzecz miesz-
kańców bez wątpienia przyczyniła 
się do rozwoju sołectwa Nieborowi-

ce. Dzięki jej licznym inicjatywom 
wykonano szereg prac, które zmo-
dernizowały miejscowość, a tym 
samym znacząco polepszyły stan-
dard życia mieszkańców. Wspierała 
również rozwój Nieborowic w  za-
kresie gospodarczym, dzięki czemu 
miejscowość stała się perłą w koro-
nie gminy Pilchowice. Przez 16 lat 
pracy dla mieszkańców Nieboro-
wic Mieczysława Gogulla stała się 
wzorem bezinteresownej służby dla 
dobra lokalnej społeczności. Będąc 
wieloletnim włodarzem sołectwa 
doprowadziła do zrealizowania wie-
lu istotnych przedsięwzięć, takich 
jak powstanie wielu ważnych szla-
ków komunikacyjnych łączących 
Nieborowice z okolicznymi miej-
scowościami. 
Herbert Jatta, wiceprezes zarządu 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
Podokręg Zabrze, mieszkaniec 
Wielowsi – złota odznaka
Pan Herbert Jatta większość swo-
jego życia poświęcił piłce nożnej. 
Swoją przygodę ze sportem rozpo-
czął w wieku 13 lat, będąc bocznym 
obrońcą w składzie juniorów LKS 
Tęczy Wielowieś. Pod skrzydłami 
tego klubu kolejno zdobywał suk-
cesy sportowe, dostając się z  dru-
żyną do ligi okręgowej, ale rów-

Zasłużeni – nagrodzeni!!!
Podczas XXII Dożynek Województwa Śląskiego przyznano wiele wspaniałych nagród i odzna-
czeń. Przedstawiamy naszym Czytelnikom sylwetki nagrodzonych.

Nagrodzeni Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Województwa Śląskiego
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nież zaczął rozwijać swoją karierę 
klubową na innych płaszczyznach; 
jeszcze jako zawodnik zajmował się 
sędziowaniem meczy, a w wieku 20 
lat dołączył do zarządu klubu, by 
następnie zostać jego wicepreze-
sem. Doświadczenie w kierowaniu 
klubem zostało z pewnością zauwa-
żone, bo to dzięki swojej solidnej 
pracy otrzymał on propozycję dzia-
łalności w Śląskim Związku Piłki 
Nożnej Podokręg Zabrze. Okres 
działalności Pana Herberta Jatty 
opiewał w wiele sukcesów zabrzań-
skiego Podokręgu. Wraz z prezesem 
Jarosławem Brysiem oraz wicepre-
zesem Tomaszem Kulczyckim do-
łożyli wszelkich starań, by Śląski 
Związek Piłki Nożnej podnosił 
poziom uprawiania tej dyscypliny 
sportu w naszym województwie. 
Do najważniejszego momentu dzia-
łalności Podokręgu Zabrze za ka-
dencji wiceprezesa Jatty można za-
liczyć m.in. awans Górnika Zabrze 
z II ligi do ekstraklasy w sezonie 
2017/2018. 
Grzegorz Cebula – C-BooL – zło-
ta odznaka
Pan Grzegorz Cebula, czyli C-BooL 
urodził się w Pyskowicach. Jest DJ-
-em, producentem muzycznym oraz 
właścicielem wytwórni C-Wave Re-
cords. Z muzyką klubową związany 
jest od najmłodszych lat. Jako DJ 
czynnie pracuje od 1998 roku, zaś 
produkcją muzyki zajmuje się od 
2002. Jego solowe single „House 
Baby” i „Would You Feel” wyzna-
czyły nowy trend w muzyce tanecz-
nej, który przez długi czas królował 
na parkietach w Polsce i kilku kra-
jach Europy Zachodniej. Od 2006 
styl produkcji artysty zaczął ewo-
luować w kierunku muzyki house. 
W 2016 C-Bool wydał singiel „Ne-
ver Go Away”, o  spokojniejszym, 
lecz nadal klubowym charakterze, 
który odniósł ogromny sukces i był 
jednym z największych hitów wa-
kacji tamtego roku. W Polsce trafił 
na pierwsze miejsca radiowych i te-
lewizyjnych list przebojów, a  także 
był najczęściej granym utworem 
w polskich stacjach radiowych 
i  TV, osiągając najwyższe pozycje. 
C-BooL otrzymał statuetkę Eska 
Music Awards 2016 w kategorii 
Najlepszy hit oraz nominację do 
Przeboju Lata RMF FM i TV Pol-
sat. Jego piosenki goszczą także re-
gularnie na antenach radiowych w 
takich krajach, jak Austria, Czechy, 
Słowacja, Ukraina, Kazachstan, Li-
twa, Estonia i wielu innych. Kolej-
nym dużym sukcesem był wydany 
singiel „Magic Symhony”, nagrany 
z pochodzącą z Wietnamu woka-
listką GiangPham - osiągnął sta-
tus poczwórnej Platynowej Płyty, 
a także przyniósł artyście nagrodę 
Eska Music Awards 2017 w katego-
rii Najlepszy hit. C-BooL jako DJ 
w swojej karierze  zagrał w setkach 
klubów w Polsce i zagranicą. Swoje 
sety prezentował w takich krajach, 
jak Stany Zjednoczone, Wielka 
Brytania, Niemcy, Włochy, Dania, 
Austria i Bułgaria. W swojej dzia-
łalności muzycznej chętnie prezen-
tuje województwo śląskie i powiat 
gliwicki, uwieczniając jego piękno 
między innymi na teledyskach. 
W  wywiadach podkreśla swoje 
śląskie pochodzenie promując nasz 
region również na arenie międzyna-
rodowej.

Jolanta Olejnik  – srebrna od-
znaka
Była wieloletnia dyrektor Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Knurowie – oddana swojej pracy, 
młodzieży i dzieciom, lubiana przez 
współpracowników, odnosząca suk-
cesy w zawodzie. Organizatorka 
wielu akcji m.in. na rzecz autyzmu 
i osób z niepełnosprawnościami. 
Zaangażowana w życie naukowe 
i  społeczne Knurowa, powiatu gli-
wickiego i województwa śląskie-
go. Wszechstronnie wykształco-
na, obecnie już wolna emerytka. 
W zakresie działań na rzecz oświaty 
w  wymiarze regionalnym pod jej 
kierownictwem w latach 2013-
2017 zorganizowano 5 edycji kon-
ferencji z okazji Światowego Dnia 
Wiedzy o Autyzmie. Uczestniczyli 
w  nich mieszkańcy całego niemal-
że województwa śląskiego. W za-
kresie działań innowacyjnych pod 
jej kierownictwem zorganizowano 
konkursy dla przedszkoli i szkół 
z terenu działania poradni: „Przed-
szkole Dobrych Emocji”, „Portrety 
sławnych  ludzi z dysleksją”,  „Moje 
zmagania z dysleksją o pióro dy-
rektora Poradni”, „Kalendarz orto-
graficzny”, „Rocznice dwie mamy, 
razem radę damy”- piknik rodzin-
ny dla dzieci objętych zajęciami 
wczesnego wspomagania rozwoju, 
z okazji stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości „Ważne sło-
wo”.  Wzorowo organizowała pracę 
poradni, dbała o budynek i wyposa-
żenie placówki w najwyższej klasy 
pomoce dydaktyczne. Jej działania 
wykraczały daleko poza miasto, po-
wiat, osiągając zakres wojewódzki. 
Pani Olejnik działa w organizacjach 
pozarządowych i ma wielkie serce 
dla ludzi w potrzebie.
Genowefa Suchecka –  srebrna 
odznaka
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Pilchowice. Żernica to miejscowość 
na Śląsku, z którą Pani Genowe-
fa Suchecka związała swoje życie 
osobiste i zawodowe. W żernickiej 
szkole przepracowała ponad 30 lat. 
W latach 1999-2007 była dyrekto-
rem Gimnazjum w Żernicy.  Jako  
nauczyciel z pasją realizowała wiele 
inicjatyw, programów i projektów 
umożliwiających uczniom rozwój 
nie tylko zainteresowań indywidu-
alnych, ale i takich, które pozwalały 
aktywnie włączyć się  młodym lu-
dziom w życie lokalnej społeczno-
ści. Wielokrotnie była opiekunką 
uczniów uczestniczących w konkur-
sach o tematyce śląskiej na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim i mię-
dzynarodowym, w których otrzy-
mywali wysokie wyróżnienia (m.in. 
Śląskie śpiewanie,  Moje magiczne 
miejsce, Historia Bliska). We współ-
pracy z Radą Gminy, Radą Sołec-
ką, gminnymi instytucjami oraz 
organizacjami aktywnie uczestni-
czy w życiu lokalnej społeczności. 
Ponadto jest przewodniczącą Koła 
Gospodyń Wiejskich, które jako 
stowarzyszenie skutecznie realizuje 
programy kultywujące rodzime ślą-
skie tradycje: regionalne, kulinarne, 
historyczne. Udział w licznych kon-
kursach, takich jak m.in. gminny 
Festiwal żuru czy Piknik ogórkowy, 
Festiwal Śląskie Smaki, Artystycz-
nie w Śląsku, I Powiatowy Festiwal 
Tortów Ciast i Ciasteczek, Na ludo-
wo ślonsko nuta jest okazją do pro-

mowania walorów naszego regionu, 
co pani Genowefa Suchecka z pasją 
robi.
Srebrne odznaki przyznano tak-
że państwu Dorocie Gumienny 
i  Józefowi Nierychle, niestety, 
nie mogli być z nami, aby w dniu 
dożynek odebrać przyznane wyróż-
nienia. Józefowi Nierychle odznakę 
wręczono podczas Dożynek Gminy 
Pilchowice w Wilczy, 11 września 
2022 r. Natomiast złotą odznakę 
otrzymała Ochotnicza Straż Po-
żarna w Wielowsi, niestety też nie 
udało się jej wręczyć podczas na-
szych wojewódzkich dożynek.
Dorota Gumienny – srebrna od-
znaka – dyrektor Zespołu Szkół 
im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, 
jest dyplomowanym nauczycielem 
chemii; funkcję dyrektora Zespo-
łu Szkół im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Knurowie (I Liceum 
Ogólnokształcące i Technikum nr 
1) pełni nieprzerwanie od 2006 r.  
Od 2004 r. wykonuje obowiązki 
eksperta ds. awansu zawodowego 
nauczycieli. Jest egzaminatorem 
maturalnym Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej w Jaworznie, 
pracując jako autor zadań egzami-
nacyjnych, egzaminator oraz eg-
zaminator drugiego sprawdzania 
corocznie od 2006 r. Jako dyrektor 
zespołu szkół  Dorota Gumienny 
konsekwentnie buduje jego pozy-
cję edukacyjną. Od podstaw stwo-
rzyła Technikum nr 1, wprowadza 
kształcenie w nowych zawodach 
(informatyk, logistyk, ekonomista, 
rachunkowość, obsługa/organiza-
cja turystyki). Technikum nr 1 od 
2013 r. zajmuje ugruntowaną pozy-
cję w  rankingu „Perspektyw” zdo-
bywając Brązową, Srebrną i Złotą 
Tarczę; I Liceum Ogólnokształcące 
jest notowane w rankingu ogólno-
polskim od 2019 r. uzyskując Brą-
zową Tarczę. Zdawalność egzami-
nów maturalnych i zawodowych 
osiąga stały poziom powyżej 95%. 
Uczniowie corocznie osiągają suk-
cesy na szczeblu centralnym róż-
nych olimpiad przedmiotowych 
i  zawodowych, a także w mistrzo-
stwach, olimpiadach, zawodach 
i  mitingach sportowych. Pani Gu-
mienny jest opiekunką szkolnego 
koła wolontariatu, współpracuje ze 
środowiskiem lokalnym, jest bar-
dzo lubiana przez uczniów i na-
uczycieli. Zawsze otwarta na wszel-
kie inicjatywy miejskie, powiatowe 
i wojewódzkie.
Józef Nierychło – srebrna od-
znaka – radny Rady Gminy Pil-
chowice, Pan Józef Nierychło jest 
wieloletnim sołtysem sołectwa Pil-
chowice, pełni tę funkcję już trzecią 
kadencję. W życie wsi angażował 
się już dużo wcześniej, praktycznie 
od zawsze, interesował się lokalną 
historią swojej wsi, gminy, powiatu 
i województwa. Opisał i opubliko-
wał w miesięczniku „Informacje 
historyczne i kulturalne z gminy 
Pilchowice” spisaną przez siebie 
„Tragedię Górnośląską roku 1945 
w Pilchowicach”. Do dziś zbiera 
dokumenty i  przede wszystkim 
zdjęcia związane z Pilchowicami 
i regionem. We współpracy z człon-
kami Rady Sołeckiej oraz z Gminą 
Pilchowice był inicjatorem bardzo 
wielu przedsięwzięć na terenie swo-
jego sołectwa. Dzięki jego osobi-
stym staraniom i ciężkiej fizycznej 

pracy udało się przywrócić piękny, 
zadbany obecnie park ks. Konstan-
tego Damrota oraz zrewitalizować 
pobliskie targowisko, które jest te-
raz jednym z piękniejszych w oko-
licy. Przez lata jego urzędowania na 
stanowisku sołtysa udało się także 
wybudować nowe drogi, chodniki, 
place zabaw dla dzieci, postawić 
oświetlenie na sołeckim boisku, 
dzięki czemu można z niego ko-
rzystać również po zmroku. Pan 
sołtys Nierychło podkreśla jednak, 
że nigdy niczego nie udałoby mu 
się zrealizować samemu. Zawsze 
współdziałał z  innymi. Jest wice-
prezesem zarządu Stowarzyszenia 
Pilchowiczanie Pilchowiczanom, 
gdzie udziela się na polu kultury, 
lokalnej sztuki, w  tym rękodzie-
ła i kulinariów. Sołtys Pilchowic 
angażuje się także w reprezentację 
sołectwa, wraz z mieszkańcami 
Pilchowic bierze udział w  licznych 
konkursach, wydarzeniach kultu-
ralnych, reprezentując w kraju i za 
granicą nie tylko Pilchowice, ale 
całe województwa śląskie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wie-
lowsi – złota odznaka
Ochotnicza Straż Pożarna w Wie-
lowsi powstała w 1888 roku jako 
Związek Sikawkowy, co czyni ją 
jedną z najstarszych jednostek 
ochotniczej straży pożarnej w wo-
jewództwie śląskim. W 1989 roku 
została oddana do użytku nowo 
wybudowana w czynie społecznym 
remiza OSP Wielowieś, a w 2000 
roku jednostce został nadany sztan-
dar. Wielowiejska Ochotnicza Straż 
Pożarna czynnie uczestniczy w za-
wodach sportowo-pożarniczych, 
a od roku 2015 w zawodach halo-
wych młodzieżowych drużyn po-
żarniczych. Również od tego roku 
działa prężnie kobieca drużyna 
pożarnicza. Druhowie z Wielow-
si podczas akcji i zawodów repre-
zentują nie tylko swoją gminę, ale 
również powiat gliwicki oraz woje-
wództwo śląskie.
Nagrodzeni nagrodą Bene Me-
ritus przyznawaną przez Radę 
Powiatu Gliwickiego:
W 2005 roku Rada Powiatu Gli-
wickiego ustanowiła nagrodę Bene 
Meritus (łac. dobrze zasłużony) dla 
wyróżnienia cnót obywatelskich, 
wybitnych osiągnięć, aktywności 
społecznej, charytatywnej, gospo-
darczej, kulturalnej, naukowej, ar-
tystycznej, sportowej i innej mają-

cej wpływ na podniesienie poziomu 
życia mieszkańców powiatu, a także 
w uznaniu zasług na rzecz Powiatu 
Gliwickiego. 
W bieżącym, 2022 roku, decyzją 
Rady Powiatu Gliwickiego przy-
znano dwie nagrody w kategorii 
– indywidualnej i zbiorowej. Laure-
atami nagrody Bene Meritus Anno 
Domini 2022 są: 
w kategorii zbiorowej – Klub Ho-
norowych Dawców Krwi im. Flo-
riana Ogana – PCK w Knurowie 
(nagrodę odbiera Stanisław Bogu-
mił, prezes zarządu)
Ile istnień ludzkich uratowali? To 
zapewne wie tylko Stwórca… Ale 
i nie posiadający boskiej wiedzy są 
przekonani, że wiele, bardzo wiele. 
Krew jest lekarstwem, które ratuje 
życie w wielu sytuacjach: jest po-
trzebna poszkodowanym w wypad-
kach, podczas operacji, cierpiącym 
na ciężkie choroby, niekiedy przy 
porodach. Jest lekiem, którego nie 
da się wyprodukować. Krew moż-
na jedynie otrzymać w darze… 
I  takim darem – nie oczekując nic 
w  zamian, autentycznie od serca – 
od ponad 30 lat dzielą się członko-
wie Klubu Honorowych Dawców 
Krwi im. dra Floriana Ogana 
w  Knurowie. Na przestrzeni mi-
nionych trzech dekad oddali ponad 
10  000 litrów krwi! Członkowie 
działają charytatywnie, włączają się 
w organizację imprez i wydarzeń na 
terenie Knurowa i całego powiatu 
gliwickiego, reprezentują nas w kra-
ju i za granicą.
w kategorii indywidualnej – Ma-
rian Płaszczyk z Knurowa
Działacz społeczny, animator bie-
gania, zawodnik nieistniejącego już 
Klubu Sportowego Unia Krywałd. 
Od 2001 r. jest Rycerzem Orderu 
Jasnogórskiej Bogarodzicy (od 2001 
roku), organizuje pielgrzymki bie-
gowe i biegowo-rowerowe na Jasną 
Górę, do Marianosztra na Węgry, 
do Zarwanicy na Ukrainie, i do 
wielu innych miejsc kultu maryjne-
go, a także ekstremalne drogi krzy-
żowe, angażuje się w pomoc cha-
rytatywną. Jest posiadaczem wielu 
wybitnych nagród i odznaczeń. Za-
wodowo związany z rzemiosłem, 
pozazawodowo ze sportem, działal-
nością dobroczynną i społeczną. Po-
przez swoje działania promuje powiat 
gliwicki w kraju i za granicą.

Laureaci Bene Meritus 2022.
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Nowy sprzęt w szpitalu w Pyskowicach
Pyskowicki szpital zmienia swoje oblicze. Wszystkim odwiedzającym imponują nowe wnę-
trza (niektóre jeszcze w remoncie), ale przede wszystkim wyposażenie tej powiatowej lecznicy. 
Szpital wzbogacił się bowiem nie tylko o nowatorski design rejestracji, ale przede wszystkim 
o nowy, bardzo nowoczesny sprzęt medyczny. „Kosmiczne” urządzenia robią naprawdę niesa-
mowite wrażenie, nawet na personelu medycznym. Pacjenci są ogromnie zadowoleni, że mogą 
korzystać z tak specjalistycznych urządzeń diagnostycznych i leczniczych. Niebawem otwar-
ty zostanie tu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na 35 łóżek.

– Nasze nowe sale operacyjne 
są już w pełni wyposażone. Ostat-
nio otrzymaliśmy m.in. aparaty do 
znieczulenia, kolumnę laparosko-
pową do zabiegów laparoskopo-
wych, diatermię czy ssak. To na-
prawdę niesamowity sprzęt, który 
robi wrażenie nawet na naszych le-
karzach. Inne, okoliczne placów-
ki mogą nam pozazdrościć takie-
go wyposażenia. Np. dzięki tym 
urządzeniom będzie można szybciej 
i  sprawniej przeprowadzać zabiegi 
laparoskopowe, bo „za jednym za-
machem” można przy jego pomo-
cy przeciąć i zasklepić np. naczynie 
krwionośne czy tkankę – cieszy się 
Magdalena Kurkowska, pielęgniar-
ka koordynująca blok operacyjny.

Nie tylko sprzęt w salach ope-
racyjnych świeci nowością. W Pra-
cowni Tomografii pyskowickiego 
szpitala stanął bowiem naprawdę 
wyjątkowy tomograf komputero-
wy (86 rzędów, 128 detektorów!) 
– sprzęt IV generacji, najnowocze-
śniejszy wśród tego typu urządzeń, 
redukujący dawkę promieniowa-
nia do 82%, umożliwiający m.in. 
krótkie badania dla poszkodowa-
nych urazowo pacjentów. Tomograf 
potrafi samodzielnie ułożyć odpo-
wiednio pacjenta do badania!

– Śmiało mogę powiedzieć, 
że  nasz nowy tomograf kompute-
rowy to pierwsza sztuczna inteli-
gencja z  kamerką do rozpoznawa-
nia pozycji i części ciała pacjenta. 
W trakcie badania obrazy są gotowe 
w czasie rzeczywistym do postawie-
nia rozpoznania, tym samym urzą-
dzenie umożliwia podjęcie szybkiej 
decyzji o leczeniu pacjenta, bez ko-
nieczności oczekiwania, aż obraz się 
zrekonstruuje. To już sprzęt świato-
wej klasy. Tomograf przygotowu-
jąc badanie, tworzy wirtualny ob-
raz pacjenta, a to wszystko po to, 
by badanie przebiegło jak najszy-

ciej (do kilku sekund). Z badania 
mogą skorzystać pacjenci ze skiero-
waniem od lekarza specjalisty po-
siadającego umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Warto przy-
pomnieć m.in., iż pracownia dia-
gnostyki obrazowej już wcześniej 
została doposażona w aparat RTG 
służący do diagnostyki przyłóżko-
wej i stacjonarnej – informuje Woj-
ciech Bokłak, kierownik Pracow-
ni Tomografii w Szpitalu Sp. z  o.o. 
w Pyskowicach.

W placówce gotowy do wyko-
nywania badań piersi stoi również 
nowoczesny mammograf cyfrowy 
(oczekuje jedynie na decyzję o do-
puszczeniu) i już niebawem będzie 
diagnozował mieszkanki naszego 
regionu.

– Nasz szpital naprawdę się 
zmienia. Prace remontowe  może 
odrobinę zaburzają codzienne 
funkcjonowanie placówki, ale już 
niedługo będzie u nas naprawdę 
pięknie i w pełni profesjonalnie. 
Naszą dumą jest przede wszystkim 
nowoczesny sprzęt, wspominane 
już wyposażenie sal operacyjnych, 
tomograf komputerowy czy mam-
mograf, ale także gastroskop, ko-
lonoskop, aparaty usg, lampy, sto-
ły, aparat do znieczulenia czy aparat 
EKG, pompy infuzyjne, redukto-
ry tlenowe, ssaki, wózek anestezjo-
logiczny, respirator, kardiomoni-
tor oraz osprzęt uzupełniający. Na 
takim sprzęcie można pracować! 
To  naprawdę nowa jakość diagno-
styki, chirurgii i kompleksowego le-
czenia pacjentów w naszym szpitalu 
– opowiada Leszek Kubiak, prezes 
zarządu Szpitala Sp. z o.o. w Pysko-
wicach.

Sprzęt finansowany jest z róż-
nych źródeł m.in.: ze środków bu-
dżetowych Powiatu Gliwickie-
go, ze  środków własnych szpitala, 
ze środków budżetu państwa, z Unii 

Europejskiej, ze środków Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach, z darowizn od Państwo-
wej Agencji Rezerw Strategicznych  
czy pieniędzy Lasów Państwowych 
– Nadleśnictwa Rudziniec.

W planach prezesa Kubiaka jest 
jeszcze remont oddziału chorób we-
wnetrznych na pierwszym piętrze, 
gdzie powstaje wspomniany ZOL. 
Z jego otwarciem personel medycz-
ny wiąże duże nadzieje na rozwój 
placówki. Do drzwi szpitala pukają 
lekarze z Ukrainy, którzy chcieliby 
tutaj podjąć pracę. Jednym słowem, 
placówka staje się w pełni zmoder-
nizowana. Wymieniany jest także 
sprzęt komputerowy w ramach pro-
jektu rozbudowy systemów infor-
matycznych. Dodatkowe środki na 
zapewnienie cyberbezpieczeństwa 
szpital otrzyma również z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, w kwocie 
400 tysięcy złotych do końca bieżą-
cego roku.

– Intensywnie działamy w róż-
nych zakresach. W szpitalu obecnie 
naprawdę dużo się dzieje. Dobie-
gają końca remonty w starym bu-
dynku szpitala, kończy się budowa 
ZOL-u, oddajemy do użytkowa-
nia nowy sprzęt medyczny, a praca 
planowa, czyli leczenie pacjentów, 
przyjmowanie porodów itd. odby-
wa się w zwykłym trybie – mówi 
Dariusz Kuliński, dyrektor ds. eks-
ploatacyjno-administracyjnych py-
skowickiego szpitala.

Powiat Gliwicki w ostatnim 
czasie sporo zainwestował w py-
skowicką placówkę np. w ramach 
wspomnianego już w artykule za-
dania inwestycyjnego: „Utworzenie 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Pyskowicach”, finansowanego ze 
środków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

– W pierwszej połowie 2022 r. 
zakończono roboty związane z od-

dzieleniem klatki schodowej wraz 
z montażem drzwi p.poż. oraz re-
mont ogólnobudowlany oddzia-
łu łóżkowego wraz z branżą insta-
lacyjną – ETAP I w nowej części 
szpitala. Zakończono również ro-
boty ogólnobudowlane na parte-
rze nowego budynku szpitala (stre-
fa przyziemia bud. „A”)  w zakresie 
wykonania nowej recepcji wraz 
z  wydzieleniem p.poż. i łącznika, 
remont pomieszczeń na potrze-
by salki gimnastycznej, remont ze-
społu pomieszczeń socjalnych oraz 
gabinet diagnostyczno-zabiegowy. 
Obecnie trwają roboty w starej czę-
ści szpitala. Wartość robót wyno-
si – 2 420 000,01 zł. Termin wy-
konania - mija 8 listopada 2022 r.  
– dodają członkowie Zarządu Po-
wiatu Gliwickiego.

Ponadto zakończono dostawy 
sprzętu medycznego w ramach za-
dania „Doposażenie w sprzęt me-
dyczny Szpitala w Pyskowicach”:

1. Aparat ultrasonograficzny 
USG

2. Laparoskop 4k oraz aparat do 
elektrokoagulacji z dermatom ręcz-
ny do pobierania skóry wraz z apa-
ratem zamykania naczyń Bi-clamp 
z MarClamp i MerSeal

3. Stół operacyjny z osprzętem
4. Lampa przenośna zabiegowa
5. Mammograf oraz tomograf 

komputerowy
6. Kolonoskop i gastroskop
7. Ssak przenośny operacyjny
Wartość dostarczonego sprzętu: 

3 777 506 zł, w tym środki budżetu 
państwa – 2 783 840 zł, środki wła-
sne powiatu – 993 666 zł.

– Trwa realizacja projektu do-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej pn. „Budowa platfor-
my usług z zakresu e-zdrowia dla 
mieszkańców Powiatu Gliwickie-
go”, w ramach którego Szpital w Py-
skowicach wzbogacił się o nowy 
sprzęt komputerowy, a wkrótce po-
prawie ulegnie dostępność danych 
i usług medycznych – uzupełnia Jo-
anna Piktas, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Funduszy i Zamówień 
Publicznych Starostwa Powiatowe-
go w Gliwicach.

Jak się leczyć, to na pewno war-
to w pyskowickim szpitalu!

Tekst i zdjęcia:  
Magdalena Fiszer-Rębisz

Magdalena Kurkowska, 
pielęgniarka koordynująca 
sal operacyjnych z dumą 
prezentuje nowy sprzęt.

Wojciech Bokłak, kierow-
nik Pracowni Tomografii 
długo i ciekawie opowiada 
o możliwościach nowego, 
„kosmicznego” tomografu.

Nowy mammograf wygląda 
znakomicie. Już niebawem 
zacznie się tutaj badanie 
pacjentek.

Imponujący sprzęt w sali 
operacyjnej.

Początek choroby często prze-
biega bezobjawowo, jednak choro-
ba może szybko przejść w aktyw-
ną postać. Kilka dni po ukąszeniu 
przez kleszcza może pojawić się wę-
drujący rumień, uczucie zmęczenia, 

bóle mięśniowo-stawowe, bóle gło-
wy lub gorączka. W późniejszym 
okresie może rozwinąć się neurobo-
relioza objawiająca się zaburzeniami 
czucia, pamięci, porażeniem ner-
wów obwodowych lub zapaleniem 

opon mózgowych. Borrelia może 
być także przyczyną nawracających 
zapaleń stawów, obrzęków kończyn 
czy też zaburzeń rytmu serca. 

Boreliozę rozpoznaje się na pod-
stawie objawów klinicznych oraz 
po wykonaniu testów na obec-
ność przeciwciał klasy IgM i IgG, 
co najmniej 4 tygodnie po ukąsze-
niu. Chorobę można skutecznie 
wyleczyć za pomocą antybiotyków, 
szczególne jej wczesną postać. Po-
nadto stosuje się leczenie objawowe, 
które łagodzi towarzyszące dolegli-
wości. W przypadku ukąszenia na-
leży jak najszybciej usunąć kleszcza 
przy pomocy pęsety, a miejsce uką-

szenia oczyścić i zdezynfekować. 
Boreliozie można zapobiec poprzez 
unikanie ukąszenia kleszcza. Zale-
ca się okrywanie ciała, podczas spa-
cerów na terenach zalesionych oraz 
stosowanie środków odstraszają-
cych kleszcze. 

W związku z rosnącą liczą zaka-
żeń, Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 
pod patronatem Powiatu Gliwickie-
go zaprasza mieszkańców powia-
tu gliwickiego do udziału w progra-
mie polityki zdrowotnej w zakresie 
przeciwdziałania boreliozie. Wszy-
scy mieszkańcy powiatu będą mogli 
wykonać bezpłatną diagnostykę w 
kierunku zakażenia krętkami Bor-

relii. Informacje dotyczące akcji bę-
dzie można uzyskać w szpitalu w Py-
skowicach lub dzwoniąc na nr tel. 
511 934 248 lub 518 680 753. Za-
praszamy do udziału!

Joanna Bienias 
kierownik Laboratorium  

w Szpitalu w Pyskowicach 

Borelioza – zbadaj się  
w pyskowickim laboratorium

Borelioza z  Lyme zwana też krętkowicą kleszczową, jest 
wieloukładową chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez 
krętki z rodzaju Borrelia. Bakterie przenoszone są na czło-
wieka za pośrednictwem kleszczy podczas ich ukąszenia, 
a ryzyko zakażenia zwiększa się wraz z czasem żerowania.
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Przedstawiamy kolejną poradę konsumencką przygotowaną przez naszego 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Czy złożenie zamówienia przez Internet, 
zawsze oznacza zawarcie umowy?

„Nie ryzykujesz,  
gdy znasz i szanujesz”

Zwycięzca konkursu  
„Transport w gospodarstwie rolnym”

Hodowla zwierząt inwentarskich wią-
że się z dużym ryzykiem wypadków. Do-
chodzi do nich najczęściej podczas kar-
mienia, dojenia i zabiegów higienicznych. 
Zazwyczaj są to uderzenia, przygniecenia 
i pogryzienia przez zwierzęta. Podczas ob-
sługi zwierząt dochodzi również do upad-
ków osób na zanieczyszczonych karmą 
lub odchodami korytarzach, a także ude-
rzenia i przygniecenia przez urządzenia 
służące do przygotowywania karmy oraz 
upadające przedmioty. Praca rolnika przy 
produkcji zwierzęcej ma charakter cią-
gły, czynności wykonywane są codziennie 
bez względu na porę roku, dni świątecz-
ne czy pogodę. Specyfika takiej pracy po-
woduje ogólne przemęczenie organizmu 
w szczególności przy dużej intensyfikacji 
prac, a to może doprowadzić do zmniej-
szenia koncentracji w trakcie wykonywa-
nia czynności, osłabienia refleksu i ogól-
nego obniżenia percepcji człowieka.

Najczęstsze przyczyny niebezpiecz-
nych zdarzeń to:
• niewłaściwy sposób obsługi zwierząt; 
• reakcja na nieznane bodźce i otocze-

nie (podejście do zwierząt bez uprze-
dzenia, hałas, ból, strach);

• narowistość i agresja zwierząt, nie-
wynikające z ich fizjologii (np. rui, 
pierwszej laktacji, porodu, zapalenia 
wymion itp.);

• nieodpowiednie warunki bytowania 
(nadmierne zagęszczenie, brak dostę-
pu do paszy i wody, oraz wybiegów);

• infrastruktura nieprzystosowana do 
profilu produkcji i obsady zwierząt 
(brak korytarzy paszowych, ogro-
dzeń, ciasnota);

• nieprawidłowe metody poskramia-
nia;

• wady konstrukcyjne budynków (nie-
zabezpieczone otwory zrzutowe, stu-
dzienki i kanały gnojowe);

• wejście pomiędzy zwierzęta bez ich 
uprzedzenia np. głosem;

• nieużywanie przy obsłudze zwierząt 
poskromów, płyt przepędowych itp.
Świadomość zagrożeń i znajomość 

zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb życio-
wych bytowych, przyjazne nastawienie 
obsługującego, powtarzalność czynno-
ści podczas codziennej obsługi ogranicza-
ją ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które 
kończą się dotkliwymi urazami, stresem 
i stratą czasu. 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy obsłudze zwierząt inwentarskich:
• obsługą zwierząt powinny zajmować 

się się osoby dorosłe, zdrowe, spraw-
ne fizycznie, zrównoważone i znane 
zwierzętom, przyjaźnie do nich na-
stawione; 

• z niebezpiecznymi zwierzętami np. 
buhajami, ogierami, knurami, try-
kami mogą pracować wyłącznie sil-
ni mężczyźni;

• w budynkach inwentarskich powi-
nien zawsze panować porządek, nie-
używane w danej chwili ostre narzę-
dzia, należy przechowywać osobno 
a korytarzy i przejść nie wolno zasta-
wiać;

• otwory drzwiowe pomieszczeń go-
spodarskich powinny być pozbawio-
ne progów;

• pomieszczenia inwentarskie, wybiegi 
i okólniki dla zwierząt powinny być 
czyste i okresowo dezynfekowane, 
pozbawione progów w przejściach;

• nieobudowane otwory w stropach 
służące zazwyczaj do zrzucania pasz 
powinny być zabezpieczone listwą 

przypodłogową o wysokości mini-
mum 15 cm i poręczami o wysoko-
ści 1,1 m;

• do wyprowadzania buhaja należy 
używać drążka zakładanego do kółka 
nosowego, a jeżeli zwierzę jest bardzo 
silne lub rozdrażnione, należy skorzy-
stać z pomocy drugiej osoby;

• do transportu zwierząt należy używać 
przystosowanych do tego celu przy-
czep, a do wyprowadzania zwierząt – 
dostatecznie szerokich wyposażonych 
w boczne bariery pochylni;

• wchodząc między zwierzęta, a szcze-
gólnie zbliżając się do nich od tyłu, 
należy je o tym uprzedzać głosem;

• osoby stale obsługujące zwierzęta nie 
powinny pomagać w wykonywa-
niu bolesnych zabiegów weterynaryj-
nych;

• niedozwolone jest bicie zwierząt i ich 
straszenie, a stanowiska zwierząt zło-
śliwych należy oznakować ostrzegaw-
czo, a docelowo zwierzęta te odizolo-
wać;

• nie należy pracować ze zwierzętami 
po spożyciu alkoholu.
Obsługa zwierząt wiąże się również 

z ryzykiem chorób odzwierzęcych. Moż-
na się nimi zarazić poprzez kontakt z ska-
żonym nawozem, wodą, ziemią, paszą 
i  śliną. Zapobieganie chorobom odzwie-
rzęcym polega na zachowaniu właściwych 
zasad higieny.

Aby uchronić się przed chorobą od-
zwierzęcą nie należy:
• dotykać ust i oczu nieumytymi ręka-

mi;
• jeść brudnymi rękami;
• używać w domu naczyń służących do 

pojenia zwierząt; 

• należy pamiętać, że chore zwie-
rzę (i  produkty pochodzące od nie-
go) może zarazić nie tylko pozostałe 
zwierzęta, ale i człowieka.
Należy pamiętać, że odpowiednie 

traktowanie zwierząt inwentarskich jest 
uregulowane prawnie. Powinno również 
być podyktowane względami etyczny-
mi i praktycznymi. Zwierzęta poddane 
w mniejszym stopniu czynnikom streso-
gennym są zdrowsze i bardziej wydajne, 
a ich obsługa łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Pytania:
1. Kto powinien zajmować się obsłu-

gą zwierząt gospodarskich?
a. osoby młodociane
b. osoby dorosłe, zdrowe, sprawnie fi-

zycznie
c. osoby dorosłe, nie znane zwierzę-

tom
2. Czy w pomieszczeniach inwentar-

skich powinny znajdować się progi?
a. nie 
b. tak 
c. tak, pod warunkiem, że są niskie
Uczestnicy konkursu odpowiedzi prze-

syłają lub podają do 21.10.2022 r. na adres: 
PT KRUS w Gliwicach ul. Wyszyńskiego 
11, 44-100 Gliwice, lub adres e-mail: gliwi-
ce@krus.gov.pl lub telefonicznie na nr tele-
fonu: 32 302 90 10, 32 302 90 12 oraz 32 
302 90 15

Tomasz Taranowski 
Kierownik PT KRUS  

Oddział Gliwice

Stan faktyczny:
Konsument złożył 3 zamówienia na 

odległość. Przedmiotem ich miał być za-
kup monet bulionowych w celach inwe-
stycyjnych. Dwa zamówienia zostały opła-
cone, a trzecie nie. W tym stanie rzeczy, 
przedsiębiorca wstrzymał się z realiza-
cją dwóch zamówień, do momentu ure-
gulowania zapłaty za trzecie. Dodatko-
wo przedsiębiorca wzywa  konsumenta do 
naprawienia szkody, powstałej na skutek 
nieopłacenia trzeciego zamówienia. Kon-
sument nie zamierza opłacić trzeciego za-
mówienia, nie uznaje szkody i żąda realiza-
cji dwóch opłaconych zamówień. Uważa, 
że nie doszło w przypadku trzeciego za-
mówienia do zawarcia umowy. Argumen-
tując, powołuje się na zapisy Regulaminu 
platformy inwestycyjnej. Kto w zaistniałej 
sytuacji ma rację?

Odpowiedź:
Zastrzeżenie, uzależniające powstanie 

lub ustanie skutków czynności prawnej od 
zdarzenia przyszłego, którego ziszczenie się 
zależy od woli stron, nie może być kwalifi-
kowane jako warunek w rozumieniu art. 89 
k.c. – wyrok Sądu Najwyższegoz dnia 15 
stycznia 2004 r., sygn. akt: II CK 341/02. 

Zgodnie z § 5 Regulaminu, sprecy-
zowane w nim czynności (pełna płatność, 
termin 2 dni) uzależnione są od woli stro-
ny składającej zamówienie. Oznacza to, że 
zapis § 5 może nie stanowić warunku. Je-
śli tak, byłoby to standardowe zamówienie 
złożone drogą internetową. Zamówienie 
nieopłacone w zakreślonym terminie auto-
matycznie wygasa, a między stronami nie 
dochodzi do zawarcia umowy.

Nawet gdyby uznać zapisy § 5 Regu-
laminu za warunek zawieszający, gdzie po-
wstanie skutków prawnych danej czynno-
ści prawnej zostało uzależnione od jego 
wystąpienia, to niespełnienie tych warun-
ków powoduje ten sam skutek w postaci 
niezawarcia umowy. 

Warunek nie może być także sprzecz-
ny z ustawą lub z zasadami współżycia spo-
łecznego. Skoro między stronami nawet 
nie doszło do zawarcia umowy, żądanie 
odszkodowania tylko dlatego, że konsu-
ment nie uregulował płatności w wyzna-
czonym terminie jest nie tylko sprzeczne 
z przepisami prawa, ale narusza też dobre 
obyczaje. 

Regulamin ma postać umowy adhe-
zyjnej, bo konsument nie miał wpływu 
na ustalone w nim warunki. W tym sta-
nie rzeczy, przedsiębiorca może czynić za-
rzuty, wyłącznie do osoby, która go przy-
gotowywała, a nie do konsumenta, jeśli 
znajdujące się w nim regulacje umożliwia-
ją dokonywanie czynności odmiennych 
od intencji przedsiębiorcy. Skoro przed-
siębiorca nie zawarł w Regulaminie in-
formacji, że w momencie złożenia zamó-
wienia dochodzi do zawarcia umowy, to 
konsument nie może z tego tytułu po-
nosić negatywnych konsekwencji. Jeżeli 
przedsiębiorca przed otrzymaniem zapła-
ty za złożone zamówienie, tj., przed za-
warciem umowy, zarezerwował konkretną 
ilość towaru w danej cenie i poniósł zwią-
zane z tym koszty zabezpieczenia transak-
cji, to działał wyłącznie na swój koszt i ry-
zyko, wbrew rozsądkowi. Nie ma zatem 
podstawy prawnej, aby z tego tytułu ob-
ciążać konsumenta czy też dokonywać po-
trącenia, bo przedsiębiorcy nie przysługu-
je żadna wierzytelność wobec konsumenta.

Wskazać należy, że w rozpatrywanym 
przypadku nie ma zastosowania § 8 Regu-
laminu, ponieważ nie doszło do zawarcia 
umowy. 

Przepisy konsumenckie mają charak-
ter semiimperatywny, co oznacza, że wy-
znaczają minimalną ochronę konsumenta, 
której nie można ograniczyć, ale można ją 

rozszerzyć. Co prawda, zgodnie z art. 38 
pkt 2 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o pra-
wach konsumenta, nie przysługuje kon-
sumentowi prawo odstąpienia od takiej 
umowy, ale musi najpierw dojść do jej za-
warcia, co nie miało miejsca w zaistniałej 
sytuacji. Poza tym postanowienia Regu-
laminu mogą zawierać korzystniejsze dla 
konsumenta zapisy niż norma art. 38 pkt 
2 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach 
konsumenta. W rozpatrywanym przypad-
ku przedsiębiorca rozszerzył taką ochro-
nę konsumenta w § 5 Regulaminu, okre-
ślając, co łącznie musi być spełnione, aby 
doszło do skutecznego zawarcia umowy. 
Przesłanki te nie zostały spełnione przez 
konsumenta, a zatem nie mogło dojść do 
jej zawarcia.

Przygotowany przez przedsiębior-
cę Regulamin jest umową. Przedsiębiorca 
miał wpływ na treść jego zapisów, Zgod-
nie z przepisami prawa, wzorzec umowy 
powinien być sformułowany jednoznacz-
nie i w sposób zrozumiały. Postanowie-
nia niejednoznaczne tłumaczy się na ko-
rzyść konsumenta (art. 385§ 2 k.c.) Nawet 
jeśli przy składaniu zamówienia poten-
cjalny konsument zaznacza: „zamawiam 
z obowiązkiem zapłaty”, to postanowienia 
§ 5 Regulaminu są bardziej korzystne dla 
konsumenta, niż to wynika z powszech-
nie obowiązujących przepisów prawa i zło-
żenie samego zamówienia nie oznacza już 
zawarcia umowy z obowiązkiem zapłaty. 
Wszelkie treści znajdujące się na stronie in-
ternetowej przedsiębiorcy powinny mieć 
charakter jednoznaczny, aby nie wprowa-
dzały przeciętnego konsumenta w błąd. 

Postanowienia umowy zawiera-
nej z  konsumentem nieuzgodnione indy-
widualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują 
jego prawa i obowiązki w sposób sprzecz-
ny z dobrymi obyczajami, rażąco narusza-
jąc jego interesy (niedozwolone postano-
wienia umowne) – art. 385¹§ 1, zd. 1 k.c. 
Nie można tego powiedzieć o sformuło-
waniach stosowanych przez przedsiębior-
cę, które wzajemnie się wykluczają (vide 
„zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, de-
finicja umowy sprzedaży i § 5 Regulami-
nu). Oznacza to, że zostały naruszone do-
bre obyczaje.

Ponadto definicja umowy sprzedaży 
ma charakter klauzuli generalnej, a przez 
to nieostry i niedookreślony. Daje pewien 
stopień dowolności w wykładni prawa, 
gdyż nie wskazuje, na jakim etapie docho-
dzi do „zaakceptowania oferty klienta przez 
sprzedawcę”, czy zaraz po otrzymaniu za-
mówienia, czy też po złożeniu zamówienia 
i dokonaniu zapłaty całej kwoty w zakre-
ślonym terminie. Nie ma zatem charakteru 
wiążącego dla stron. Skoro przedsiębior-
ca w § 5 Regulaminu, zdecydował się za-
wrzeć taki zapis, to nie powinien stosować 
interpretacji odbiegającej od jego wykład-
ni gramatycznej czy celowościowej, wpro-
wadzając tym samym przeciętnych konsu-
mentów w błąd. 

Co istotne, gdyby sformułowania Re-
gulaminu nie budziły wątpliwości u same-
go przedsiębiorcy, to nie dokonałby jego 
nowelizacji, w tym § 5. Z tych też wzglę-
dów, stanowisko przedsiębiorcy nie znaj-
duje uzasadnienia prawnego.

Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 
tj.z dnia 2022.06.29),

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o pra-
wach konsumenta (Dz.U.2020.287 
tj.z dnia 2020.02.21)

Rafał Szyba 
Powiatowy  

Rzecznik Konsumenta

27 lipca br. w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Gliwicach odbyło się wrę-
czenie nagrody zwycięzcy konkursu 
„Transport w gospodarstwie rolnym”, or-
ganizowanego wspólnie przez Placówkę 
Terenową Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Gliwicach oraz Staro-
stwo Powiatowe w Gliwicach. 

Celem konkursu było oddziaływa-
nie na poprawę warunków bezpieczeń-
stwa pracy rolników i ich rodzin oraz 
upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach 
i zasadach bezpiecznej pracy. Uczestni-
cy mieli za zadanie udzielenie odpowie-
dzi na dwa pytania, które zostały za-

mieszczone w artykule, opublikowanym 
na łamach lipcowo-sierpniowego wyda-
nia „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, 
a następnie wysłanie poprawnych roz-
wiązań.

Wśród nadesłanych zgłoszeń komisja 
wyłoniła jednego laureata, którym został 
Adrian Nowak z Łączy. Nagrody w po-
staci apteczki, gaśnicy oraz zbioru upo-
minków wręczyli laureatowi Adam Woj-
towicz, wicestarosta gliwicki oraz Tomasz 
Taranowski, kierownik PT KRUS w Gli-
wicach.

Gratulujemy!

Tekst i foto: (SzS)
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60-te urodziny kapłana, 
który podąża watykańskimi śladami św. Jana Pawła II

Arkadiusz Nocoń – 
ur. 24 sierpnia 1962 r., 
kapłan archidiecezji 
katowickiej, doktor lite-
ratury chrześcijańskiej 
i klasycznej, pracow-
nik watykańskiej Kon-
gregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramen-
tów, wykładowca na Pa-
pieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim, współ-
pracownik Radia Wa-
tykańskiego. Autor 
i tłumacz, ma w swo-
im dorobku kilkanaście 
publikacji książkowych 
i kilkadziesiąt artyku-
łów z zakresu patrologii, 
hagiografii i literatury 
pięknej.

Jubileusz 60. urodzin ks. dr 
Arkadiusza Noconia jest inspiracją 
do przedstawienia sylwetki księdza 
urodzonego w Paniówkach, „o du-
szy Ślązaka”. Ten „pijany Bogiem” 
kapłan to niestrudzony pielgrzym, 
a  lista jego działalności i osiągnięć 
naukowo-badawczych na rzecz pro-
mocji i krzewienia we Włoszech 
wiedzy o Polsce i wielkich Polakach 
jest bardzo długa. 

Osiągnięcia
Jego osiągnięcia naukowo-ba-

dawcze koncentrują się wokół te-
matów związanych z ukończonym 
kierunkiem studiów i wykonywa-
ną pracą. Dotyczą więc literatury 
chrześcijańskiej i klasycznej oraz 
kultu Bożego w jego specyficznym 
aspekcie, jakim jest świętość ca-
łego Ludu Bożego. Najważniejsze 
jego osiągnięcie – to cykl dwuna-
stu publikacji związanych z posta-
cią „Apostoła Północy” – Św. Jacka 
Odrowąża, świętego bardziej popu-
larnego w świecie aniżeli w Polsce. 
Specyficzną drogą do świętości jest 
droga rad ewangelicznych, to na-
stępny obszar jego zainteresowań, 
któremu poświęca cykl jedenastu 
publikacji związanych z Ojcem za-
chodniego monastycyzmu – Janem 
Kasjanem. 

Aktywność naukowa na 
Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie, 
oraz w Kongregacji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów w Watykanie

Obszarem jego działalności na-
ukowej jest literatura chrześcijańska 
i klasyczna pierwszych wieków oraz 
szeroko pojęta hagiografia. Wie-
dzę i  umiejętności w tym zakresie 
uzyskał podczas studiów, badań 
naukowych oraz poprzez udział 

w  sympozjach. Zdobyte na tym 
polu doświadczenia i osiągnięcia 
wykorzystuje w publikacjach na-
ukowych i referatach oraz w pracy 
recenzenta.

Aktywność dydaktyczna
Od roku 2014 prowadzi lek-

torat języka łacińskiego na Papie-
skim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w  Rzymie. Jego słuchaczami są 
studenci z kilkudziesięciu krajów. 
W  siedzibie kongregacji prowadzi 
zajęcia dydaktyczne z grupami pol-
skich studentów (prawa kanonicz-
nego, teologii, historii) w ramach 
ich stażów naukowych w latach 
2009-2015 pełniąc funkcję kierow-
nika duchowego Papieskiego Kole-
gium Polskiego w Rzymie.

Aktywność tłumacza
Uzyskana w czasie studiów 

znajomość języków klasycznych, 
zwłaszcza łaciny, pozwoliła mu 
nie tylko podjąć pracę łacinnika 
w Kongregacji Kultu Bożego, ale 
przystąpić do tłumaczenia funda-
mentalnego dla monastycyzmu 
zachodniego dzieł Jana Kasjana 
pt. Collationes Patrum. Przekład 
i  opracowanie dwóch tomów tego 
dzieła zajęło mu ponad dziesięć lat. 
Z późniejszych historycznie czasów 
przełożył na język polski List króla 
Zygmunta III Wazy do papieża Sy-
kstusa V w sprawie kanonizacji św. 
Jacka, mający ogromne znaczenie 
dla kanonizacji „Apostoła Półno-
cy”. Tłumaczenia tego dokonał na 
podstawie oryginału odnalezionego 
w Archiwum Kongregacji Spraw 
Kanonicznych w Rzymie. Oprócz 
języków klasycznych posiada zna-
jomość kilku języków nowożytnych 
(włoski, francuski, rosyjski). Dzięki 
znajomości tych języków odbywa 
zagraniczne staże duszpasterskie 
i pełni funkcję tłumacza oraz pro-
wadzi wykłady na Papieskim Uni-
wersytecie Gregoriańskim. 

Aktywność publicystyczna
Przez kilka lat w czasopiśmie 

Kongregacji Kultu Bożego no-
szącym tytuł Notitiae, prowa-
dził rubrykę w języku łacińskim. 
Przez wiele lat prowadził w Radiu 
Watykańskim audycje: Święty 
tygodnia, Okruchy Ewangelii, 
Śladami Jana Pawła II. Wszystkie 
ukazały się w wydaniu książko-
wym. Występował też w audy-
cjach radiowych następujących 
rozgłośni: Polskie Radio Program 
Pierwszy, Radio Katowice, Radio 
eM, Radio Nadzieja, Radio Za-
chód, Radio Maryja oraz w  pro-
gramach telewizyjnych TVP 
Katowice. Opublikował prawie 
pięćdziesiąt artykułów na tematy 
religijne w następujących czasopi-
smach: Gość Niedzielny, Niedzie-

la, List, Miejsca święte, Kronika 
rzymska, Nasz świat. Był organi-
zatorem międzynarodowego sym-
pozjum naukowego na Papie-
skim Uniwersytecie Św. Tomasza 
z Akwinu „Angelicum” w Rzymie 
poświęconego zagadnieniu San 
Giacinto Odrowąż, apostolo del 
Nord Europa. Należy do Komisji 
Badań nad Antykiem chrześcijań-
skim przy Wydziale Historycz-
no-Filologicznym na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Jest 
recenzentem czasopism i artyku-
łów naukowych. W 2007 roku był 
konsultantem naukowym filmu 
dokumentalnego pt. „Lux ex Si-
lesia” zrealizowanego przez TVP 
Katowice. W sekcji polskiej Ra-
dia Watykańskiego nagrał ponad 
dwieście autorskich audycji. Od 
wielu lat współpracuje z portalem 
katolickim św. Jacka, jako konsul-
tant, recenzent i autor tekstów. 

Działalność promująca 
kult, kulturę i sztukę

W roku 2007 był pomysłodaw-
cą i jednym z organizatorów rzym-
skich obchodów 750-lecia śmierci 
św. Jacka, w ramach których trzy-
krotnie wystąpił Zespół Pieśni 
i  Tańca „Śląsk” (po raz pierwszy 
z chórem, baletem, orkiestrą w Auli 
Pawła VI). W ramach tych samych 
obchodów na Uniwersytecie św. 
Tomasza z Akwinu odbyło się Mię-
dzynarodowe Sympozjum naukowe 
poświęcone św. Jackowi, a w Bazy-
lice św. Sabiny poświęcona została 
tablica z  mozaiką upamiętniająca 
pobyt św. Jacka w klasztorze na 
Awentynie. Dodatkowo, w kościele 
św. Stanisława, biskupa i męczen-
nika, w Rzymie, odnowiony został 
obraz św. Jacka, autorstwa Anti-
veduto Grammatica. 26 październi-
ka 2014 roku w obecności najwyż-
szych władz lokalnych odsłonięto 
w  Capri tablicę pamiątkową po-
święconą polskiemu malarzowi 
Janowi Styce, której był pomysło-
dawcą i fundatorem. W roku 2017, 
z okazji 25-lecia jego kapłaństwa, 
ufundował pierwszą w Afryce kapli-
cę misyjną poświęconą św. Jackowi 
(Zambia, diecezja Monze, parafia 
Turn Pike). Temu samemu święte-
mu zadedykował również w 2020 
roku małą kapliczkę przydrożną 
na jednym z  górskich szlaków Be-
skidu Śląskiego (w podziękowaniu 
za uratowanie z wypadku). W roku 
2017 odkrył, że jedną z postaci na 
obrazie Bartolomeo Cesiego w Pi-
nakotece Bolońskiej jest św. Jacek 
i opublikował to odkrycie we wło-
skim czasopiśmie Artecristiana. Po-
dobnie w roku 2021, w tym samym 
czasopiśmie udowodnił, że główną 
postacią na obrazie  Francesco Gu-
ardiego w Pinakotece Wiedeńskiej 
jest św. Jacek. 

Kariera zawodowa
W 1996 otrzymał na Uniwer-

sytecie Salezjańskim „Medaglia-
dell’UniversitàPontificiaSalesiana” 
za wyniki w nauce. W roku 2003 na 
wyspie Capri otrzymał „Premio San 
Michele 2003” za antologię poezji 
polskiej o Capri. W 2014  r. za za-
sługi na rzecz promowania przyjaź-
ni polsko-węgierskiej został przed-
stawiony przez Węgrów i  przyjęty  
do fundacji „The Friends od Hun-
gary Foundation”. Zaś w roku 2019 
otrzymał we Włoszech tytuł „Pola-
ka Roku” w kategorii nauka i edu-
kacja, za „wybitne zasługi na rzecz 
krzewienia we Włoszech wiedzy 
o Polsce i wielkich Polakach”. 

Post scriptum
Papież Benedykt XVI, w nawią-

zaniu do znanego powiedzenia Ma-
hatmy Ghandiego, że „ryby w głę-
binach – milczą, zwierzęta na ziemi 
– ryczą, a ptaki na niebie – śpiewa-
ją”, zauważył kiedyś, w odniesieniu 
do muzyki współczesnej, że jeśli 

człowiek zostanie pozbawiony głębi 
ciszy i bezkresu nieba, to pozostaje 
mu tylko krzyk zwierzęcia. Ta dia-
gnoza, którą można rozszerzyć na 
wiele innych wymiarów współcze-
snej kultury postmodernistycznej, 
stanowi program dla jego badań 
naukowych oraz inicjatyw w dzie-
dzinie kultury.

Kariera naukowa ks. Arka-
diusza Noconia jest bogata, a lista 
osiągnięć naukowych długa. Jest po 
prostu człowiekiem sukcesu, patrio-
tą oraz księdzem niezwykle twór-
czym. Wybitne uzdolnienia, talent 
i pracowitość ks. Arkadiusza w po-
łączeniu z  innymi cechami osobo-
wymi, jak: łatwość nawiązania kon-
taktu, otwartość, bezpośredniość 
i życzliwość dla ludzi, uwidoczniły 
się w całym jego dorobku i 60 la-
tach życia.

Przy pisaniu artykułu korzysta-
łem z Autoreferatu ks. Arkadiusza 
Noconia.

Zygmunt Strzoda

Ksiądz Arkadiusz Nocoń. 
Zdjęcie: archiwum prywatne. 
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Kulturowe bogactwo
Lipiec rozpoczął się w Wielowsi wyjątkowym wydarzeniem o charakterze turystyczno-kul-
turalnym. Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi, po raz pierwszy, został organizatorem wy-
cieczki, mającej na celu promocję wielokulturowego dziedzictwa swojej miejscowości i gminy.

„Radość pędzlem 
malowana” na zamku

Przypomnijmy sobie… 23 czerwca 2022, na Zamku 
w Toszku odbyło się jedno z sześciu spotkań zorganizowa-
nych przez knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ra-
mach projektu „Radość pędzlem malowana”. 

Pielgrzymka Biegowa  
Knurów - Jasna Góra - Święty Krzyż - Lublin

Drugiego lipca liczna grupa 
uczestników miała okazję zwiedzić 
oraz zobaczyć na własne oczy klu-
czowe, historyczne punkty, które 
ukształtowały kulturę oraz obyczajo-
wość terenów Wielowsi. Zwiedzają-
cy odwiedzili m.in.: kościół katolicki 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Wielowsi, dawną 
ewangelicką kaplicę, wielowiejską 
synagogę (będącą najstarszym takim 
obiektem w całym województwie 
śląskim!), kompleks pałacowo-par-
kowy, znajdujący się w samym ser-
cu wsi oraz kościół parafialny p.w. 
Wszystkich Świętych w Sierotach.

Dodatkowo wizyta we wnę-
trzach zabytkowej, żydowskiej 
świątyni połączona była ze spotka-
niem z cyklu „Opowieści o miej-
scach, w których mieszkał Bóg”, 
której inicjatorem był Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich w Gliwicach. 
Turystom przewodniczył Dariusz 
Walerjański – uznany działacz oraz 
badacz historii Żydów na Górnym 
Śląsku – którego niezwykła, ency-
klopedyczna wręcz wiedza na temat 
danego obiektu wzbogaciła zainte-
resowanych słuchaczy o cały zasób 
interesujących faktów, o których 
nie przeczytaliby w zwykłym pod-
ręczniku do historii. 

Wycieczka po pałacu w Wie-
lowsi, obecnej siedzibie Urzędu 
Gminy, odbyła się w jego dwóch, 
reprezentatywnych pomieszcze-
niach: imponująco wyglądającej 
sali kominkowej, która obecnie peł-
ni funkcję siedziby Gminnej Biblio-
teki Publicznej oraz w znajdującym 
się obok niej skansenie, w którym 
podziwiać można wystawę sprzętu 
i  narzędzi gospodarczych z minio-
nej epoki.

Pielęgnowanie pamięci o na-
szych korzeniach jest niebywale 
istotne. To właśnie na podstawie 

wydarzeń z przeszłości możemy 
pobierać naukę, którą będziemy 
mogli wykorzystać przy budowie 
lepszej przyszłości. Ciesząca się du-
żym zainteresowaniem inicjatywa 
dyrektorki wielowiejskiego GOK-
-u, Kornelii Galbierz udowadnia, 
że wielokulturowa historia gminy 
Wielowieś nie zostanie prędko za-
pomniana. Serdecznie gratulujemy 
organizatorom wydarzenia i żywi-
my nadzieję, że w następnych latach 
również będzie można spodziewać 
się podobnych przedsięwzięć! 

(SzS)

Uczestnicy wycieczki. 
Foto: archiwum

W pierwszej kolejności w Sali 
Rycerskiej toszeckiego Zamku od-
były się zajęcia edukacyjne prowa-
dzone przez Urszulę Kędzior, któ-
ra zaprezentowała między innymi 
interesujące dzieła powstałe pod-
czas zajęć sekcji malarskiej UTW 
w Knurowie. Po części edukacyjnej 
uczestnicy wzięli udział w plenerze 
malarskim na dziedzińcu zamku, 
gdzie malowali swoje dzieła z na-
tury. Barbara Bąk, koordynatorka 
projektu, była bardzo zadowolona 
z przebiegu spotkania i pogody, któ-

ra wyjątkowo dopisała, dzięki czemu 
powstały fantastyczne obrazy, pełne 
blasku słońca. Warto dodać, że było 
to już czwarte spotkanie w ramach 
projektu „Radość pędzlem malo-
wana”, bowiem w  maju i czerwcu 
br. odbyły się zajęcia w Knurowie, 
Pyskowicach i  Sośnicowicach, zaś 
przed nami jeszcze kolejne dwa, któ-
re odbędą się w Pilchowicach i Gie-
rałtowicach na przełomie września 
i października. 

(KO)

Plener malarski na dziedzińcu zamkowym w Toszku. 
Foto: Piotr Szołtysek 

Od 30 czerwca do 3 lipca 2022 
roku odbyła się Pielgrzymka bie-
gowa dziękczynna za bł. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Trasa 
pielgrzymki wiodła od Knurowa, 
poprzez Jasną Górę, Sanktuarium 
na Świętym Krzyżu, by wreszcie 
finiszować w Lublinie, u stóp Mat-
ki Bożej Płaczącej. Biegacze - piel-
grzymi pokonali aż 400 km. Piel-
grzymka odbyła się pod patronatem 
honorowym Waldemara Dombka, 
starosty gliwickiego. Pomysłodawcą 
i organizatorem 18. już pielgrzymki 
biegowej, po raz kolejny był Marian 
Płaszczyk, Rycerz Orderu Jasnogór-
skiej Bogarodzicy oraz wielki orę-
downik łączenia sportu z trudami 
pielgrzymowania do najważniej-
szych sanktuariów. 

Grupa pielgrzymkowa pod 
przewodnictwem Mariana Płasz-
czyka od 8 lat pokonuje każdorazo-
wo kilkaset kilometrów, odwiedza-
jąc sanktuaria maryjne w Polsce i na 
świecie. Była już np. w Watykanie, 
Ziemi Świętej, Fatimie czy w Ukra-
inie.

– Chcemy poprzez ten trud 
podziękować za bł. prymasa, za 
wszystko co zrobił dla nas i naszej 
Ojczyzny. Przybywamy do Matki 
Bożej, ponieważ kardynał zawierzył 
Jej swoje życie i my chcemy uczyć 

się od niego tej maryjności – powie-
dział Marian Płaszczyk.

–  Pielgrzymki biegowe są wy-
jątkowe. Każdą traktuję jako dzięk-
czynienie za to, co mam i co otrzy-
muję. Na co dzień biegam po lesie, 
natomiast bieganie po asfalcie, to 
jeszcze większy wysiłek, szczególnie 
przy tak dużej temperaturze. To do-
datkowy trud i mój wkład w piel-
grzymkę –  zauważyła uczestniczka 
pielgrzymki Gabriela Bieniek. Do-

dała, że bieganie jest najpiękniejszą 
formą dziękowania Bogu za wszyst-
ko, co od Niego otrzymujemy.

Gratulujemy organizatorowi piel-
grzymki oraz wszystkim uczestni-
kom wytrwałości w osiąganiu celu, 
życzymy nowych tras pielgrzymko-
wych i dziękujemy za rozsławianie 
naszego powiatu!

(PSz)

Biegacze u bram Jasnej Góry. 
Foto: archiwum

W PADERKU patrzymy w przyszłość…
Niezależnie od trudnej sytuacji 

w szkolnictwie nauczyciele Zespołu 
Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knu-
rowie aktywnie uczestniczą w  pro-
gramie edukacyjnym Erasmus+. 
Jest to program Unii Europejskiej 
zapewniający wymianę edukacyjną, 
a jego celem jest wspieranie uczniów, 
studentów, nauczycieli oraz wykła-
dowców w realizacji zadań i  wy-
zwań, które stawia przed nami 
edukacja XXI wieku. Pedagodzy 
szkoły biorą udział w projekcie za-
tytułowanym: „Kreatywność i tech-
nologie cyfrowe w  zwiększaniu 
motywacji i współpracy uczniów 
w pocovidowym nauczaniu”. W ra-
mach projektu specjaliści z różnych 
dziedzin uczestniczą w kursach me-
todycznych ulokowanych w różnych 
miastach Europy. Mobilności re-
alizowane są w Dublinie, Florencji, 
Walencji, Berlinie oraz Barcelonie. 
W wybranych szkoleniach, kursach 
i warsztatach aktywny udział bie-
rze kilkunastu nauczycieli Zespołu 
Szkół im. I.J.Paderewskiego. 

Celem podjętych szkoleń jest 
zdobycie wiedzy niezbędnej dla 
podnoszenia poziomu nauczania 
oraz urozmaicenie zajęć szkolnych 
dzięki   wykorzystaniu nowocze-
snych technologii cyfrowych oraz 
innych nowatorskich metod. Szcze-
gólne znaczenie dla uczestników 
programu ma poszerzenie wiedzy 
na temat sposobów motywowania 

uczniów do nauki oraz integracji 
zespołów funkcjonujących w świe-
cie zmienionym przez epidemię Co-
vid-19. W zmieniającym się świecie 
stałe podnoszenie kompetencji pra-
cowników szkół jest nieodzowne 
w realizacji zadań, które stoją przed 
nauczycielami i  uczniami w co-
dziennej pracy. 

Stacjonarne szkolenia w mię-
dzynarodowej grupie nauczycieli 
różnych dyscyplin wiedzy przyno-
szą przekonanie, że polska szkoła 
dobrze realizowała edukację zdal-
ną. Podczas pandemii nauczyciele 
w bardzo krótkim czasie znacząco 
rozwinęli swoje umiejętności i kom-
petencje cyfrowe, a wyzwania jakim 
– szybko i samodzielnie – sprostali, 
były jednakowe dla edukacji zdal-
nej na całym świecie. Tym bardziej 
cenne jest wspólne wypracowanie 
praktyki, aby z jednej strony nie 
zmarnować umiejętności będących 
niewątpliwym dorobkiem naucza-
nia zdalnego, ale z drugiej jak naj-
szybciej odbudować dobrą kondycję 
młodzieży, motywację, ciekawość 
świata poprzez atrakcyjność szkoły 
stacjonarnej.

Formalna realizacja projektu 
„Kreatywność i technologie cyfrowe 
w  zwiększaniu motywacji i współ-
pracy uczniów w pocovidowym na-
uczaniu” przewidziana jest do listo-
pada 2023 r.

Dorota Gumienny

14



www.powiatgliwicki.pl

Nr 5/182 wrzesień/październik 2022  POWIATOWY SPORT

Chłopak z Toszka pędzi 
do Barcelony!

KS Rudziniec w II Lidze! 
Jako klub istnieje zaledwie siedem lat, jednak lista jego osiągnięć zawstydziłaby wiele dru-
żyn z dłuższym stażem. KS Rudziniec – który w ubiegłym sezonie 2021/2022 wywalczył ty-
tuł Mistrza Śląska – już w październiku tego roku rozpocznie swoją przygodę w drugiej lidze! 
Siatkarze z Rudzińca będą pierwszą drużyną w historii powiatu gliwickiego, która przystąpi 
do rozgrywek 2. ogólnopolskiej ligi na szczeblu centralnym! 

Jubileusz 75-lecia istnienia  
LKS „Tęcza” Wielowieś!

75 lat – tyle właśnie działa  już wielowiejski klub sportowy „Tęcza”.  Z tej wyjątkowej okazji 
w sierpniu br. na boisku sportowym w Wielowsi odbyła się dwudniowa uroczystość, celebru-
jąca jubileusz działalności klubu. 

Pobiegane z mamutem
W sobotę, 17 września  2022 r. w Pyskowicach odbył się 
II Bieg Mamuta. Biegacze zmierzyli się na dystansie 10 km, 
natomiast sympatycy nordic walking (w tym m.in. Adam 
Wójcik, burmistrz Pyskowic!) przeszli trasą o długości 
4  km. Na końcu w bieganiu sprawdzili się również naj-
młodsi mieszkańcy miasta i okolic.

Impreza rozpoczęła się organi-
zowaną przez Śląski Związek Piłki 
Nożnej „Talentiadą” dla młodych 
sportowców w ramach Akcji „Lato”, 
której partnerem jest Katowicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a sam 
projekt dofinansowany został przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Po-
mimo iż deszczowa pogoda na starcie 
próbowała pokrzyżować plany organi-
zatorów, to wraz z ustaniem opadów, 
na murawie boiska zjawiło się wielu 
adeptów piłki nożnej, którzy mierzyli 
się ze sobą w licznych konkurencjach 
sprawnościowych. Uczestnicy „Talen-
tiady” wyróżniający się szczególnymi 
umiejętnościami zostali nagrodzeni 
specjalnymi zestawami fantów, które 
osobiście zostały im wręczone przez 
wiceprezesa Śląskiego Związki Piłki 
Nożnej, a zarazem prezesa Podokręgu 
Zabrze Jarosława Brysia oraz człon-
ka Zarządu Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej, a  jednocześnie wiceprezesa 
Podokręgu Zabrze, Tomasza Kulczyc-
kiego. Na pozostałych uczestników 
akcji, a także dla reszty milusińskich 
gości, biorących udział w zajęciach 
organizowanych równolegle w tzw. 
„Strefie Rozrywki”, również czekały 
słodkie upominki. 

Podczas części oficjalnej  uhono-
rowano najbardziej zasłużonych dzia-
łaczy klubu z Wielowsi. Wśród wielu 
wręczonych odznaczeń, pamiątkową 
tablicę z gratulacjami dla wszystkich 
działaczy, trenerów oraz zawodników, 
w imieniu całego Samorządu Powiatu 
Gliwickiego, wręczył na ręce prezesa 
LKS „Tęcza” Wielowieś, Aleksan-
dra Latoski, wicestarosta gliwicki  
– Adam Wojtowicz. 

Drugi dzień obchodów jubile-
uszu zainicjował turniej piłkarski 
„Sport + Zdrowie = Las”, objęty 
patronatem Lasów Państwowych. 
Gwoździem programu był z kolei 
mecz 1 kolejki Jatta Puchar Pol-
ski, pomiędzy LKS „Tęczą”, a „Na-
przód” Świbie, z którego to ci pierw-
si wyszli zwycięsko z wynikiem 4:0.

(SzS) 
Foto: archiwum

– II Pyskowicki Bieg Mamuta 
jest już historią. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom, 
wolontariuszom, medykom, służ-
bom, ekipie technicznej, sponsorom 
i każdej osobie, która poświęciła 
choć odrobinę czasu, aby to święto 
sportu w naszym mieście mogło być 
tak wspaniałe – cieszyli się organi-
zatorzy.

W biegu liczny udział wzięli też 
mieszkańcy powiatu gliwickiego, 
nie tylko ci z Pyskowic, a nawet 
pracownicy naszego Starostwa Po-
wiatowego w Gliwicach! Cieszy-
my się, bo mamut wielki w epoce 
plejstoceńskiej zamieszkiwał tereny 

naszego powiatu, a szkielet zre-
konstruowany z kości znalezionych 
w  latach pięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku w okolicach dzisiejszych 
zbiorników wodnych Dzierżno 
Duże i Dzierżno Małe dumnie stoi 
w Muzeum Państwowego Instytutu 
Geologicznego w Warszawie!

Wszystkim uczestnikom skła-
damy nasze gratulacje!

Organizatorami II Biegu Ma-
muta byli: Burmistrz i Samorząd 
Miasta Pyskowice oraz Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu w Pysko-
wicach.

(MFR)

Zdjęcie: archiwum II Biegu Mamuta.

Świat jest pełen wspaniałych 
ludzi, którzy codziennie dokonu-
ją wielkich rzeczy! Jednym z nich, 
szczególnie bliskim powiatowi gli-
wickiemu, jest pochodzący z Tosz-
ka Tomasz Sobania.

Przedstawia się jako biegacz, pi-
sarz i podróżnik, a to czego właśnie 
dokonuje jest naprawdę godne po-
dziwu. 3 września br. biegacz wyru-

szył z Gliwic do Barcelony, a trasa, 
którą planuje przemierzyć, to aż 
2 500 kilometrów. Ten wyjątkowo 
odległy dystans ma zamiar prze-
biec w ciągu 60 dni, każdego dnia 
pokonując odległość maratonu. 
Czyż to nie imponujące? Ogrom-
nie podziwiamy, życząc Tomaszowi 
powodzenia i dużo siły na kolejne 
kilometry! 

Co ważne i warte podkreślenia 
to fakt, że ta niecodzienna wyprawa 
odbywa się w celu charytatywnym, 
biegacz zachęca w ten sposób do 
wsparcia zbiórki, którą sam założył 
- Ja biegnę, Ty pomagasz - zbiórka 
na rzecz klubu dla młodzieży z Gli-
wic. Powiat Gliwicki jest dumny 
z takiego wspaniałego mieszkańca! 

(KO)

Debiut „Zielonego Walca” w se-
zonie 2022/23 2. ligi mężczyzn 
odbędzie się już 1 października 
2022 roku meczem wyjazdowym 
z  klubem ZAKSA Strzelce Opol-
skie, natomiast mecz otwarcia ro-
zegrany zostanie tydzień później 
– 8 października br. – z KPS Cheł-
miec Wałbrzych w Hali Sportowej 
w Kleszczowie, która od dwóch lat 
pełni funkcję hali gospodarza dla 
KS Rudzińca. Innymi rywalami 
klubu w grupie 3. będą: UKS Ty-
grysy Strzelin, Eco-Team AZS Sto-
elzle Częstochowa, Hetman Włosz-
czowa, Tubądzin Volley MOSiR 
Sieradz, IM Faurecia Volley Jel-
cz-Laskowice, AZS Częstochowa, 
Gwardia Wilczyce, WKS Wieluń 
i KS Bielawianka-Bester Bielawa. 

Awans do drugiej ligi zapewne 
stanie się inspiracją dla wielu mło-
dych sportowców, którzy zapragną 
pójść w ślady zawodników „Zielo-
nego Walca” i dać początek swojej 
siatkarskiej karierze. KS Rudziniec 
umożliwia to za sprawą swojej Aka-
demii Siatkarskiej Rudziniec, gdzie 
pod bacznym okiem wykwalifiko-

wanej kadry trenerskiej, dzięki cy-
klicznym obozom oraz współpracy 
z  najlepszym ośrodkiem siatkar-
skim w Polsce, jakim jest Akademia 
Talentów Jastrzębskiego Węgla, 
rozwijają się przyszłe sportowe ta-
lenty! Już w połowie czerwca ruszy-
ły nabory na nowy sezon 2022/23. 
Zajęcia odbywają się dla dziewcząt 
oraz chłopców w trzech kategoriach 
wiekowych: „Kinderki” (przedszko-

la oraz klasy 1-2 szkół podstawo-
wych), „Minisiatkówka” (roczniki 
2010-13) i „Młodziczki/Młodzicy 
(rocznik 2008-2009). 

Serdecznie gratulujemy KS Ru-
dzińcowi szeregu sukcesów i jak 
zwykle gorąco dopingujemy w nad-
chodzącym sezonie. Niech „Zielony 
Walec” szturmem zdobędzie drugą 
ligę! 

Szymon Sobota

Zawodnicy nie kryją radości. Foto: archiwum

„Pierwsze 100 km za mną” 
– tak brzmi podpis pod 
zdjęciem biegacza na jego 
stronie na portalu społeczno-
ściowym Facebook „Tomasz 
Sobania – Biegacz ekstre-
malny”.

Wicestarosta Adam Wojtowicz i Aleksander Latoska, prezes LKS 
„Tęcza” Wielowieś
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

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

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

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

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

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

Oglądajcie nas w Telewizji 
TVT!

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

Pytania do krzyżówki:
1. Wziąć głęboki…. 
2. Inaczej zbiornik wodny. 
3. Zielona i rechocze.

4. Synonim do ładny. 
5. Następuje po dniu.
6. Chronione w Bojszowie. 

7. Nasz ukochany powiat….  

(MFR)

Wiadomości Powiatu Gliwickiego w podróży!
Otrzymaliśmy takie sympatyczne 

zdjęcie naszych Wiadomości Powiatu 
Gliwickiego, które - jak się okazuje 
- wraz z Czytelnikami podróżują do 
różnych zakątków naszego globu. 

Tutaj nasza ulubiona gazeta zosta-
ła sfotografowana w Grecji, w słynnej 
Zatoce Wraku (Navagio Beach) na 
wyspie Zakhyntos. Cuuudnie tam!

A może ktoś z Was także zabiera 
nasz dwumiesięcznik na wakacje lub 
w inne podróże w ciągu roku? 

Można się tym pochwalić, pisząc 
do nas na adres: promocja@staro-
stwo.gliwice.pl .

(MFR)

Ciaperkapusta czyli kapusta z purre ziemniaczanymStanowisko do pojenia psów  
stanęło przed siedzibą starostwa

Upalne temperatury, jakich doświadczyliśmy w letnim se-
zonie, doskwierały nie tylko nam, ale również naszym 
czworonożnym przyjaciołom. 

Dlatego Zarząd Powiatu Gliwickiego, z myślą o wszystkich spragnio-
nych pieskach (oraz innych domowych zwierzakach), wyszedł z inicjatywą 
zamontowania przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Gliwicach specjal-
nego stanowiska do pojenia psów, które zlokalizowane zostało przy drzwiach 
wejściowych naszego urzędu. 

Instalacja w postaci przytwierdzonej do podłoża miski jest regularnie 
uzupełniana w zapasy świeżej wody tak, aby nasze pupile miały możliwość 
odpowiednio się nawodnić w każdym możliwym momencie! 

(SzS)

Foto: MFR

Bez kapusty brzuch jest pusty.
Ciaperkapusta, zwana też jako 

ciapkapusta, swoją nazwę wzięła 
od ciapy, ciapraki – śląskiego gwa-
rowego określenia błota, zapewne 
ze względu na podobieństwo kon-
systencji. Ciaperkapusta była da-
niem podawanym jako dodatek 
do mięs np. żeberek, pieczeni czy 
karminadla. Chętnie także zjadana 
była jako samodzielne, sycące da-
nie. Swoją popularność  zawdzięcza 
temu, że jest szybka w przygotowa-
niu i bardzo smaczna, a w dodatku 
wszystkie produkty potrzebne do jej 
przygotowania są łatwo dostępne. 
Gdzieniegdzie ciaperkapusta poda-
wana jest również na dożynkach, 
obok żurku, grochówki, krupnioka, 
czy grillowanej kiełbaski.

Składniki:
• ugotowane i potłuczone ziem-

niaki, ok. 1 kg,
• 30-40 dkg ugotowanej kapusty 

kiszonej (im więcej, tym potrawa 
kwaśniejsza), ewentualnie dodat-
kowo ugotowana świeża kapusta 
biała, ok. 20 dkg,

• przyprawy: sól, pieprz, cukier, 
maggi, opcjonalnie ocet,

• do zasmażki: ok. 20 dkg drobno 
pokrojonej słoniny lub skrojone-
go w kosteczkę boczku,

• jedna duża cebula,
•  mąka pszenna.

Ugotować ziemniaki, potłuc, 
połączyć z ugotowaną kiszoną ka-
pustą (można również dodać odro-
binę poszatkowanej i ugotowanej 
białej, słodkiej kapusty). Przygoto-
wać zasmażkę z wędzonej słoninki 
lub boczku, podsmażonej cebuli 

i ździebka mąki. Całość połączyć 
w jednolitą masę. Przyprawić solą, 
pieprzem, majerankiem, odrobiną 
maggi, „kroplą octu” i ciutką cukru. 
Wszystko dokładnie wymieszać. 
Jak zapewniają gospodynie z nasze-
go powiatu, ciaperkapusta najlepiej 
smakuje podawana ze smażonymi 
żeberkami.

(MFR)

Foto: Romana Gozdek

http://www.telewizjatvt.pl
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