
Z Częstochowy do Marianosztra na
Węgrzech wiodła trasa pielgrzymki
biegowej, zorganizowanej przez
knurowianina Mariana Płaszczyka
we współpracy z klasztorem jasno-
górskim i przeorem Jasnej Góry,
o. Marianem Waligórą. Wzięło w niej
udział 9 biegaczy i jeden rowerzysta,
którzy w sztafecie pokonali 550 km.

Pielgrzymka wystartowała z Czę-
stochowy 28 czerwca, tuż po mszy św.
odprawionej przed Cudownym Obra-
zem dla 6. Narodowej Pielgrzymki
Węgrów. Biegaczy uroczyście żegna-
li bp Tamás József z Siedmiogrodu,
o. Arnold Chrapkowski – generał Za-

konu Paulinów i o. Marian Waligóra
wraz z węgierskimi pielgrzymami.

Sztafeta zorganizowana została dla
uczczenia 300-lecia Koronacji Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej. Do Matki Bożej Wielkiej
Pani Węgier w Marianosztra pielgrzy-
mi dotarli 1 lipca. –– Warto przypo-
mnieć, że to właśnie z Marianosztra
paulini przyszli do Częstochowy i gdy-
by nie oni, nie byłoby Jasnej Góry. Cie-
szę się, że biegacze razem z paulinami
uczcili w ten sposób braci z Węgier –
mówi Marian Płaszczyk, rycerz Orde-
ru Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Dokończenie na str. 5

550 kilometrów intencji

W tym
numerze:

�� Interna w Toszku
uratowana

– str. 2
�� Teresa Szymońska

Dianą 2017

– str. 3
�� Hałas wokół

Moczur

– str. 5
�� Z marszu dostali

pracę w kopalni

– str. 10
�� Zapraszamy na

nasze dożynki do
Paniówek

– str. 16

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, WielowieśNr
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Powiat pucki i powiat gliwicki do-
skonale się uzupełniają – pierwszy
świetnie nadaje się na dłuższy wa-
kacyjny wyjazd, a w drugim bardzo
dobrze można wypocząć w letnie
(i nie tylko!) weekendy.

Te dwa partnerskie powiaty kuszą
wieloma atrakcjami. W powiecie puc-
kim czeka na nas to, co latem lubimy
najbardziej – wiele kilometrów pięk-
nych, piaszczystych plaż, często oto-
czonych od strony lądu pachnącymi,
sosnowymi lasami. Na Półwyspie
Helskim mamy nawet plaże z dwóch
stron: zarówno od morza, jak i Zato-
ki Puckiej, w której woda jest wyjąt-
kowo ciepła. To tylko jedna z atrak-
cji, które czekają na nas w powiecie
puckim.

Kto zaś nie może wybrać się tam na
wakacje, niech korzysta z bogactwa, ja-
kie jest tuż pod bokiem, w powiecie gli-
wickim. Zamki, zbiorniki wodne, lasy,
łąki, stadniny końskie, trasy rowerowe
– jest w czym wybierać!

Więcej na str. 9
Jedna z uroczych plaż w powiecie puckim – przyciąga zarówno miłośników opalania, kąpieli, jak i sportów wod-
nych.
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DOBRE NA WAKACJE

Blaskapelle ze Świbia zebrała w Niemczech mnóstwo oklasków.

Fo
to

(2
): 

M
. F

isz
er

-R
ęb

isz

Pożegnanie biegaczy przed rozpoczęciem pielgrzymki na Jasnej Górze.
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Świetnie zaprezentowała się Or-
kiestra Dęta Blaskapelle ze Świbia
na „Święcie Ogrodów” w niemiec-
kim Bad Herrenalb. Wystąpiła tam
podczas wizyty delegacji naszego
powiatu w partnerskim Powiecie
Calw.

Delegacja Powiatu Gliwickiego od-
była partnerską wizytę w dniach 30
czerwca – 3 lipca na zaproszenie sta-
rosty Powiatu Calw, Helmuta Riegge-
ra. Na jej czele stanęli Andrzej Kurek,
przewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego i Waldemar Dombek, staro-
sta gliwicki. Ponadto w wyjeździe

udział wzięli: Maria Owczarzak-Siejko
– skarbnik Powiatu Gliwickiego, Adam
Wojtowicz – radny Rady Powiatu Gli-
wickiego, Ginter Skowronek – wójt
gminy Wielowieś, Małgorzata Jendry-
sik – sołtys Świbia, pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w Gliwicach oraz
właśnie Blaskapelle ze Świbia.

Powiat Gliwicki miał możliwość
zaprezentowania się na wystawie kwia-
towej „Święto Ogrodów”. Nasz powiat
już po raz drugi wziął udział w tej im-
prezie, która odbywa się raz na pięć lat,
zawsze w innej gminie Powiatu Calw. 

Dokończenie na str. 3

W partnerskim Calw
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Wzięli w nim udział przybyli na moje zapro-
szenie goście, m.in. wicemarszałek Województwa
Śląskiego – Michał Gramatyka, dyrektor ŚOW
NFZ w Katowicach – Jerzy Szafranowicz, dyrektor
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – Anna Ru-
sek, prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach sp.
z o. o. – Leszek Kubiak, burmistrz Toszka – Grze-
gorz Kupczyk, przewodniczący Rady Społecznej
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, a zarazem
radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Krystian
Kiełbasa oraz przewodniczący Komisji Zdrowia
Rady Powiatu Gliwickiego – Leszek Kołodziej. 

Warto przypomnieć, że już od lutego br. powiat
zabiegał o pozostawienie tego oddziału. Naszym
staraniom, a także działaniom dyrekcji szpitala
i mieszkańców Toszka, towarzyszyło wsparcie soł-
tysów okolicznych wsi oraz proboszcza toszeckiej
parafii. Zebrano blisko 7 tys. podpisów popiera-
jących te działania.

Szpital podlega marszałkowi województwa
śląskiego, ale ja jako samorządowiec postanowi-
łem wesprzeć mieszkańców powiatu. 23 lutego te
działania poparła Rada Powiatu Gliwickiego, po-
dejmując stosowną uchwałę, którą przekazaliśmy
m.in. prezesowi Rady Ministrów i ministrowi zdro-
wia. Jednak w marcu NFZ poinformował nas o bra-
ku możliwości przypisania tego oddziału do tzw.

sieci szpitali, co po-
twierdził w maju.
Mimo to nie poddawaliśmy się. 

W czerwcu przeprowadziłem kolejne rozmo-
wy z wicemarszałkiem i dyrektorem NFZ, co po-
zwoliło na znalezienie możliwości alternatywne-
go rozwiązania problemu – przekazania cesji
kontraktu oddziału do innego szpitala na terenie
powiatu gliwickiego. Okazało się, że szpitalem,
który mógłby przejąć udzielanie świadczeń i za-
bezpieczyć w ten sposób niezmienioną formę opie-
ki medycznej dla mieszkańców Toszka i okolic,
jest Szpital w Pyskowicach  z utworzoną filią od-
działu internistycznego. 

Wspomniane spotkanie w starostwie stanowiło
podsumowanie poczynionych starań. Przyjęcie
wypracowanego wcześniej rozwiązania potwier-
dzili na nim zarówno wicemarszałek Michał
Gramatyka, jak i dyrektor Jerzy Szafranowicz. To
bardzo dobra informacja dla mieszkańców Tosz-
ka i okolicznych miejscowości. Bardzo dziękuję
za zaangażowanie wszystkim, którzy zabiegali
o ocalenie toszeckiej interny, szczególnie zaś
Krystianowi Kiełbasie i samorządowcom z gmi-
ny Toszek. Jest to dobry oddział, który nadal musi
pracować. 

Starosta gliwicki WALDEMAR DOMBEK

Interna w Toszku 
uratowana!
Oddział Internistyczny Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – wbrew
wcześniejszym obawom – nie zostanie zlikwidowany. Takie za-
pewnienia uzyskaliśmy podczas spotkania zorganizowanego 26
czerwca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Na spotkaniu w starostwie wszyscy przyznali, że oddział ma nadal służyć mieszkańcom Toszka
i okolicznych miejscowości.

W czerwcu swe posiedzenia miały
wszystkie komisje stałe Rady Po-
wiatu Gliwickiego. Wszystkie też
analizowały budżet Powiatu Gli-
wickiego za ub. rok, jednak znala-
zło się także miejsce na inne spra-
wy – tak było np. w przypadku Ko-
misji Ochrony Środowiska, Rozwo-
ju i Promocji.

Głównym tematem wszystkich po-
siedzeń było sprawozdanie z wyko-
nania budżetu powiatu za 2016 r.
wraz z informacją o stanie mienia po-
wiatowego oraz sprawozdanie finan-
sowe Powiatu Gliwickiego za ub.
rok. Związane to było z przygotowa-
niami do sesji absolutoryjnej Rady Po-
wiatu Gliwickiego, o której piszemy
wyżej. Część tych posiedzeń była łą-
czona – komisje odbywały je wspól-
nie, by nie trzeba było wielokrotnie po-
wtarzać tych samych budżetowych
tematów. 

Komisja Rewizyjna miała swe po-
siedzenie 1 czerwca, a poza sprawami
ubiegłorocznego budżetu powiatu zaj-
mowała się również wydatkami Za-
rządu Dróg Powiatowych w Gliwicach
związanymi z odśnieżaniem w sezo-
nie 2016/2017 oraz analizowała wy-
niki kontroli przeprowadzonych w sta-
rostwie w I kwartale br. Komisja
Zdrowia i Komisja Gospodarki obra-
dowały wspólnie 21 czerwca, anali-
zując wspomniane dokumenty finan-
sowe – podobnie było 27 czerwca na
posiedzeniu Komisji Budżetu i Fi-
nansów.

„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”
tym razem towarzyszyły radnym na po-
siedzeniu Komisji Ochrony Środowiska,
Rozwoju i Promocji, które odbyło się
22 czerwca. Jego pierwsza część była
wspólna z Komisją Edukacji, a brała
w nim udział również m.in. wicestaro-
sta gliwicki Ewa Jurczyga. 

Sprawozdanie z wykonania budże-
tu powiatu za 2016 r. wraz z informa-
cją o stanie mienia powiatowego oraz
sprawozdanie finansowe Powiatu Gli-
wickiego za ub. rok przedstawiła skarb-
nik Maria Owczarzak-Siejko. Po dys-
kusji radni pozytywnie zaopiniowali

omawiane sprawozdania. Następnie
Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa w starostwie przybliżył raport
z wykonania „Programu Ochrony Śro-
dowiska dla Powiatu Gliwickiego” za
lata 2015-2016. Omówił także projek-
ty uchwał, przygotowane na sesję, a do-
tyczące spraw ochrony środowiska:
zakazu używania sprzętu motorowod-
nego z napędem spalinowym na zbior-
niku Pławniowice oraz konkursu „Po-
wiat Przyjazny Środowisku”. Radni
zapoznali się też z pracą Zespołu do
spraw ograniczenia niskiej emisji.

-  Posiedzeniu towarzyszyła oży-
wiona dyskusja – podsumowuje Win-
fryd Ficoń, przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska, Rozwoju i Pro-
mocji. – Doprowadziła ona m.in. do
wprowadzenia pewnych korekt
w projekcie jednej z uchwał, które
wszyscy zaakceptowali. Kierowali-
śmy się przy tym, jak zawsze, do-
brem naszych mieszkańców. Chodzi
przecież o to, by ludziom w powie-
cie autentycznie żyło się lepiej, a to
zależy m.in. od podejmowanych
przez nas uchwał. 

(RG)

Budżet
i ekologia

Wcześniej – również jednogłośnie – zatwier-
dziliśmy dwa sprawozdania: jedno z wykonania
budżetu, a drugie finansowe Powiatu Gliwickie-
go za 2016 r., przedstawione przez skarbnik Po-
wiatu Gliwickiego Marię Owczarzak-Siejko.  
– Bardzo dziękuję radnym za przyznanie absolu-
torium Zarządowi Powiatu – mówił starosta gli-
wicki Waldemar Dombek po odebraniu moich gra-
tulacji. – Dziękuję też wszystkim pracownikom sta-
rostwa i jednostek organizacyj-
nych powiatu, gdyż jest to nasz
wspólny sukces.

Dochody powiatu wyniosły
w ub. roku 78 931 252 zł, a wy-
datki 74 339 661 zł, wynik bu-
dżetu był więc dodatni i wyno-
sił 4 591 591 zł. Na inwestycje
Powiat Gliwicki wydał w 2016
r. około 11 mln zł, przeznaczając
je w sumie na 50 mniejszych
i większych zadań inwestycyj-
nych, w tym 23 drogowych. Naj-
większym z nich był II etap
przebudowy drogi powiatowej
Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, reali-
zowany wspólnie z Gminą Pilchowice przy wspar-
ciu środków rządowych, na który Powiat Gliwic-
ki przeznaczył 1 757 260 zł. Ogółem na transport
i łączność w 2016 r. powiat przekazał blisko 45
proc. wydatków majątkowych, modernizując wie-
le swych dróg i chodników we wszystkich gminach
– i przy ich wsparciu w ramach tzw. Inicjatywy Sa-
morządowej. Kolejne 37 proc. wydatków mająt-
kowych przeznaczyliśmy na ochronę zdrowia –
istotne inwestycje poczyniono głównie w budyn-
kach szpitali w Knurowie i Pyskowicach, a także
w knurowskich przychodniach przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego i ul. Staszica w Szczygłowicach. Po-
moc społeczna pochłonęła 10,6 proc. wydatków
majątkowych. Największą inwestycją w tym dzia-
le była modernizacja dachu wraz z przebudową
poddasza i klatki schodowej w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. 

Jednak nie tylko ubiegłorocznym budżetem zaj-
mowaliśmy się podczas tej sesji. Rada przyjęła tak-

że kilka innych
uchwał. Jedna z nich
wprowadziła zakaz
używania sprzętu
m o t o r o w o d n e g o
z napędem spalino-
wym na zbiorniku Pławniowice (Dużym i Małym).
Kolejna to uchwała w sprawie udzielenia w 2017
r. pomocy finansowej gminom Powiatu Gliwic-

kiego na realizację zadań z zakresu ochrony śro-
dowiska w ramach konkursu „Powiat Przyjazny
Środowisku”. Inne uchwały dotyczyły m.in. zadań
finansowanych ze środków PFRON oraz przebu-
dowy ul. Lignozy w Knurowie.

Zapoznaliśmy się także z raportem z wykona-
nia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Gliwickiego” za lata 2015-2016. Ujęto w nim sze-
reg przedsięwzięć ekologicznych, zrealizowa-
nych w tym czasie, dotyczących m.in. ochrony la-
sów, gleb, powietrza i wód. Imponująca jest lista
zmodernizowanych w tym czasie i rozbudowanych
dróg powiatowych, co przyczyniło się do ograni-
czenia emisji spalin i obniżenia poziomu hałasu.
Było to szereg dużych, ale i mniejszych inwesty-
cji, wykonanych w bardzo wielu miejscowo-
ściach naszego powiatu.

Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego
zaplanowana została na 31 sierpnia.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
ANDRZEJ KUREK

Radni zgodnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

WIEŚCI Z SESJI
Rada Powiatu Gliwickiego jednogłośnie udzieliła absolutorium
Zarządowi Powiatu Gliwickiego za 2016 rok. Głosowanie odbyło się
podczas sesji 29 czerwca.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji oraz Komisji Edukacji.
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Dokończenie ze str. 1
Zainteresowanie polskim wystawcą

– choć stoisko Powiatu Gliwickiego sta-
ło zaledwie jeden dzień na tej 3-mie-
sięcznej wystawie w Bad Herrenalb –
było naprawdę duże.

Ponadto w uroczystym programie ar-
tystycznym z okazji 25-lecia partner-
stwa niemieckich powiatów Calw i Mit-
telsachsen (dla obu partnerem jest rów-
nież Powiat Gliwicki) zaprezentowała
się Orkiestra Dęta Blaskapelle ze Świ-
bia. Wypadła wyśmienicie, grając stan-
dardy polskiej i światowej muzyki,
obok występującej tego dnia znanej
i bardzo popularnej orkiestry Milkauer
Schalmeienkapelle z Powiatu Mittel-
sachsen. 

W uroczystym przemówieniu, jakie
z okazji rocznicy współpracy Powiatów
Calw i Mittelsachsen wygłosił starosta
Powiatu Calw, nie zabrakło ciepłych
słów i podsumowania współpracy tak-
że z Powiatem Gliwickim. Bardzo miło

delegację z Polski powitali przedsta-
wiciele niemieckiego rządu, obecni na
uroczystości. Na scenie przemawiał
także starosta gliwicki, Waldemar Do-
mbek:

- Serdecznie dziękuję za bardzo
ciepłe i gościnne przyjęcie oraz za
możliwość współpracy z obydwoma
niemieckimi partnerami – mówił. 
– Z Powiatem Mittelsachsen współ-
pracujemy już od 2004 roku, nato-

miast z Calw od 2009. Cieszę się, że na-
sza współpraca to nie tylko wymiana
kulturalna, regionalna czy gospodarcza,
co jest niezwykle ważne, ale również
współdziałanie w trudnych momen-
tach – np.  podczas powodzi w Polsce
i powodzi w Niemczech. Dziś wiem, że
możemy na sobie polegać. Istotą współ-
pracy są ludzie. My mieliśmy szczęście,
że trafiliśmy na pracowitych, prawych
i dobrych ludzi, których mogę dziś na-
zwać naszymi przyjaciółmi.

(MFR)

W partnerskim Calw

Teresa Szymońska z Sośnicowic zo-
stała DIANĄ 2017, wygrywając 12.
edycję plebiscytu Kobieta Roku
Ziemi Gliwickiej. 

Gala plebiscytu, przeprowadzanego
przez redakcję „Nowin Gliwickich”
i Stowarzyszenie Forum Kobiet Ziemi
Gliwickiej, zorgani-
zowana została w Wil-
li Caro w Gliwicach.
Tym razem kapituła
przyznała to zaszczyt-
ne miano Teresie Szy-
mońskiej – Ślązaczce
Roku 2016, inicjator-
ce powstania w So-
śnicowicach Naszej
Izby Tradycji, wolon-
tariuszce Hospicjum
Miłosierdzia Bożego
w Gliwicach, laureat-
ce tegorocznej nagro-
dy „Bene Meritus”,
przyznanej przez Radę
Powiatu Gliwickiego.

- Urosło mi serce
z tego powodu, że to
mnie uznano za DIA-
NĘ 2017 – powie-
działa nam Teresa
Szymońska w chwilę po odebraniu ty-
tułu. – Będę teraz miała jeszcze więk-
szą siłę do działania. 

W tym roku plebiscyt zdominowa-
ły panie z terenu powiatu gliwickiego,
bowiem i tytuł WICEDIANY 2017
odebrała jego mieszkanka – Beata Sta-
wowy, dyrygentka gierałtowickiego
chóru „Skowronek”. To organizatorka

życia muzycznego, która przygotowu-
je zespoły i solistów, a także prowadzi
zajęcia muzyczno-taneczne i muzyko-
terapię w Centrum Kultury w Knurowie
i gierałtowickim GOK-u. 

Teresa Szymońska w nagrodę po-
jedzie do Brukseli, a wyjazd ten ufun-

dowała eurodeputowana Jadwiga Wi-
śniewska. Otrzymała także sznur pereł.
Beata Stawowy uhonorowana została
naszyjnikiem z białą perłą, symbolem
DIANY. Panie odebrały też wiele gra-
tulacji, które złożyli im m.in. wicesta-
rosta gliwicki Ewa Jurczyga, burmistrz
Sośnicowic Marcin Stronczek i wójt
Gierałtowic Joachim Bargiel. (RG)

Teresa Szymońska
DIANĄ 2017

Gertruda Smuda urodziła się
w czerwcu 1917 roku, tak więc nie-
dawno świętowała uroczyście i ra-
dośnie 100-lecie urodzin. 

Były uroczystości rodzinne, ale
również bardziej oficjalne z udziałem
wójta Wielowsi, delegacji Związku
Zawodowego Górników, przedstawi-
cielki ZUS-u oraz całego personelu
DPS-u w Wiśniczach.

Pani Gertruda przez lata godziła
rolę matki samotnie wychowującej
dwóch synów z walką o byt. Praco-
wała jako krawcowa, uprawiała ogró-
dek przydomowy, by mieć zawsze
świeże warzywa i owoce. Była w swo-
im środowisku osiedla górniczego
Giszowiec osobą znaną i powszech-
nie lubianą. Nikomu nie odmawiała
pomocy, chociaż sama musiała
wszystko zdobywać ciężką pracą. Je-
dynymi okresami „odpoczynku” w ca-
łorocznej harówce był dla niej koniec
czerwca, kiedy to w towarzystwie pra-
wie całej ulicy wybierała się na jagody
w lasy murckowskie (to był rytuał)
oraz krótki czas po Wigilii do świę-
ta Trzech Króli, który w pełni po-

święcała rodzinie – swojej matce
i dwóm synom.

Dzisiaj jest kochaną babcią dla swo-
ich czworga wnuków i prababcią dla
sześciorga prawnuków. Dla całej tej gro-

madki poświęcała i nadal poświecą
swój czas i siły, nawet dzisiaj czerpiąc
z tego życiową energię. 

Dostojnej solenizantce jeszcze raz
składamy gratulacje oraz życzenia wie-
lu lat w zdrowiu, szczęściu i pomyśl-
ności!

(GJ) 

100-latka z Domu Pomocy
Społecznej „Caritas” 
w Wiśniczach

Z krótką wizytą w Gliwicach gościł
Andrzej Duda – prezydent RP. W jej
trakcie była okazja m.in. do spo-
tkania z przedstawicielami Powia-
tu Gliwickiego.

Doszło do niego 7 czerwca na pla-
cu Krakowskim, gdzie Andrzej Duda
spotkał się z mieszkańcami Gliwic i na-
szego powiatu. W spotkaniu z prezy-
dentem uczestniczyli starosta gliwic-
ki Waldemar Dombek, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Gliwickiego –
Andrzej Frejno i radny Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego z terenu nasze-
go powiatu – Krystian Kiełbasa, któ-
rzy byli w większej grupie samorzą-
dowców na czele z prezydentem Gli-
wic, Zygmuntem Frankiewiczem.
W innej grupie uczestników spotkania
była także m.in. radna Rady Powiatu
Gliwickiego, Krystyna Urbańska z Py-
skowic.

- To było ciekawe, otwarte spotka-
nie z mieszkańcami – mówi starosta
Waldemar Dombek. – Byliśmy za-
szczyceni, że mogliśmy przez chwilę
porozmawiać z prezydentem RP. Mia-
łem dzięki temu okazję, by zaprosić
pana prezydenta do odwiedzenia po-
wiatu gliwickiego. Andrzej Duda przy-

pomniał uroczystość w Dąbrówce
w gminie Wielowieś, zorganizowaną
w ubiegłym roku dla uczczenia ofiar
tzw. „Śląskiego Katynia”, w której
uczestniczył. Nie wykluczył, że w przy-
szłości skorzysta z zaproszenia do dłuż-
szej wizyty w naszym powiecie. 

(RG)

Z prezydentem Andrzejem Dudą

Przedstawiciele trzech partnerskich powiatów na scenie w Bad Herrenalb.

Pani Gertruda słynie z życzliwości dla
innych.
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W Toszku gościli uczestnicy kon-
gresu Europejskiego Komitetu Pa-
raolimpijskiego. Przedstawiciele
ponad 30 krajów pierwszy raz za-
witali do miejsca urodzenia dokto-
ra Ludwiga Guttmanna – twórcy ru-
chu paraolimpijskiego.

Warto przypomnieć, że Ludwig
Guttmann urodził się w Toszku w 1899
r. To słynny neurolog, który jako pierw-
szy włączył sport do rehabilitacji nie-
pełnosprawnych. 

W spotkaniu wyjazdowym w Tosz-
ku udział wzięli m.in. prezydent Mię-
dzynarodowego Komitetu Paraolim-
pijskiego Sir Philip Craven i dotych-
czasowy szef Europejskiego Komitetu
Paraolimpijskiego, John Petersson. Dla
gości przygotowano atrakcyjny pro-
gram. Mieli możliwość zobaczenia
domu domniemanego urodzenia Gutt-
manna (ul. Gliwicka 34) i pamiątkowej
tablicy poświęconej wybitnemu neu-

rologowi, a także wystawy na jego te-
mat. Kluczowym punktem pobytu była
prelekcja na temat życia i dorobku dr.
Ludwiga Guttmanna, którą dla mię-
dzynarodowego audyto-
rium wygłosił na Zamku
w Toszku prof. Józef Mu-
sielok. 

Warto dodać, że spo-
tkanie delegatów komite-
tów paraolimpijskich Eu-
ropy odbywało się w Ka-
towicach. Do przyjazdu
do Toszka zachęcił ich
Łukasz Szeliga, szef Pol-
skiego Komitetu Para-
olimpijskiego. W ub. roku
był on gościem zorgani-
zowanej w Toszku kon-
ferencji poświęconej
dr. Guttmannowi. Wtedy
też obiecał, że przyczyni
się do upamiętnienia miej-

sca urodzenia Sir Ludwiga Guttmanna
i z tej obietnicy solennie się wywiązał
– informuje burmistrz Toszka, Grzegorz
Kupczyk. (RG)

Europejscy paraolimpijczycy w Toszku

Nasi samorządowcy w czasie spotkania z prezydentem RP.
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Laureatki plebiscytu (Teresa Szymońska w środku)
z naręczami kwiatów tuż po odebraniu nagród i gra-
tulacji.
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Uczestnicy kongresu mieli możliwość poznania
miejsc związanych z dr. L. Guttmannem.
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- Przedstawia się Pan jako patriota,
antyglobalista, dziennikarz obywa-
telski i działacz związkowy. Zacznij-
my od najbardziej intrygującego
z tych określeń – dlaczego jest Pan
antyglobalistą?
- Zarówno nabyta fachowa wiedza
książkowa na temat globalizacji, jak też
uczestnictwo w spotkaniach Europej-
skiego Forum Społecznego we Wło-
szech, Austrii, Niemczech, Szwecji,
Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii,
Francji, Belgii spowodowały, że stałem
się antyglobalistą. Antyglobalizm ozna-
cza głównie sprzeciw wobec podpo-
rządkowaniu państw i rządów interesom
ponadnarodowych korporacji i mię-
dzynarodowych instytucji finansowych
takich jak Światowa Organizacja Wol-
nego Handlu, Bank Światowy czy Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy. Glo-
balne korporacje forsowały globaliza-
cję po to, aby wszystko, a więc i służ-
ba zdrowia, stało się towarem i docho-
dowym biznesem dla ich właścicieli, co
często odbywa się kosztem samych
pacjentów.  
- Z antyglobalizmem z pewnością
wiąże się patriotyzm. Co on dla Pana
oznacza?
- W zasadzie mogę powiedzieć na
swoim tylko przykładzie, że antyglo-
balizm z patriotyzmem są nieroze-
rwalnie związane. Celem globalizacji
jest likwidacja państwa narodowego.
W globalizacji człowiek ma stać się glo-
balnym konsumentem żyjącym w glo-
balnej wiosce, a nie obywatelem przy-

wiązanym do danego kraju. Globali-
zacja uderza w państwo narodowe,
jako że to właśnie państwo jest powo-
łane do ochrony interesów zbiorowości
oraz dbania o wspólne dobro. Jako pa-
triota jestem też zwolennikiem gospo-
darczego protekcjonizmu, który jest
najlepszym sposobem skutecznej ochro-
ny krajowego rynku pracy. Moje prze-
konania patriotyczne są bardzo bliskie
poglądom Prymasa Polski Stefana Wy-
szyńskiego, Stanisława Staszica oraz
Cypriana Kamila Norwida.
- Jak doszło do tego, że otrzymał Pan
tytuł redaktora serwisu informacyj-
nego Wiadomości24?
- Na początku 2004 roku nawiązałem
współpracę z portalem dziennikarstwa
obywatelskiego Wiadomości24.
W 2012 roku zostałem wyróżniony
nagrodą w postaci wejścia w skład ze-
społu redakcyjnego tego serwisu. Im-
pulsem do tego stał się mój artykuł na
temat przyczyn kryzysu finansowego
w Grecji. W swoim artykule zasuge-
rowałem, że Grecja jest tylko polem te-
stowym i wkrótce globalni spekulanci
zaatakują też inne kraje UE. Jak się póź-
niej okazało, wszystko się sprawdziło.
Globalni spekulanci, wykorzystując
dźwignię finansową (CDS), po Grecji
zaatakowali Włochy oraz Hiszpanię
w celu maksymalizacji zysku na gwał-
townym i co trzeba podkreślić – czy-
sto spekulacyjnym wzroście zadłuże-
nia tych krajów.
- Jakie tematy dziennikarskie są
Panu szczególnie bliskie?

- W dziennikarstwie obywatelskim sta-
ram się poruszać na bieżąco najważ-
niejsze problemy i kwestie społeczne.
Do tej pory napisałem 376 artykułów,
a liczba czytelników przekroczyła 329
tysięcy. Trudno je tutaj wymienić
wszystkie, dlatego wymienię tylko nie-
które z nich. Oto ich tytuły: Życie i zdro-
wie ludzi nie może być towarem!, Tra-
giczne skutki wolnego handlu!, Dla-
czego należy wprowadzić podatek hi-
permarketowy?, Podpisz petycję
o wprowadzenie wolnej niedzieli, Zysk
i prawa korporacji nie mogą być waż-
niejsze od praw ludzi! Szukam taniego
pracownika do wynajęcia!
Wszystkie te artykuły dostępne są w in-
ternecie oraz na mojej stronie interne-
towej: http://www.wiadomosci24.pl/au-
tor/marek_szolc,334018,an,aid.html. 
- Jest Pan działaczem związkowym.
Czym głównie zajmuje się Pan w pra-
cy związkowej?
- Jeśli chodzi o moją działalność związ-
kową, to działaczem Solidarności jestem
od 1988 roku. Swoją związkową dzia-
łalność rozpocząłem od solidarnościo-
wej opozycji. Obecnie jestem członkiem
Komisji Zakładowej Solidarności w ko-
palni Budryk w Ornontowicach. Poza
zwykłą działalnością związkową staram
się aktywnie uczestniczyć w ogólno-
polskich akcjach oraz demonstracjach
organizowanych przez Solidarność.
Najważniejsze z nich to zbieranie pod-
pisów oraz demonstracje przeciwko
korporacyjnej globalizacji, likwidacji
kopalń, niskiej płacy minimalnej, wy-

dłużeniu wieku emerytalnego, zmianom
prawa pracy, stosowaniu umów śmie-
ciowych oraz działania na rzecz wpro-
wadzenia projektu ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedzielę.
- Co skłoniło Pana do tego, by kan-
dydować do Rady Powiatu Gliwic-
kiego?
- Kandydowałem, aby sprawy, którymi
się dotychczas zajmowałem, rozwią-
zywać z pomocą władz samorządo-
wych. Uważałem, że należy włączyć
władze samorządowe do rozwiązywa-
nia problemów i kwestii społecznych
występujących na podległym im tere-
nie – w tym przypadku powiatu. Są-
dziłem, że wiedza, jaką posiadam na te-
mat globalizacji, moje patriotyczne
przekonania, uprawianie dziennikar-
stwa obywatelskiego oraz długoletnie
związkowe doświadczenie mogą przy-
dać się w samorządowym działaniu na
rzecz naszych mieszkańców.

- Jakie zamierzenia ma Pan do koń-
ca kadencji?
- Z jednej strony chciałbym być jak naj-
lepszym łącznikiem pomiędzy gminą
a powiatem, aby sprawy mieszkańców
gminy na poziomie powiatu były dobrze
reprezentowane. Z drugiej zaś strony za-
leży mi bardzo na tym, aby nasi pacjen-
ci mieli łatwiejszy dostęp do lekarzy spe-
cjalistów bez ponoszenia dodatkowych
opłat. Myślę, że w tym celu należałoby
też rozważyć utworzenie na terenie przy-
szpitalnym w Knurowie nowych, naj-
bardziej potrzebnych specjalistycznych
przychodni z takimi oddziałami jak na
przykład chirurgia dziecięca. Ważne dla
mnie również jest promowanie naszych
powiatowych szkół, które zapewniają wy-
soki poziom kształcenia oraz dają moż-
liwość łatwiejszego znalezienia pracy po-
przez np. praktyki stażowe czy też za-
trudnienie w kopalniach JSW.

Opr. ROMANA GOZDEK

Oto następny artykuł z naszego cyklu przedstawiającego – w kolejno-

ści alfabetycznej – radnych Powiatu Gliwickiego. Tym razem przybliża-

my Czytelnikom sylwetkę Marka Szolca.

Przedstawiamy 
radnych powiatu

CZŁOWIEK PONAD ZYSKIEM
Rozmowa z MARKIEM SZOLCEM, radnym Powiatu Gliwickiego

MAREK SZOLC
Urodził się 1 września 1968 roku w Knurowie. Mieszka w Gierałtowicach.
Jest patriotą, antyglobalistą, dziennikarzem obywatelskim oraz dzia-
łaczem związkowym od początku związanym z Solidarnością. Dzien-
nikarstwo obywatelskie uprawia od 2004 roku. W ramach tej działal-
ności w 2012 roku został wyróżniony tytułem jednego z redaktorów ser-
wisu informacyjnego Wiadomości24. Należy do przeciwników pry-
watyzacji służby zdrowia oraz innych usług publicznych, uprzywile-
jowanego traktowania zagranicznych inwestorów, braku nadzoru sa-
morządu nad działalnością specjalnych stref ekonomicznych. Posia-
da szeroką wiedzę na temat negatywnych skutków neoliberalnej glo-
balizacji. W samorządzie zajmuje się głównie sprawami gospodarczymi
oraz służbą zdrowia.
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Niedawno zgłosił się do mnie
mieszkaniec gminy Sośnicowice
z problemem,  jaki miał z kompu-
terem. Problem ten dotyczył witry-
ny internetowej, która to spowo-
dowała zablokowanie komputera
– laptopa. 

Jest to kolejna próba oszustwa, ma-
jąca na celu wyłudzenie gotówki od po-
tencjalnych ofiar ataku. Trzeba zacho-
wać zimną krew, aby nie ulec panice,
ponieważ na tym właśnie zależy oszu-
stom. Na pierwszy rzut oka można
odnieść wrażenie, że policja zaintere-
sowała się naszym komputerem. Na-
tomiast to cyberprzestępcy próbują
w ten sposób dobrać się do naszych pie-
niędzy. Takie ataki nie wymagają za-
instalowania w naszych komputerach
specjalnych programów pozwalają-
cych na przejęcie kontroli nad nimi, a co
za tym idzie – pozyskanie haseł ban-
kowych, danych adresowych, jak i na-
szych dokumentów. Wystarczy tylko
w prosty sposób nakłonić nas do klik-
nięcia w wyświetlony link, np. w ko-

munikatorze internetowym. W trybie
pełnoekranowym wyświetla się – rze-
koma – strona policji z informacją o pa-

ragrafach przekroczenia prawa  oraz
o kwocie, jaką trzeba zapłacić za od-
blokowanie komputera itp.

Nie jest to groźny  atak. Z początku
można się zestresować i  mieć wraże-
nie, że komputer jest zablokowany.
Nie da się zamknąć karty, nie da się
otworzyć menu start – a to dlatego, że

przeglądarka wy-
świetliła obrazek
przeglądarki pa-
ska zadań w peł-
n o e k r a n o w y m
oknie. Aby to na-
prawić, wystarczy
zrestartować kom-
puter lub nacisnąć
escape.

Jest to jedna
z odmian oszu-
stwa. Niektóre
ataki są groźniej-
sze – występują
pod postacią wi-
rusów, jak i koni-
ków zwanych tro-
janami. Ataki te
dotyczą nie tylko
komputerów, ale
również różnego
typu smartfonów,

tabletów, jak i in-
nych urządzeń
z systemami opar-
tymi na andro-
idzie. Przed wiru-
sami, jak i różne-
go rodzaju troja-
nami możemy się bronić za pomocą
programów antywirusowych. Jest ich
cała gama, a ranking skuteczności moż-
na znaleźć na różnych stronach inter-
netowych.

Pamiętajmy, że pierwszym krokiem
dla atakującego jest wybór ofiary. Je-
żeli będzie chciał okraść klientów ban-
ku X, to do nich musi adresować kore-
spondencję i z ich uwzględnieniem
tworzy sfałszowaną, spreparowaną  wi-
trynę będącą w rzeczywistości trojanem
lub wirusem.

Zwracam się do mieszkańców po-
wiatu gliwickiego – jeżeli spotkałeś się
z podobnym przypadkiem, napisz do
mnie, aby opisać problem i ustrzec in-
nych użytkowników komputerów. Kon-
takt  przez email:  jekw12@wp.pl.

JÓZEF KRUCZEK – radny Powiatu
Gliwickiego

Bezpieczeństwo w świecie wirtualnym

Widok na ekranie monitora sugeruje, że naszym komputerem zainteresowała się policja. Nie pa-
nikuj – to próba oszustwa!



WIOLA POLSKA Sp. z o. o. z Knuro-
wa otrzymała tytuł Wybitna Firma
2017 oraz Złotą Statuetkę Orzeł
Polskiej Przedsiębiorczości 2017,
nadane przez Ogólnopolską Fe-
derację Przedsiębiorców i Praco-
dawców. Jest jedyną firmą z tere-
nu powiatu gliwickiego, która w tym
roku nagrodzona została w ra-
mach Narodowego Programu Pro-
mocji Polska Przedsiębiorczość. 

WXIV edycji Plebiscytu „Orły
Polskiej Przedsiębiorczo-
ści” WIOLA POLSKA zo-

stała Firmą Roku w kategorii Motory-
zacja Producent Przyczep. Ten ogól-
nopolski plebiscyt ma na celu budo-
wanie konkurencyjności i innowacyj-
ności polskich przedsiębiorstw. Na-
groda Orła Polskiej Przedsiębiorczości
przyznawana jest najlepszym przed-

siębiorcom w swoich branżach – po to,
by docenić oraz wyróżnić te podmioty,
które mogą być inspiracją dla innych.

Jest to kolejne wyróżnienie przyznane
tej firmie. W 2011 r. otrzymała nagro-
dę Ogólnopolskiego Forum Biznesu
„Polski Sukces”, pod patronatem Mi-
nistra Gospodarki. W ub. roku natomiast
uhonorowano ją nagrodą „Złoty Płat-
nik”, podkreślając, że jej wiarygodność
finansowa wyniosła maksymalną licz-
bę – 100 punktów. 

– To bardzo cieszy – mówi prezes
Zarządu WIOLA POLSKA, Sławomir
Grabowski. – Tym bardziej, że Złotą
Statuetkę Orzeł Polskiej Przedsię-
biorczości 2017 otrzymaliśmy między
innymi za nasz innowacyjny produkt,
zabudowę przyczep specjalistycznych
dla służb specjalnych, takich jak na

przykład szpitale polowe.
Nagroda jest dla firmy
wielką satysfakcją. Nie je-
steśmy już na tym etapie,
że musimy gonić za zy-
skiem,  liczą się dla nas
inne wartości – wyjaśnia. –
Obecnie tylko 20 procent
naszej produkcji trafia na
rynek polski, reszta jest
eksportowana, między in-
nymi do takich krajów jak
Izrael, Islandia, Szwecja,
Norwegia, Niemcy, Sło-
wacja czy Czechy. 

Firma jest u nas do-
brze znana – przy-
czepy z jej nazwą

spotkać można na drogach
całej Polski. WIOLA dzia-
łalność rozpoczęła w 1995

r. i z niewielkiego przedsiębiorstwa
działającego na rynku lokalnym prze-
kształciła się w czołowego producenta
przyczep w kraju. W swej ofercie ma
ponad sto standardowych modeli przy-
czep – zarówno towarowych, lawet do
transportu samochodów, jak i motocy-
kli, quadów, łodzi czy sprzętu budow-
lanego. Produkuje podwozia pod agre-
gaty prądotwórcze, pompy oraz inne
urządzenia. W tym roku rozpoczęła pro-
dukcję bardzo specjalistycznych przy-
czep – m.in. kontenerów, izoterm, sys-
temów chłodniczych i sypialni. Spe-
cjalizuje się też w przyczepach wyko-
rzystywanych do jazdy w ciężkich wa-
runkach terenowych, np. na pustyni.

– Ze względu na to, że duża
część naszych produktów powstaje
na konkretne zamówienia i musi
spełniać ściśle określone kryteria,
w tym roku dotychczasowa firma
WIOLA podzielona została na dwie
nowe spółki: WIOLA POLSKA
i WIOLA INNOWACJE – wyjaśnia
Sławomir Grabowski. – Ta druga
współpracuje ze sztabem inżynierów
i wykonuje wiele doświadczalnych
prób, zanim dany model trafi do pro-
dukcji.    

Przedsiębiorstwo zatrudnia po-
nad 120 pracowników. – To
trafności w doborze kadry za-

wdzięczamy nasz sukces – podkreśla
prezes Grabowski. – Mam szczęście do
ludzi, wielu z nich to fachowcy, którzy
w naszej firmie przeszli wszystkie
szczeble swej kariery zawodowej.

WIOLA POLSKA od lat współpra-
cuje z Zespołem Szkół Zawodowych nr
2 w Knurowie. Młodzież uczy się tu za-
wodu i zdobywa konkretne uprawnie-
nia, obsługując nowoczesne urządzenia.
Absolwenci szkoły mogą liczyć na za-
trudnienie we wciąż rozwijającej się fir-
mie. Spółka współpracuje też z Poli-
techniką Śląską.

Sławomir Grabowski jest znany
z działalności charytatywnej. Nie chce
jednak o tym mówić. – Nie robię tego
dla rozgłosu – zaznacza. – Tak mnie
wychowano, by zawsze pomagać in-
nym, jeśli mam tylko takie możliwo-
ści.

ROMANA GOZDEK 
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Dokończenie ze str. 1
Na trasie, w okolicach Opawy do

pielgrzymów dołączył o. Marian Wa-
ligóra, który w późniejszym czasie
jeszcze raz włączył się w bieg na ostat-
nim etapie wieńczącym pielgrzymo-
wanie. Warto bowiem wiedzieć, że
przeor Jasnej Góry jest doskonałym bie-
gaczem, który ma na swym koncie
wiele pokonanych maratonów. 

- Bardzo dziękuję braciom Polakom,
którzy przybyli tutaj w pielgrzymce bie-
gowej i przez to też umocnili nasze wię-
zi polsko-węgierskie na poziomie wia-
ry – powiedział witając biegaczy o. Vízi
András Gábor, przeor sanktuarium
w Marianosztra. 

Uczestnikami tej wyjątkowej piel-
grzymki biegowej byli: Angelika Ma-
ciejewska, Mirosław Borsuk, Darek Lu-
bosz, Zbyszek Kopszak, Marek Szesz-
ko, Bronisław Klimczok, Czesiek Ko-
strzak, Andrzej Wymysło i rowerzysta
Grzegorz Gołębiowski oraz komandor
biegu Marian Płaszczyk. Towarzyszyli
im: dziennikarz Marek Kępiński, se-
kretarz Mirek Wojciechowski i kierow-
ca Darek Gryglas, a na dwóch odcinkach
do biegu dołączył o. Marian Waligóra.

Patronat honorowy nad pielgrzym-
ką sprawowali: abp Wacław Depo – me-
tropolita częstochowski, o. Arnold
Chrapkowski – generał Zakonu Pauli-
nów, o. Marian Waligóra – przeor Ja-
snej Góry, Jarosław Wieczorek – wo-
jewoda śląski, Waldemar Dombek – sta-
rosta gliwicki. 

(RG)

550 km intencji

Kilka razy pisaliśmy już o problemie,
który dotyczy sporej części miesz-
kańców Knurowa – uciążliwego
hałasu emitowanego przez wia-
dukt autostrady A1 nad zbiorni-
kiem wodnym Moczury. Musimy
znów do niego powrócić.

Po raz pierwszy tekst na ten temat
ukazał się w WPG we wrześniu ub. roku
– wkrótce po tym, jak ze sprawą tą zgło-
sił się do powiatu radny miejski z Knu-
rowa, Andrzej Porada. Zwrócił się o po-
moc do wicestarosty Ewy Jurczygi, bo-
wiem mimo kilkuletnich interwencji po-
dejmowanych przez mieszkańców i kie-
rowanych do miasta, problem – istnie-
jący już od 2009 roku – nie został roz-
wiązany. Chodzi o likwidację hałasu,
bardzo uciążliwego dla właścicieli
domków na osiedlu Farskie Pola, ale
również dla mieszkańców tzw. Kolonii
i innych części Knurowa. 

- Ponieważ sprawa nie leży w kom-
petencji powiatu, od razu zwróciłam się
o pomoc do posła Piotra Pyzika oraz do
radnego Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, Krystiana Kiełbasy – przypo-
mina Ewa Jurczyga. – Nasze kilku-
miesięczne starania szybko dały kon-
kretny rezultat. Już w kwietniu bieżą-
cego roku minister środowiska wydał
decyzję, w której wskazano, w jaki spo-
sób ma zostać określone oddziaływanie
akustyczne wiaduktu na środowisko.

Mając na uwadze złożoność pro-
blemu, minister uwzględnił częściowo

odwołanie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, która jest za-
rządcą tego odcinka A1, dotyczące
m.in. kwestii ostatecznego terminu wy-
konania badań, określając go na 30
września 2018 r.

Jak dowiedzieliśmy się w katowic-
kim oddziale GDDKiA, badania –
zgodnie z prawomocną decyzją ministra
środowiska – zostaną zlecone w przy-
szłym roku. – Nie ma wzorców dla tego
typu obiektów – wyjaśnia
Marek Prusak z Oddziału
w Katowicach GDDKiA.
Źródłem hałasu jest w tym
przypadku dylatacja, a po-
wstająca w wyniku najeż-
dżania na nią samochodów
fala dźwiękowa ulega zwie-
lokrotnieniu przez lustro
wody. 

- Jestem w stałym kon-
takcie z dyrekcją GDDKiA
i pragnę zapewnić o pozy-
tywnym podejściu do pro-
blemu, który jest naprawdę
bardzo złożony i stwarza pre-
cedens w skali kraju – doda-
je wicestarosta Ewa Jurczyga. 

Fakt negatywnego oddziaływania
na środowisko wiaduktu potwierdziły
już m.in. badania przeprowadzone
w marcu 2014 r. przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska w Ka-
towicach. Jak zaznaczył w swej obec-
nej, ostatecznej decyzji minister śro-

dowiska, ustalona wówczas wartość
przekroczenia dopuszczalnego pozio-
mu hałasu nie odzwierciedla wartości
faktycznych, gdyż nie uwzględnia
jego impulsowego charakteru, wyni-
kającego z ruchu pojazdów po na-
wierzchni wiaduktu, w której wystę-
pują dylatacje. W tym celu niezbędne
jest skonkretyzowanie przyczyn wy-
stępowania impulsów, a ich źródeł
może być wiele, np. niestaranność

wykonania dylatacji, rozregulowanie
łożysk wiaduktu czy też osiadanie
podpór wiaduktu. Zatem wymagana
jest wysoko specjalistyczna wiedza, co
wskazuje na potrzebę sporządzenia
przez GDDKiA przedmiotowego prze-
glądu ekologicznego.   

- Pod koniec czerwca bieżącego
roku w nasze zabiegi o ciszę nad Mo-
czurami włączył się również prezydent
Knurowa – informuje Ewa Jurczyga. 
– To bardzo cieszy, tym bardziej, że
miasto samo przez osiem lat nie mogło
uporać się z tym problemem. Pan pre-
zydent Rams doskonale zna złożoność
problemu, mimo to skierował ponie-
wczasie pismo do ministra środowiska.
Uważam jednak, że działając wspólnym

frontem możemy z pewnością więcej
osiągnąć – ku zadowoleniu mieszkań-
ców, którzy bardzo chcieliby wreszcie
normalnie żyć w pobliżu autostrady. Za-
pewniam, że nadal będę podejmować
wszelkie możliwe kroki, by im pomóc.

(RG)

Kilkumiesięczne starania władz powiatowych, wojewódzkich oraz posła Piotra Pyzika dały konkretne rezultaty 

Hałas wokół Moczur

Wiadukt nad Moczurami musi przestać hałasować.
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Dobry klimat
Robert Składowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców
i Pracodawców, skierował do starosty gliwickiego, list gratulacyjny,
w którym informuje o nagrodzie, przyznanej firmie WIOLA POLSKA. Pi-
sze w nim m.in. „Sukces nagrodzonych przedsiębiorstw nie byłby moż-
liwy bez pomocy i udziału Powiatu Gliwickiego, który stwarza dla przed-
siębiorców dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju. Proszę przy-
jąć moje serdeczne gratulacje, ponieważ bez wątpienia nagrodzone
firmy są ambasadorami sukcesu Powiatu Gliwickiego oraz polskiej przed-
siębiorczości”. Wśród nagrodzonych znalazły się również dwie firmy z Gli-
wic: WIR ENGINEERING Ltd. Biuro Projektowo Inżynierskie oraz Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o. o.

Sławomir Grabowski (pierwszy z lewej) tuż po odebraniu nagrody na Wielkiej Gali „Pol-
ska Przedsiębiorczość” w Warszawie.
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ORZEŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



Uchwała w tej sprawie przyjęta zo-
stała na czerwcowej sesji Rady Powiatu
Gliwickiego. Konkurs organizowany
jest corocznie. Nagradzane są w nim
wnioski dotyczące konkretnych przed-
sięwzięć służących ochronie środowi-
ska. W tym roku zgłoszonych zostało
25 wniosków z 8 gmin. 

I miejsce w konkursie zdobył projekt
„Drzewa – zielone skarby przyrody”,
złożony przez gminę Pyskowice, a łą-
czący edukację ekologiczną dzieci
z przedsięwzięciem polegającym na
wzbogaceniu terenu zielonego o nową
roślinność. Otrzyma on dotację po-
wiatu w wysokości 2 750 zł. II miejsce
– i 2 500 zł – przyznane zostało Przy-
szowicom w gminie Gierałtowice na re-
alizację projektu „Bliżej przyrody.
Światowy Dzień Zwierząt w Zespole
Pałacowo-Parkowym w Przyszowi-
cach”, który także łączy edukację eko-
logiczną dzieci z przedsięwzięciem
mającym na celu wzbogacenie parku
o nową roślinność. III miejsce zajęło
Chechło w gminie Rudziniec, otrzy-
mując 2 250 zł za projekt „Mini ścież-
ka edukacyjno-przyrodnicza Zielony
Zakątek w sołectwie Chechło – cz. 2”,
mający na celu poprawę estetyki oto-
czenia szkoły i propagowanie edukacji
ekologicznej uczniów. 

Równorzędne nagrody po 1 220 zł
przyznane zostały następującym so-

łectwom: Przyszowice-Chudów w gmi-
nie Gierałtowice na realizację projek-
tu „Rozbudowa bazy edukacyjno-przy-
rodniczej na terenie gminy Gierałtowice
poprzez budowę ścieżki dydaktyczno-
przyrodniczej Potok Jasienica”; Nie-
borowicom w gminie Pilchowice za
projekt „Faszynowanie rowu meliora-
cyjnego w Nieborowicach – etap I”;
Wilczy (gm. Pilchowice) na przedsię-
wzięcie „Cztery pory roku – kolorowy
ogród przy Świetlicy Wiejskiej w Wil-
czy”; Żernicy z tej samej gminy za pro-
jekt „Zagospodarowanie terenu zielo-
nego przy Domu Kultury w Żernicy”;
Bycinie (gm. Rudziniec) na rewitali-
zację i utrzymanie w gotowości urzą-
dzeń melioracyjnych; Łanom z tej sa-

mej gminy na zagospodarowanie skwe-
ru na małym rynku, na rozdrożu ulic
Młyńskiej i Kłodnickiej; Poniszowicom
(gm. Rudziniec) na urządzenie i zwięk-
szenie bioróżnorodności parku w tej
miejscowości; Widowowi (gm. Ru-
dziniec) na odtworzenie terenu rekre-
acyjno-przeciwpożarowego przy stawie
w tym sołectwie; Smolnicy w gm. So-
śnicowice za projekt „Zagospodaro-
wanie terenu przy ul. Wiejskiej poprzez
obsadzenie krzewami ozdobnymi skar-
py – II etap”; Paczynie (gm. Toszek) na
zagospodarowanie terenu wokół świe-
tlicy; Pniowowi (gm. Toszek) za pro-
jekt „W Pniowie – zielono nam i spo-
kojnie!”; Sarnowowi (gm. Toszek) na
realizację przedsięwzięcia „Ekologiczne
Serce Sarnowa”; Błażejowicom (gm.
Wielowieś) na zadanie „Zieleń nad
stawem”; Kieleczce (gm. Wielowieś) za
projekt „Zielony zakątek – miejsce in-
tegracji i rekreacji – etap II”; Wielow-
si na realizację projektu „Zielona oaza
dla najmłodszych”; Wiśniczom (gm.
Wielowieś) na przedsięwzięcie pn.
„Nasza wieś – oaza spokoju” i Zacha-
rzowicom (gm. Wielowieś) za projekt
„Beztroska oaza nad stawem”. Nagro-
dy takie otrzymały również gminy:
Knurów – na dwa kolejne podetapy za-
gospodarowania terenów w rejonie ul.
Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przezna-
czeniem pod budownictwo mieszka-

niowe (łącznie 2 440 zł) i Pyskowice na
projekt „O przyrodę dbamy – wodę
oszczędzamy”.

Efekty tych przedsięwzięć zoba-
czyć będzie można już jesienią tego
roku. (RG)

6 www.powiatgliwicki.pl
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EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

POWIAT PRZYJAZNY
ŚRODOWISKU
Powiat Gliwicki po raz kolejny udzieli gminom pomocy finansowej na re-
alizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Powiat
Przyjazny Środowisku”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach co roku dofinan-
sowuje wypoczynek wakacyjny dzieci. O tym, że są to
dobrze wydane pieniądze, można przekonać się m.in.
w ośrodku harcerskim w Wapienicy. 

Jest on malowniczo położony w lesie na uboczu Bielska-
Białej. 30 czerwca wizytę wypoczywającym tu zuchom i har-
cerzom złożyli dziennikarze, którym towarzyszyli: Stanisław
Gmitruk – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW oraz Bernard Błaszczyk
– regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach. Go-
spodarzami byli: Anna Peterko – komendant Śląskiej Cho-
rągwi ZHP oraz skarbnik Andrzej Lichota wraz ze współ-
pracownikami.

Była to okazja do odwiedzin i przekonania się na własne
oczy, w jaki sposób WFOŚiGW wspiera profilaktykę zdro-
wotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których wy-
stępują przekroczenia standardów jakości środowiska.  W 2017
r. fundusz przeznaczył na dofinansowanie profilaktyki zdro-
wotnej dzieci 5,5 mln zł – są to m.in. tzw. zielone szkoły, pro-
filaktyka specjalistyczna oraz wyjazdy w okresie wakacji i fe-
rii zimowych. Do 26 czerwca br. na profilaktykę wraz z edu-
kacją ekologiczną, realizowaną w okresie ferii zimowych i wa-

kacji, WFOŚiGW przekazał ponad 1,6 mln zł, z czego sko-
rzysta około 9,5 tys. dzieci. Wyjazdy są organizowane
główne do miejscowości nad morzem i na terenie woj. ślą-
skiego. 

Środki funduszu są przeznaczone na realizację programów
profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej lub – w przy-
padku wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego –
regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Dzięki temu
organizatorzy wypoczynku dzieci mogą im sfinansować za-
biegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone
wyżywienie zgodne z programem ustalonym przez dietety-
ka, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłatę
przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w kon-
kursach ekologicznych oraz materiałów plastycznych itp. Wa-
runkiem jest, iż wyjazd musi być zorganizowany do miej-
scowości czystej ekologicznie. 

Chorągiew Śląska ZHP jest jednym z największych or-
ganizatorów wyjazdów wakacyjnych. W tym roku skorzy-
sta z nich około 3,8 tys. dzieci ze szkół podstawowych i gim-
nazjów specjalnych, które wypoczywają w Harcerskich
Ośrodkach Obozowych znajdujących się na terenie całej Pol-
ski, szczególne zaś nad morzem i w górach. 

(RG)

WSPANIAŁE WAKACJE

Feniks kanaryjski rosnący w gliwickiej Palmiarni Miej-
skiej zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie
Drzewo Roku, organizowanym przez Klub Gaja.

Nagrodzona palma ma niezwykłą historię – przyczyniła
się do powstania gliwickiej palmiarni! Przywieziono ją do
Gliwic w 1924 r. na zorganizowaną wówczas wielką wystawę
roślin egzotycznych. Jak podaje ówczesna prasa,  miała wte-
dy charakter rośliny soliterowej (czyli rosnącej pojedynczo
na otwartym terenie, szczególnie eksponowanej,
wyróżniającej się wyjątkowymi walorami ozdob-
nymi) i liczyła sobie ok. 70 lat. Po zakończeniu
wystawy palma trafiła do oranżerii na terenie Par-
ku Chopina. Ze względu na ograniczone miejsce
władze miasta podjęły decyzję o rozbudowie tego
obiektu. Dzięki wsparciu gliwickich przemy-
słowców już rok później udostępniono dla zwie-
dzających nowe szklarnie. W ten sposób to nie-
zwykłe drzewo przyczyniło się do powstania Pal-
miarni Miejskiej w Gliwicach.

W tegorocznej edycji konkursu Drzewo Roku
zwyciężyła 220-letnia Topola Helena z Helu –
a więc z naszego partnerskiego Powiatu Puckie-
go. To właśnie ona będzie reprezentowała Pol-

skę w międzynarodowym plebiscycie Europejskie Drzewo
Roku 2018. Topola zdobyła w internetowym konkursie 867
głosów, wyprzedzając palmę z Gliwic tylko o 23 punkty, któ-
rą poparło 844 internautów. 

Statuetka Drzewo Roku 2017 trafi do przedstawicieli Urzę-
du Miasta Hel oraz Liceum Ogólnokształcącego w Helu, któ-
rzy zgłosili drzewo do konkursu. Wręczenie nagród odbędzie
się w Warszawie10 października podczas inauguracji 15. edy-
cji programu Święto Drzewa Klubu Gaja.

(RG)

Laury dla palmy

Pamiątkowe zdjęcie zrobione podczas wizyty w ośrodku harcerskim w Wapienicy.
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Nagrodzony feniks kanaryjski ma imponujące wymiary.
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W poprzednich latach powiat dofinansował m.in. zazielenienie Młynówki w Le-
boszowicach (gm. Pilchowice).
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SAMORZĄD POWIATOWY BLIŻEJ NAS (5)
Kontynuujemy cykl artykułów przybliżających naszym Czytelnikom
funkcjonowanie Samorządu Powiatowego. W tym wydaniu WPG
omawiamy możliwości, jakie daje osobom niepełnosprawnym PFRON
– w pozyskiwaniu środków z tego funduszu pomaga Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, które mieści się w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Gliwicach. Przedstawiamy także problem ak-
tywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PRFON)
zapewnia spore możliwości otrzy-
mania dofinansowania przez po-
trzebujących. Starać się o nie moż-
na poprzez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach
(PCPR).

Wsparcie takie udzielane jest zgod-
nie z potrzebami osoby niepeł-

nosprawnej, na jej wniosek. Wnioski
składane mogą być jedynie przez miesz-
kańców powiatu gliwickiego. 

Dofinansowanie może być udzielo-
ne osobie niepełnosprawnej do:
- uczestnictwa w turnusie rehabilita-
cyjnym. Jest to czternastodniowy wy-
jazd do ośrodka, który musi być przy-
stosowany do schorzeń osoby niepeł-

nosprawnej, zapewniając jej odpo-
wiednią rehabilitację (jeśli istnieje taka
potrzeba z osobą niepełnosprawną na
turnus może się wybrać jej opiekun);
- zaopatrzenia w środki pomocnicze
i przedmioty ortopedyczne, np. kule łok-
ciowe, wózek inwalidzki, aparat słu-
chowy, itp. Osoba niepełnosprawna
zwraca się do lekarza o wypisanie zle-
cenia do NFZ, które jest warunkiem do-
finansowania ze środków PFRON;
- likwidacji barier architektonicznych –
osoba niepełnosprawna ruchowo z orze-
czonym znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, która
porusza się na wózku inwalidzkim lub
ma problemy w poruszaniu się, może
starać się o zlikwidowanie istnieją-
cych barier architektonicznych w miej-
scu zamieszkania, np. dostosowania
do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności łazienki, likwidacji pro-
gów, poszerzenia drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych, w celu swobodnego
dostępu do pomieszczenia, jak również
przystosowania istniejących pomiesz-
czeń do swoich potrzeb;
- likwidacji barier technicznych – moż-
liwość dofinansowania zakupu scho-
dołaza, szyn teleskopowych wjazdowo-
wyjazdowych z budynku, zakup i mon-
taż platformy zewnętrznej lub zakup
krzesełka przyschodowego itp.;
- likwidacji barier w komunikowaniu się
– możliwość dofinansowania m. in. za-
kupu zestawu komputerowego lub lap-
topa, wraz z przyłączem do Internetu,
zaopatrzenia w urządzenia głośnomó-
wiące, telefon dla osoby niedowidzącej,
który pozwoli osobie niepełnosprawnej,

szczególnie samotnej być w stałym
kontakcie ze światem otaczającym, a
także w przypadku gdy osoba przeby-
wa w szpitalu lub z powodu niepełno-
sprawności nie ma możliwości wyjścia
z domu; 
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
– jeżeli niezbędne jest, żeby osoba
niepełnosprawna ćwiczyła w domu na
wskazanym przez prowadzącego reha-
bilitanta lub prowadzącego lekarza
sprzęcie rehabilitacyjnym (np. rowerku
stacjonarnym, bieżni, rotorze), jest
możliwość starania się o dofinansowa-
nie w ramach zaopatrzenia w sprzęt re-
habilitacyjny. 

Dodatkowo od 2012 r. w powiecie
gliwickim realizowany jest pilotażowy
program „Aktywny samorząd”. Dzięki

niemu osoba niepełnosprawna może
otrzymać dofinansowanie do specjali-
stycznego sprzętu komputerowego, do
protezy kończyny na wyższym pozio-
mie czy przystosowania auta do swoich
potrzeb. Niepełnosprawny student w ra-
mach „Aktywnego samorządu” może
starać się o dofinansowanie czesnego
oraz dodatku na pokrycie innych kosz-
tów kształcenia. Jeżeli zajdzie taka po-
trzeba, każda z osób niepełnosprawnych
lub członek jej rodziny, może również
skorzystać z porady psychologa oraz
prawnika. 

Oferta dla osób niepełnosprawnych
od stycznia 2016 r. została po-

szerzona o dodatkowe formy wsparcia
w ramach projektu „Nowy start w lep-
szą przyszłość”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Osoby nie-
pełnosprawne mają możliwość uczest-
nictwa w Międzypokoleniowych Klu-
bach Spotkań, które integrują je ze
środowiskiem lokalnym. Ponadto nie-
pełnosprawni uczestnicy projektu mają
możliwość podniesienia własnych kwa-
lifikacji poprzez udział w bezpłatnych
kursach lub szkoleniach o charakterze
zawodowym lub edukacyjnym. Pra-
cownicy Zespołu ds. projektów celo-
wych działają także na rzecz pomocy
osobom niepełnosprawnymi w nawią-
zywaniu kontaktów z potencjalnymi
pracodawcami. Jednym z celów pro-
jektu jest bowiem aktywizacja zawo-
dowa. Pośrednio wpływ na jego osią-
gniecie miał udział uczestników w tre-

ningach tematycznych, podnoszących
ich wiedzę i umiejętności społeczne. Za-
dbano również o sferę kulturalną osób
niepełnosprawnych. Uczestnicy biorą
udział w warsztatach tematycznych,
zgodnie ze swoimi pasjami i uzdolnie-
niami. Mogą także skorzystać z wy-
cieczek, imprez kulturalnych, biletów
do kina oraz karnetów sportowych.
Wszystkie realizowane w ramach pro-
jektu działania pozwalają na niwelo-
wanie posiadanych przez osoby nie-
pełnosprawne ograniczeń i barier – in-
formuje Grażyna Ledwoń, zastępca
dyrektora PCPR w Gliwicach.

Aby otrzymać dofinansowanie ze
środków PFRON, niezbędne jest

złożenie przez osobę niepełnosprawną
lub jej opiekuna prawnego wniosku na
odpowiednim druku. Każdy wniosek
w imieniu osoby niepełnosprawnej
może złożyć ktoś z rodziny lub znajo-
my. Druki wniosków dostępne są w sie-
dzibie PCPR w pokoju nr 90, na stro-
nie internetowej www.pcpr-gliwice.pl
(poszczególne procedury opisane są
w zakładce „Pomoc osobom niepełno-
sprawnym – mieszkańcom Powiatu
Gliwickiego”) oraz w ośrodkach po-
mocy społecznej w gminach. 

We wnioskach należy wpisać pod-
stawowe dane osobowe, które znaj-
dziemy w dowodzie osobistym. Do
każdego wniosku należy dołączyć za-
łączniki, wymienione we wniosku.
Część wniosków wymaga złożenia za-
świadczenia lekarskiego. Wnioski o do-
finansowanie nie są trudne do wypeł-
nienia, lecz zazwyczaj wypełnienie ich
wymaga czasu. 

Pracownicy Zespołu ds. osób nie-
pełnosprawnych zawsze służą swo-

ją pomocą w wypisywaniu wniosków,
informują osoby niepełnosprawne o ich
uprawnieniach, o możliwościach z ja-
kich mogą korzystać. Jeżeli Centrum
otrzymuje informacje o ciekawych pro-
jektach lub nowych możliwościach dla
osób niepełnosprawnych, informujemy
o tym na naszej stronie internetowej
w zakładce „Aktualności” albo w ga-
blocie przed pokojem  nr 90 w budyn-
ku Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach. Wyczerpujące informacje można
otrzymać również telefonicznie, kon-
taktując się z pracownikami, tel. 32 332
66 14. 

- Najczęściej osoby niepełnospraw-
ne wnioskują o dofinansowanie uczest-
nictwa w turnusie rehabilitacyjnym
oraz o zaopatrzenie w przedmioty or-
topedyczne i środki pomocnicze. Nie-
stety środki przekazywane przez
PFRON nie wystarczają na dofinanso-
wanie wszystkich wniosków. Dlatego
zmuszeni jesteśmy wprowadzać zasa-
dy kolejności rozpatrywania wniosków
oraz zmniejszania przyznawanych do-
finansowań. Jednak w miarę naszych
możliwości staramy się pomóc każdej
osobie niepełnosprawnej, zgłaszającej
różnorakie trudności. Informujemy
o przysługujących prawach i możli-
wościach uzyskania wsparcia w in-
nych instytucjach lub organizacjach
pozarządowych – dodaje Katarzyna
Łata, doradca ds. osób niepełnospraw-
nych w PCPR Gliwice. (MFR)

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Ze środków PFRON można otrzymać dofinansowanie m.in. do zakupu wóz-
ka inwalidzkiego.
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Jakiś czas temu pojawił się pomysł
utworzenia na terenie powiatu gli-
wickiego wyodrębnionej organi-
zacyjnie i finansowo jednostki i uzy-
skanie dla niej statusu zakładu ak-
tywności zawodowej (ZAZ). Miała-
by to być kolejna szansa dla osób
niepełnosprawnych w ramach ich
rehabilitacji zawodowej.

Jak informuje Agnieszka Gliklich, na-
czelnik Wydziału Zdrowia i Pomo-

cy Społecznej Starostwa Powiatowego
w Gliwicach, w latach 2009-2016 od-
były się spotkania z osobami zaintere-
sowanymi ideą utworzenia ZAZ na te-
renie powiatu gliwickiego, będącego
elementem kompleksowej rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepeł-
nosprawnych. Zainteresowanymi stro-
nami były m.in. Stowarzyszenie  Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną z Knurowa oraz ów-
czesna radna poprzedniej kadencji,
obecnie wicestarosta gliwicki, Ewa
Jurczyga, jak również dyrektor PCPR
w Gliwicach Barbara Terlecka-Kubicius
oraz Zarząd Ośrodka Caritas Archi-
diecezji Katowickiej w Knurowie.

W 2011 r. na temat utworzenia
ZAZ wypowiadały się gminy oraz za-
interesowane organizacje pozarządowe.
Rozszerzenie oferty zatrudnienia dla
osób niepełnosprawnych poprzez utwo-
rzenie zakładu nie było wówczas moż-
liwe ze względu na duże nakłady fi-
nansowe związane z dostosowaniem,
wyposażeniem oraz utworzeniem sta-
nowisk pracy dla tychże osób.

Temat powrócił w 2015 r. Wtedy wy-
stąpiono do włodarzy gmin po-

wiatu gliwickiego z zapytaniami doty-
czącymi działalności ZAZ. Informacje
z czterech gmin, które wyraziły zainte-
resowanie tematem, zostały przekazane
do Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną z Knurowa. Rozmowy z przed-
stawicielami stowarzyszenia nie przy-
niosły jednak  konkretnych postanowień.
W związku z tym, z inicjatywy Zarzą-
du Powiatu Gliwickiego przystąpiono do
rozmów w sprawie utworzenia ZAZ
w ramach Ośrodka Caritas w Knurowie. 

W 2015 roku został określony rodzaj
jego działalności gospodarczej uwzględ-
niający potrzeby i możliwości organi-
zatora (skorzystanie z istniejącej bazy
materialno-lokalowej), potrzeb grupy
potencjalnych pracowników oraz moż-
liwości świadczenia usług „na ze-
wnątrz”. Zakres ten obejmował usługi
gastronomiczne, pralnicze, porządkowe
oraz biurowe. Ważnym elementem
określenia specyfiki Zakładu było sko-
rzystanie z doświadczenia funkcjonu-
jących już ZAZ-ów, m.in. w Borowej
Wsi i Katowicach. 

Na przełomie 2015-2016 przygo-
towano dokumentację technicz-

no-budowlaną, rozpropagowano ideę
utworzenia ZAZ na terenie powiatu
poprzez m.in. działania edukacyjne
w Zespole Szkół Specjalnych w Knu-
rowie i przygotowanie mieszkańców
DPS Zameczek do zatrudnienia. Na-
wiązano też współpracę z PUP w Gli-
wicach w zakresie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych znajdujących się
w jego bazie. Podpisano wstępne
umowy z firmami zewnętrznymi w za-
kresie zakupu usług oferowanych
przez ZAZ, przeprowadzono spotka-
nia informacyjne dotyczące jego funk-
cjonowania dla osób niepełnospraw-
nych, ich rodziców i opiekunów, na-
wiązano współpracę z Miejskim Ze-
społem do spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności, przedstawiono pro-
jekt Państwowej Inspekcji Pracy, Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej w zakresie

bezpieczeństwa i uzgodniono go
z przedstawicielami Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego.
Podjęte zostały również działania
zmierzające do wyodrębnienia i nada-
nia osobowości prawnej ośrodkowi
w Knurowie oraz do uregulowania
sytuacji prawnej nieruchomości. 3 lu-
tego 2016 r. złożono do Urzędu Mar-
szałkowskiego wniosek o dofinanso-
wanie ze środków PFRON kosztów
utrzymania i działania ZAZ w Ośrod-
ku Caritas w Knurowie, jednak nie zo-
stał on rozpatrzony pozytywnie.

Dokończenie na str. 13

Czy powstanie ZAZ?

Praca dla osób niepełnosprawnych ma bardzo duże znaczenie.
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10-lecie działalności obchodzi Mło-
dzieżowy Chór Wsi Pilchowice. Jest
znany z pięknego śpiewu, ale ma
też inne zasługi – propaguje kultu-
rę i włącza się w działalność cha-
rytatywną.

Powstał wiosną 2007 r. z inicjatywy
pilchowickiej młodzieży. Za spra-

wą ks. Dariusza Gołka (który poparł ini-
cjatywę) działa przy parafii Ścięcia
św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach.
Jednak w jego repertuarze znajdują
się nie tylko pieśni kościelne, ale tak-
że pieśni śląskie, popularne piosenki
muzyki rozrywkowej czy muzyka kla-
syczna. Chór wykonuje utwory od jed-
nogłosowych po trzygłosowe, w których
wielokrotnie pojawiają się trudne i efek-
towne partie solowe. 

W latach 2007-2017 chór wystąpił
aż 105 razy, najczęściej w Pilchowicach,
ale także w Leboszowicach, Wilczy,
Stanicy, Gierałtowicach, Rudach Ra-
ciborskich czy Gliwicach-Ostropie.
W ciągu 10 lat do chórku należało 80
osób – dzieci i młodzież od 8 do 22 lat.
Na uroczyste spotkanie jubileuszowe 10
czerwca dotarła jedynie reprezentacja
– wiele osób wyjechało z Pilchowic
i mieszka w różnych stronach Polski
i świata. Jedno z zaproszeń na 10-lecie
chóru dotarło nawet do Chin! 

Młodzieżowy Chór Wsi Pilchowi-
ce w ciągu dekady zaśpiewał 24

koncerty kolęd, wielokrotnie śpiewał
podczas mszy św., organizował we
współpracy z Zespołem Szkół w Pil-
chowicach Dni Papieskie, przygoto-
wywał audycje muzyczne dla przed-
szkolaków, koncertował podczas wie-
lu imprez Stowarzyszenia Pilchowica-
czanie Pilchowiczanom, takich jak jar-
marki świąteczne czy spotkania tema-
tyczne. Było też w ciągu tych dziesię-

ciu lat wiele wydarzeń jednorazowych
lecz niezapomnianych, np. występ pod-
czas stanickich Fakli, udział w III Śro-
dowiskowym Festiwalu Pieśni „Ślada-
mi Juliusza Rogera” w Rudach Raci-
borskich czy koncert w knurowskiej ka-
wiarni „Maszkiety”. 

Młodzież należąca do chórku była
także niejednokrotnie wolontariuszami
podczas festynów na rzecz Domu Po-
mocy Społecznej w Pilchowicach czy
w kącikach dziecięcych na jarmarkach
świątecznych. Zrealizowała również
dwa projekty finansowane przez Fun-
dację Dzieci i Młodzieży – w 2008 r.
„Pilchowiczanie – Pilchowiczanom”,
zaś w 2009 r. „Z filmem na Ty”. 

Uroczystość 10-lecia Młodzieżo-
wego Chóru Wsi Pilchowice roz-

poczęła się  mszą św. w pilchowickim
kościele. Następnie obecni i byli człon-
kowie chórku spotkali się w sali „Dam-
rota 5” w Pilchowicach. W tym ważnym
dniu towarzyszyli chórzystom wójt
Gminy Pilchowice – Maciej Gogulla,
przewodnicząca Rady Gminy – Agata
Mosiądz-Kramorz, ks. Dariusz Gołek,
Anna Surdel i Grażyna Kus – przed-
stawicielki Stowarzyszenia Pilchowi-
czanie Pilchowiczanom, sołtys Pilcho-
wic – Józef Nierychło i sołtys Lebo-
szowic – Alfred Wilczek. Było wiele ży-
czeń i miłych słów kierowanych do chó-
rzystów, które na długo zostaną w ich
pamięci. 

- Nie udałoby się zorganizować
tego uroczystego jubileuszu bez
wsparcia władz gminy, Gminnego
Ośrodka Kultury i Stowarzyszenie
Pilchowiczanie Pilchowiczanom.
Dziękujemy wszystkim za pomoc –
mówi prowadząca chór Magdalena
Oleszowska.

(MO)

Nie tylko śpiew

Przez dwa dni, 12 i 13 sierpnia ba-
wić się będzie można na jubile-
uszowych, XX Dniach Wielowsi.

W sobotę 12 sierpnia od godz. 20.00
do 2.00 w nocy trwać wieczór klubowy,
podczas którego zagrają Waveshock,
Dee Push, Ruby i Trzy50. W niedzie-
lę o godz. 16.00 wystąpi duet Kasia
i Claudia Chwolka, o godz.17.25 – ofi-
cjalne otwarcie Dni Wielowsi, a później
koncerty dadzą Mirek Szołtysek i we-

sołe Trio oraz Jesika z zespołem. Im-
prezę zakończy zabawa taneczna z ze-
społem Pago.

Organizatorzy – Gmina Wielowieś
i tamtejszy GOK – a także sponsorzy za-
praszają na tę dwudniową imprezę do
namiotu biesiadnego na placu sporto-
wym przy ul. Zamkowej 24, gdzie nie
zabraknie też stoisk gastronomicznych
i handlowych.

(RG)

Jubileuszowe Dni Wielowsi

„Co siódmy” – to tytuł albumu fotograficznego pre-
zentującego zdjęcia Krzysztofa Gołucha, poświęcone
osobom niepełnosprawnym. To także tytuł wystawy,
którą obejrzeć można w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach.

Krzysztof Gołuch urodził się w Rudzie Śląskiej, a od lat
mieszka i pracuje w naszym powiecie – jest zastępcą dyrektora
Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych Caritas w Knurowie
i kierownikiem wchodzącego w jego skład Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej. To również uznany fotograf, którego zdjęcia
oglądać można było już na blisko 20 wystawach autorskich,
laureat licznych konkursów fotograficznych w kraju i za gra-
nicą. Zajmuje się fotografią dokumentalną i reportażową, któ-
rej głównym tematem jest człowiek. Sporą część swojej twór-
czości poświęcił osobom niepełnosprawnym.

„Co siódmy” to jego pierwszy w pełni autorski album.
Krzysztof Gołuch przypomina w nim, że co siódmy obywatel
Polski jest osobą niepełnosprawną. Jego fotografie są wy-
jątkowe – zwracają nam uwagę, aby nie postrzegać innych
ludzi poprzez ich ograniczenia, lecz poprzez ich potencjał oraz
sfery życia, w których się realizują. Część pochodzi z cyklów
„Olimpijczycy” i „Rugbyści”, ukazujących ludzi z ograni-
czeniami ruchowymi uprawiających sport. Z kolei na zdję-

ciach z cyklu „W pracy” Gołuch pokazuje osoby, dla których
przełamywaniem niepełnosprawności jest podejmowanie pra-
cy zawodowej, zaś w cyklu „Przełamując stereotypy” przed-
stawia bardziej intymną stronę życia niepełnosprawnych, m.in.
spotkania z przyjaciółmi czy codzienność osób żyjących
w małżeństwie i wychowujących dzieci. Artysta wykonując
zdjęcia nie podpatruje tych ludzi, ale bardzo asertywnie to-
warzyszy im w różnych sytuacjach życiowych. Wyczuwa się

respekt, jakim obdarza człowieka, szanując jego intymność.
Publikacja stanowi podsumowanie kilkunastoletniej pra-

cy fotograficznej autora, który dokumentował środowisko osób
niepełnosprawnych na terenie Śląska. Zawiera
108 fotografii, wykonanych m.in. w Knuro-
wie, Borowej Wsi, Rybniku, Katowicach
i Krakowie. 

Album jest bardzo starannie wykonany pod
względem edytorskim. Publikowane zdjęcia
poprzedza zmuszający do refleksji wstęp Mi-
chała Szalasta, a projekt graficzny wykonała
Katarzyna Wolny. Na pierwszy rzut oka
uwagę przyciąga błękitna okładka książki. 
– To kolor piktogramów dla osób niepełno-
sprawnych – wyjaśnia Krzysztof Gołuch.
Niebieski dominuje też w liternictwie książ-
ki. Wszystkie fotografie są zaś czarno-białe,
co potęguje emocje, które wywołują. Album
wydany został w nakładzie 500 sztuk. Zain-
teresowanych tym wydawnictwem odsyłamy

na stronę internetową – https://www.facebook.com/Co-
Siodmy/?ref=bookmarks.

Promocja książki odbyła się w kwietniu w Muzeum Miej-
skim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, a to-
warzyszyła jej wystawa prac Krzysztofa Gołucha. Obecnie
zaś jego prace oglądać można w naszym starostwie, gdzie
w sali sesyjnej eksponowanych jest 15 fotografii z tego al-
bumu. Wystawa w urzędzie będzie czynna do końca sierp-
nia br. (RG) 

Kim jest CO SIÓDMY?

Tuż przed zakończeniem sezonu
Teatr Miejski w Gliwicach wystawił
„Norę” Henryka Ibsena. To kolejny
dramat, przygotowany przez tę
scenę.

Przypomnijmy, że zastąpiła ona Te-
atr Muzyczny w Gliwicach, odcho-
dząc od jego operetkowo-musicalo-
wego repertuaru. W swym pierwszym
sezonie Teatr w Gliwicach przygotował
kilka interesujących spektakli dla do-
rosłych oraz przedstawień dla dzieci.  

„Nora” – po bardzo udanym „Psim
sercu” Michała Bułhakowa – jest ko-
lejnym przykładem dobrej dramaturgii
tego młodego teatru. Porywa entuzja-
zmem aktorów, a także Judyty Ber-
łowskiej, która sztukę wyreżyserowa-
ła. To przykład na to, że dobrze po-
prowadzona młodość może świetnie się
sprawdzać w teatrze.

W sztuce na największe pochwały
zasługuje grająca tytułową rolę Izabe-
la Baran – pełna tajemniczości, ale

i wielkiego uroku Nora. Dobre pole do
popisu dają aktorce słusznie schowani
nieco w cieniu Piotr Bułka (jej sce-
niczny mąż, Torvald), Mariusz Gali-
lejczyk (dr Rank), Dominika Majewska

(pani Linde) i Maciej Miszczak (Nils
Krogstad).  

Warto się wybrać na „Norę” we
wrześniu, po wakacyjnej przerwie. To
dramat małżeński dla każdego.

(RG)

Tajemnicza Nora

„Nora” w inscenizacji młodego zespołu Teatru w Gliwicach jest bardzo współ-
czesna i poruszająca.

Fo
to

: A
. S

ko
w

ro
ne

k

Chór przed kościołem w Pilchowicach – czwarta z prawej Magdalena Ole-
szowska.

Fo
to

: A
RC

 c
hó

ru

Jedno ze zdjęć umieszczonych w albumie – zobaczyć je można także
na wystawie w starostwie. 
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Krzysztof Gołuch (z lewej) i Michał Szalast, który opatrzył
album wstępem. 
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Wreszcie mamy upragnione, wymarzone
i długo wyczekane wakacje. Wielu z nas wy-
jedzie w tym roku nad polskie morze – tym
szczególnie polecamy nasz partnerski powiat
pucki. Tych zaś, którzy pozostają na miejscu
zapewniamy, że i w powiecie gliwickim
można wspaniale wypocząć. 

NIEZAPRZECZALNE UROKI BAŁTYKU

Bo przecież Bałtyk, choć zimny, a pogoda czę-
sto kapryśna, ma swój wielki urok. My polecamy
wizytę w naszym partnerskim Powiecie Puckim,
gdzie z kilku miejscowości, tych położonych po
prawej stronie Półwyspu Helskiego, wprawdzie nie
widać zachodu słońca do morza, ale za to nie bra-
kuje innych atrakcji. Przecudny, jedyny w swoim
rodzaju Półwysep Helski z pięknymi miejscowo-
ściami, na czele z Chałupami, o których tak
wspaniale przez lata śpiewał zmarły niedawno Zbi-
gniew Wodecki, to doskonała propozycja na wa-
kacyjny wypoczynek.

Pucki to najbardziej morski powiat w Polsce.
Skąd to wiadomo? A choćby stąd, że plaże Nordy
mają 128 kilometrów długości, co stanowi 1/4 ca-
łej linii brzegowej Polski. Coraz większe znacze-
nie odgrywają też tu sporty wodne – Zatoka Puc-
ka to prawdziwy raj dla uprawiających żeglarstwo,
pływanie, windsurfing i kitesurfing. Amatorzy ci-
szy znajdą swoje miejsce w nadmorskich lasach, ale
też miłośnicy aktywnego wypoczynku nie powin-
ni narzekać na brak atrakcji. Wszystko to zachęca
do spędzenia wolnego czasu w powiecie puckim.

- Myślę, że nie musimy przekonywać turystów,
że jest u nas sporo miejsc wartych odwiedzenia

i można się dobrze bawić podczas niezliczonych
imprez wakacyjnych. Ziemia pucka jest z jednej
strony nowoczesnym regionem, a z drugiej ma cie-
kawą historię i jest bogata swoją kaszubską toż-
samością. Zatem zapraszamy do powiatu puckie-
go – mówi Karol Miller ze Starostwa Powiatowego
w Pucku.

Pucki ma wiele cech, które wyróżniają go spo-
śród innych powiatów w Polsce, lecz najważniejsze
są dwie: morze i Kaszubi. Język, kultura, zwyczaje
i obrzędy ukształtowane pod silnym wpływem mo-
rza pozostają dumą mieszkańców ziemi puckiej.
Cały ten obszar swym kulturowym, przyrodniczym
i historycznym bogactwem przyciąga turystów
z kraju i zza granicy. O znacznym potencjale tu-
rystycznym tego powiatu decydują między inny-
mi unikatowe walory przyrodnicze i krajobrazo-
we regionu. 

Historycznym centrum regionu jest Puck. Jego
dzieje sięgają wczesnego średniowiecza, o czym
świadczy zatopiony w wodach zatoki port han-
dlowy z VII w. Do dziś miasto to pozostaje mek-
ką dla żeglarzy. Porty w Helu, Jastarni i Włady-

sławowie są dogodnie położone dla jachtów że-
glujących do Danii, Niemiec, krajów skandy-
nawskich i nadbałtyckich. Sieć żeglarskich przy-
stani, zwanych Pierścieniem Zatoki Puckiej, łączy
na lądzie ścieżka rowerowa biegnąca z Helu do
Pucka, a w przyszłości także do Gdyni. Hitem
ostatnich sezonów stały się regularnie kursujące
od maja do września tramwaje wodne z Gdyni do
Helu i Jastarni. Połączenie kolejowe pozwalają do-
trzeć do wszystkich miast powiatu puckiego na-
wet z najbardziej odległych zakątków Polski.

Poszczególne miejscowości na terenie gmin po-
siadają dobre połączenia autobusowe z aglomeracją
Trójmiejską.

O tradycjach regionu można się dowiedzieć
więcej odwiedzając m.in. Muzeum Ziemi Puckiej
im. Floriana Ceynowy w Pucku, Muzeum Rybo-
łówstwa w Helu czy Chatę Rybacką w Jastarni. Po-
pularyzują je liczne festyny i imprezy. Wśród tych,
które na stałe wpisały się do letniego kalendarza,
trzeba wymienić Kaszëbsczi bôtë pod żôglama
w Chałupach, Dni Węgorza w Jastarni, Rybacki
Odpust św. Piotra i Pawła w Pucku i towarzyszą-
ca mu pielgrzymka łodziowa, Odpust św. Anny
w Żarnowcu i Festyn Kaszubski w Rewie.

Norda od stuleci czerpie korzyści ze swego nad-
morskiego położenia. Zatoka Pucka, będąca na-
turalnym bogactwem regionu, nadal pozostaje waż-
nym źródłem utrzymania żyjących nad nią ryba-
ków, ale przyciąga też miłośników sportów wod-
nych. W okresie od maja do końca września to
prawdziwy raj dla uprawiających żeglarstwo,
pływanie, windsurfing i kitesurfing. Amatorzy ci-
szy znajdą swoje miejsce w nadmorskich lasach

sosnowych i prastarej puszczy, a miłośnicy ak-
tywnego wypoczynku nie powinni narzekać na
brak naturalnych atrakcji i odpowiedniej, wciąż roz-
wijającej się infrastruktury. Zabytki architektury,
szlacheckie dworki, malownicze wsie i pełne
uroku małe porty rybackie oraz miasteczka za-
chęcają do miłego i ciekawego spędzenia wolne-
go czasu w powiecie puckim. Niezwykle modne
w tym sezonie będą jak zawsze: Jurata, Jastarnia,
Hel, Rewa, Mechelinki  i oczywiście, jak zawsze,
Władysławowo, ale także „odkryte” po raz kolejny
w ostatnich latach Dębki.

U NAS TEŻ MOŻNA DOBRZE WYPOCZĄĆ

Ktoś, kto próbowałby jednym obrazem zilu-
strować turystyczną ofertę powiatu gliwickiego,
stanąłby przed nie lada dylematem. Pokazać
wodę czy wzgórza, las czy rozległe pola, zdecy-
dować się na okazałe mury toszeckiego zamku czy
na niepozorną, lecz pełną uroku przydrożną ka-
pliczkę? Na nasz powiat składają się bowiem
wszystkie te pejzaże – a także jeszcze wiele innych
– i to właśnie decyduje o jego atrakcyjności tu-
rystycznej.

W zajmowanej przez powiat części Wyżyny
Śląskiej znaleźć można bardzo urozmaicone for-
my krajobrazu: sięgające 300 m n.p.m. wzniesie-
nia Pagórów Sarnowskich (w gminach Toszek
i Wielowieś), pagórkowate tereny w gminach
Rudziniec, Sośnicowice i Pilchowice oraz doliny
rzek Bierawki i Kłodnicy. Amatorzy pieszych i ro-
werowych wycieczek przemierzać mogą m.in. ol-
brzymie kompleksy leśne, wśród których prze-
ważają bory sosnowe i drzewa liściaste. Występują
one zwłaszcza w północnej i zachodniej część po-
wiatu. W pobliżu wsi Dąbrówka założono rezer-
wat przyrody „Hubert”, będący ostoją rzadkich ga-
tunków roślin, płazów, gadów, chrząszczy i pta-
ków. Zapraszamy także do rezerwatu „Las Da-
browa” na granicy gminy Sośnicowice oraz na
ścieżki leśno-przyrodnicze m.in. w Toszku czy Ra-
chowicach. 

Bogactwo zwierzyny sprzyja rozwojowi ło-
wiectwa – w naszym powiecie istnieje 9 obwodów
łowieckich polnych oraz 11 leśnych, a tuż za jego
granicą funkcjonuje Ośrodek Hodowli Zwierzy-
ny Łownej „Gajdowe”, leżący wprawdzie w po-
wiecie strzeleckim, ale należący do Nadleśnictwa
Rudziniec. Zwolenników sportów wodnych i węd-
karstwa przyciąga możliwość wypoczynku nad
sztucznymi zbiornikami Dzierżno Duże, Dzierż-
no Małe i Zbiornikiem Pławniowickim, nad któ-
rych brzegami powstały ośrodki wczasowe, pola

kempingowe i przystanie żeglarskie. Można tu nie
tylko wypożyczyć żaglówkę, ale i po odpowied-
nim szkoleniu uzyskać patent żeglarza. W każdy
słoneczny dzień plaże nad Jeziorem Pławniowic-
kim od strony Pławniowic czy Niewiesza zalud-
niają się spragnionymi relaksu mieszkańcami po-
wiatu i okolic. Kąpiel w ciepłych wodach jezio-
ra to prawdziwa przyjemność. Nie zapomina się
też o miłośnikach konnej jazdy – na wypoczynek
w siodle zapraszają ośrodki jeździeckie, stadniny
i niektóre gospodarstwa.

Prawdziwą ozdobą terenów powiatu są mate-
rialne ślady ich bogatej przeszłości. Osadnictwo
w tym regionie rozpoczęło się w epoce kamiennej
i kontynuowane było w okresie rzymskim i wcze-
snym średniowieczu. O tych zamierzchłych cza-
sach świadczą liczne stanowiska archeologiczne
rozsiane po terenie powiatu. Późniejsze losy tych
ziem sprawiły, że były one obszarem styku naro-
dów, kultur i religii, stąd niepowtarzalne dzie-
dzictwo kulturowe, które znalazło odbicie zarówno
w architekturze sakralnej, jak i w budowlach świec-
kich. Najstarsze, bo jeszcze XV-wieczne kościo-
ły zachowały się w Poniszowicach i Wielowsi.
Swoją urodą wyróżniają się liczne na tym terenie
kościółki drewniane – praktycznie nie występujące
w Europie poza Polską. Uwagę zwiedzających
przyciągają również wiejskie kapliczki, krzyże i fi-
gury świętych, często o znacznych walorach hi-
storycznych. Najczęściej odwiedzanymi zabyt-
kowymi rezydencjami naszego powiatu są gotycko-
barokowy zamek Toszecki, ruiny zamku w Chu-
dowie oraz malowniczy pałac pławniowicki. Nie
brak jednak również innych - głównie XIX-
wiecznych - pałaców i dworów w pozostałych
miejscowościach. Warto też zwrócić uwagę na za-
bytkowy układ urbanistyczny w Toszku, Pysko-
wicach i Sośnicowicach. Jak na ziemie o rolniczo-
przemysłowym charakterze przystało, można spo-
tkać na terenie powiatu zabytkowe spichlerze i inne
budynki gospodarcze, XVIII-wieczną kuźnię mie-
dzi (w Kozłowie) czy XIX-wieczną gorzelnię
dworską (w Świbiu). 

Wszystko to sprawia, że powiat gliwicki jest
atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla całej ro-
dziny, zwłaszcza gdy szuka ona urozmaiconego
i w miarę taniego sposobu spędzenia weekendu czy
popołudnia. Przez teren powiatu od dawna wiodą
szlaki przeznaczone dla turystów pieszych, a obec-
nie rozrosła się sieć tras rowerowych.

Zawsze i wszędzie pamiętajmy jednak o zasa-
dach bezpiecznego wypoczynku!

(MFR)

Chałupy welcome to i… pław się w Pławniowicach!

Półwysep Helski to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc nad polskim morzem.
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W naszym powiecie do aktywnego wypoczynku zachęcają trasy rowerowe – jak np. ta na Sro-
czej Górze w Pyskowicach. 
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Tegorocznym absolwentem Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie, a dokładniej wchodzącego
w jego skład II Liceum Ogólno-
kształcącego, jest Kamil Więcławik.
Młody, szalenie ambitny, wybitnie
uzdolniony, mający niesamowity
hart ducha. Patrząc na jego osią-
gnięcia, aż trudno uwierzyć, że nie
tak dawno skończył 19 lat…

Kamil już na początku gimnazjum
wiedział, jak ma pokierować swo-

im życiem, żeby czuć się spełnionym
w tym co robi i mieć możliwość dalszej
realizacji swoich planów, tak więc padło
na klasę mundurową. Postawił sobie za
cel, że kosztem swoich zainteresowań
sportowych nie zrezygnuje z nauki.

To człowiek wielu talentów i pasji.
Już od najmłodszych lat uprawia judo.
Obecnie jest czynnym zawodnikiem
Judo AZS-u Gliwice, gdzie trenuje
pod okiem Bronisława Wołkowicza, mi-
strza olimpijskiego z 1996 roku. Kamil
należy do grupy juniorskiej „U21”.
Od 2016 roku jest posiadaczem czar-
nego pasa, który wywalczył w Cen-

tralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we
Władysławowie. Po uzyskaniu czarne-
go pasa (1 Dan) Kamil trenuje dzieci
w wieku przedszkolnym oraz szkolnym
w szkole KATA GURUMA w Gliwi-
cach. 

Nie poprzestał jednak tylko na judo.
W 2015 roku z powodzeniem ukończył
kurs spadochronowy. Jest niezwykle
czynnym skoczkiem. Jak dotąd zaliczył
około trzydziestu skoków spadochro-
nowych, skacząc z wysokości od 1000
do 2000 metrów ze spadochronami
typu skrzydło. Jego instruktorem jest Jan
Isielenis. 

Do największych osiągnięć sporto-
wych Kamila można zaliczyć

m.in. uzyskanie w 2016 roku III miej-
sca na Drużynowych Mistrzostwach
Polski Juniorów i Juniorek w judo
w Kątach Wrocławskich, był też wie-
lokrotnym medalistą akademickich mi-
strzostw Polski oraz zdobywcą II miej-
sca w Pucharze Polski w Opolu. W ub.
roku za pasję oraz wysiłek włożony
w dążenie do mistrzostwa i w uznaniu

za osiągnięte wyniki sportowe
odebrał specjalną nagrodę
z rąk prezydenta Gliwic Zyg-
munta Frankiewicza.  

Nasz bohater potrafi tak się
zorganizować, że na wszystko
znajduje czas. Mimo inten-
sywnego uprawiania sportu
nie zawalił nauki – ba, i na
tym polu ma doskonałe wy-
niki. Był dwukrotnym sty-
pendystą prezesa Rady Mini-
strów, a klasy od I do III
ukończył ze średnią powyżej
5,0. Będąc w II klasie uzyskał
kwalifikacje w języku angiel-
skim, przystępując do egza-
minu z tegoż języka dla służb
mundurowych w ramach Po-
rozumienia STANAG 6001.
Jest to certyfikacja Minister-
stwa Obrony Narodowej po-
świadczająca umiejętności ję-
zykowe uznawane w strukturach
NATO. Dwudniowe zmagania egza-
minacyjne uczniów odbywały się w
Wojskowej Akademii Technicznej

w Warszawie. – Niezmiernym
powodem do dumy jest uzy-
skanie świadectwa i kwalifi-
kacji, które dotychczas były
dostępne jedynie dla żołnierzy
w czynnej służbie oraz studen-
tów wojskowych uczelni –
mówi Kamil. Zdobyte upraw-
nienia pozwalają uczniom uzy-
skać cenne dodatkowe punkty
w rekrutacji na wybrane wyższe
uczelnie wojskowe, a ponadto
są traktowane jako niezbędny
element w szczeblach kariery
żołnierzy zawodowych. 

Wybór LO w ZSZ nr 2
w Knurowie był w jego

przypadku strzałem w „10”.
Kamil nie może nachwalić
się wspaniałego grona peda-

gogicznego, a przede wszystkim
ogromnego zaangażowania nauczy-
cieli w pracę dla ucznia i z uczniem
oraz mnóstwa dodatkowych zajęć. 
– Praktyczne zajęcia z nauczycielem,
a równocześnie policjantem i trene-
rem Sławomirem Tokarzem tylko
potwierdziły, że obrałem dobrą dro-
gę i że to jest to, co w życiu chcę ro-
bić – dodaje Kamil.

Aktualnie jest po pierwszym etapie
rekrutacji do Wyższej Szkoły Ofi-

cerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Ta-
deusza Kościuszki we Wrocławiu. Ma
za sobą już składanie wszystkich nie-
zbędnych dokumentów, przeszedł też
szereg badań, a pozostały mu jeszcze
dwa etapy. W przyszłości chciałby słu-
żyć w 6. Batalionie Powietrznodesan-
towym im. gen. dyw. Edwina Rozłu-
birskiego w Gliwicach. Kamil pod-
kreśla, że gdyby w jego dalszym życiu
nadarzyła się okazja uczestniczenia
w misji pokojowej, bez wahania zgo-
dziłby się, bo wojsko to dla niego służ-
ba w obronie kraju i ludzi. - To wpaja-
no mi też przez trzy lata  w szkole –
podkreśla z dumą. 

Kamil twierdzi, że szkoła dała mu
bardzo duże możliwości samorozwoju.
Wiele zawdzięcza nauczycielom, któ-
rzy wspaniale przekazują wiedzę, m.in.
Katarzynie Szwarczyńskiej, Sławomi-
rowi Tokarzowi, Robertowi Purchale
i Monice Wróbel. Chwali odbywające
się regularnie wyjazdy na poligon
i strzelnicę. Wszystkim absolwentom
gimnazjów poleca kontynuowanie na-
uki w ZSZ nr 2 w Knurowie. – Warto
uczęszczać do szkoły, która wspiera
swoich uczniów w dalszym rozwoju
i oferuje tak szeroki wachlarz możli-
wości – zapewnia.

ANNA STASIAK

Młody
mistrz

10 www.powiatgliwicki.pl
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ZNANI ABSOLWENCI NASZYCH SZKÓŁ
Kontynuujemy cykl poświęcony znanym absolwentom szkół ponad-
podstawowych prowadzonych przez Powiat Gliwicki. Tym razem
przedstawiamy Kamila Więcławika, który w tym roku ukończył Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Brawami zakończyło się spotkanie
przedstawicieli Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej S.A. z tegorocznymi
absolwentami Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie. Chłop-
cy klaskali, gdyż otrzymali gwa-
rancje, że od września wszyscy
mogą rozpocząć pracę w KWK
„Knurów-Szczygłowice”.

Spotkanie odbyło się 28 czerwca
w siedzibie KWK „Knurów-Szczygło-
wice”. Brało w nim udział ponad 30 ab-
solwentów Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie wraz z zastęp-
cą dyrektora tej placówki, Jackiem
Czapkiewiczem, zaś  JSW reprezento-
wali p.o. wiceprezesa Zarządu Artur
Dyczko, dyrektor KWK „Knurów-
Szczygłowice” Grzegorz Michalik i dyr.
pracy w tej kopalni, Piotr Rykala. To-
warzyszył im Krzysztof Leśniowski 
– radny Powiatu Gliwickiego, a zarazem
przewodniczący Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Soli-
darność” KWK „Knurów-Szczygło-
wice” Ruch „Knurów”. 

– To bardzo dobra informacja –
mówi Krzysztof Leśniowski. – W su-
mie pracę otrzyma blisko 40 tegorocz-

nych absolwen-
tów Zespołu
Szkół Zawodo-
wych nr 2
w Knurowie. Są
to zarówno tech-
nicy górnictwa,
jak i technicy elektrycy i mechanicy,
a także absolwenci klasy górniczej
w Zasadniczej Szkole Zawodowej, któ-
ra wchodzi w jego skład.

Warto przypomnieć, że w kwiet-
niu br. Powiat Gliwicki, który jest or-
ganem prowadzącym Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie, pod-
pisał porozumienie z JSW, określa-
jące zasady współpracy m.in. w za-
kresie zatrudnienia absolwentów tej
szkoły. Spółka zobowiązała się
w nim do zatrudnienia uczniów roz-
poczynających kształcenie w roku
szkolnym 2017/2018 w branżowej
szkole I stopnia wchodzącej w skład
ZSZ nr 2 w Knurowie w zawodach
elektryk, monter maszyn i urządzeń
oraz ślusarz – po zdaniu przez nich
egzaminów potwierdzających kwa-

lifikacje zawodowe w danym zawo-
dzie.

- Dopóki w Europie będzie przemysł
stalowy, będzie potrzebny węgiel kok-
sujący – mówił wówczas Daniel Ozon,
p.o. prezesa Zarządu JSW. – Zapew-
niam, że nasza spółka to dobry praco-
dawca, wart tego, by młodzież związała
z nim swe plany zawodowe. 

- Jest to kontynuacja projektu reali-
zowanego w czasie, gdy knurowskie ko-
palnie należały do Kompanii Węglowej
– wyjaśnia Krzysztof Leśniowski, któ-
ry zabiegał o podpisanie porozumienia.
– Były to dobre wzorce i należało je
przywrócić. Bardzo się cieszę, że obec-
nie porozumienie z JSW zostało roz-
szerzone i pracę otrzymają już tego-
roczni absolwenci ZSZ nr 2 w Knuro-
wie. 9 maja skierowaliśmy wraz ze sta-
rostą gliwickim Waldemarem Domb-
kiem pismo w tej sprawie do prezesa
Ozona, które – jak widać – dało dobre
rezultaty. 

– To świetnie, że młodzież ma pra-
cę  – dodaje Ewa Jurczyga, wicestaro-
sta gliwicki, której podlegają m.in.
sprawy oświaty w powiecie. – Przygo-
towując ofertę kształcenia w naszych

szkołach zawsze dbamy o to, aby ich ab-
solwenci dobrze odnaleźli się na rynku
pracy. W tym przypadku udało się to
wspaniale – zadowoleni są zarówno
młodzi ludzie, otrzymujący niemal od
ręki zatrudnienie, jak i Jastrzębska
Spółka Węglowa, która pozyskała do-
brze przygotowanych pracowników.

– Jeśli ktoś z tegorocznych absol-
wentów wymaganych w górnictwie
specjalności Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie jeszcze do nas
nie dotarł, to serdecznie zapraszam – do-
daje Krzysztof Leśniowski. – Mamy
gwarancję zatrudnienia dla nich wszyst-
kich. Wystarczy zgłosić się w dyrekcji
KWK „Knurów-Szczygłowice”, gdzie
można otrzymać więcej informacji na
ten temat.

(RG)

Absolwenci z marszu
dostali pracę

Chłopak jest nie tylko zawodnikiem, ale i trenerem judo.

Kamil w Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.
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Podczas roz-
mów w siedzi-
bie KWK „Knu-
rów-Szczygło-
wice”.

Skoki ze spadochronem to wielka dawka ad-
renaliny.
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Motto autorstwa H. Cartera – „Są tylko dwie rzeczy,
w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korze-
nie, a drugą – skrzydła” przyświecało konferencji, zor-
ganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Gliwicach, a poświęconej zagadnieniom
związanym z rodzicielstwem zastępczym.

Mowa była bowiem na niej o tym, jak duże znaczenie w ro-
dzicielstwie zastępczym należy zwracać na to, by dzieci zna-
ły i szanowały swe korzenie, bo jest to czynnik, który umoż-
liwia im normalny rozwój – czyli symboliczne rozwinięcie
skrzydeł. Konferencja odbyła się 8 czerwca w Starostwie Po-
wiatowym w Gliwicach.  

– Żadna placówka opiekuńcza nie zastąpi dzieciom rodziny
– mówiła otwierając spotkanie Barbara Terlecka-Ku-
bicius, dyrektor PCPR-u w Gliwicach. – Jeśli pozbawione
są one opieki swej rodziny biologicznej, najlepiej, by tra-
fiły do rodziny zastępczej. Dlatego tak wielką wagę przy-
wiązujemy do rodzicielstwa zastępczego. 

Obecnie w powiecie gliwickim jest 141 rodzin za-
stępczych, w których przebywa 231 dzieci. To z myślą
o prowadzących je rodzicach zorganizowana została kon-
ferencja, choć z uwagą jej przebieg śledzili także m.in.
dyrektorzy DPS-ów i szkół prowadzonych przez Powiat
Gliwicki. 

- Jest to kontynuacja ubiegłorocznej konferencji, któ-
ra przebiegała pod hasłem  „Rodzina z pasją” – przy-
pomniała Olga Bociańska, kierownik Zespołu ds. Pie-
czy Zastępczej w PCPR Gliwice. 

Bardzo ciekawie o tym, jak wzmacniać i zasilać ko-
rzenie rodzinne, mówiła dr Katarzyna Rojewska ze Sto-
warzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci,
Młodzieży i Ich Rodzin DIADA, odnosząc te zagadnienia
do kontekstu zaburzeń rozwojowych i wczesnej inter-
wencji. „Owoce i korzenie. Rodzicielstwo zastępcze
w kontekście relacji” to tytuł wystąpienia dr Katarzyny

Sitnik-Warchulskiej – również ze stowarzyszenia DIADA.
O swych praktycznych doświadczeniach w tej mierze opo-
wiedziała Anna Suchon z Pyskowic, mama zastępcza z 20-
letnim doświadczeniem. Program konferencji uzupełniły dwie
etiudy filmowe – pierwsza pokazała rodzicielstwo zastępcze
w opiniach dzieci, a druga – w opiniach dorosłych.

Przypominamy, że PCPR w Gliwicach zaprasza wszyst-
kich chętnych do tworzenia rodzin zastępczych – szczegó-
łowe informacje można uzyskać w jego siedzibie przy Zyg-
munta Starego 17 (budynek starostwa) oraz pod nr. tel. 32 301
50 39 i 32 332 66 16, e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwic-
ki.pl.

(RG)

Rodzina z korzeniami 
Trzy pielęgniarki pra-
cujące w Szpitalu
w Knurowie nagro-
dzone zostały statu-
etkami „Diamento-
wy Czepek”. 

Wręczenie statuetek
odbyło się podczas uro-
czystości zorganizo-
wanej w Katowicach
z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Pielę-
gniarki oraz Dnia Po-
łożnej. „Diamentowe
Czepki” przyznawane
są zasłużonym pielę-
gniarkom i położnym
za upowszechnianie
etyki zawodowej, wzo-
rowe wykonywanie obowiązków za-
wodowych oraz współdziałanie na
rzecz integrowania środowiska zawo-
dowego.

Wśród tegorocznych laureatek tego
prestiżowego wyróżnienia znalazły się
trzy pracowniczki Szpitala w Knurowie:
Teresa Miketa – oddziałowa Oddziału

Chirurgii Ogólnej, Jolanta Jasztal 
– oddziałowa Oddziału Onkologii oraz
Irena Kałkus – pielęgniarka Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego.

Wyróżnionym paniom składamy
serdeczne gratulacje oraz życzymy dal-
szych sukcesów w pracy zawodowej!

(SM)

Najlepsze pielęgniarki

7 czerwca jubileusz 10-lecia świę-
tował Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Knurowie, który wciąż udowad-
nia, że jesień życia to wspaniały
okres.

Uroczystość z tej okazji zorganizo-
wana została w Kinie Scena Kultura.
Uczestniczyli w niej studenci knurow-
skiego UTW i jego sympatycy, którym
towarzyszyli m.in. włodarze Powiatu
Gliwickiego i Knurowa, przedstawiciele
instytucji z nim współpracujących oraz
młodzież ze szkół ponadgimnazjal-
nych w Knurowie.

Spotkanie otworzyła Ewa Jurczyga
– współinicjatorka powstania knurow-
skiego UTW i jego kierownik. Przy-
pomniała, że nie byłoby tego uniwer-
sytetu, gdyby nie Towarzystwo Miło-
śników Knurowa, które w 2007 roku

wzięło go „pod swe troskliwe skrzydła”
i wspiera do dziś. Jubileuszowy wykład
wygłosił dr Tomasz Reginek, kierują-
cy Radą Programową knurowskiego
UTW. Opowiedział, jak powstawała ta
pracująca społecznie instytucja, jak
funkcjonowała w swej pierwszej de-
kadzie i jak działa obecnie. W UTW jest
teraz 20 kół, w których studenci mogą
rozwijać liczne zainteresowania – od
tańca przez plastykę, gimnastykę, języki
obce aż po psychologię i pływanie
oraz podróże.

Jubileuszowe życzenia i gratulacje
złożyli na ręce Ewy Jurczygi m.in.
starosta gliwicki Waldemar Dombek,
prezydent Knurowa Adam Rams, pre-
zes powstałego niedawno UTW w Py-
skowicach Ilona Paszek i Katarzyna
Szwarczyńska z ZSZ nr 2 w Knurowie,

która szczerze przyznała: – Jak się na
was patrzy, to chciałoby się mieć już 60
lat!

– Dziękuję wszystkim, którzy nas
wspierają – mówiła Ewa Jurczyga. 
– Szczególnie dziękuję liderom, pro-
wadzącym nasze koła zainteresowań.
Dzięki wam jesień życia jest w Knu-
rowie barwna i ciekawa. Wspólnie
udało nam się wiele zrobić. Teraz za-
biegamy jeszcze o to, by w mieście
można było korzystać z Karty Seniora
– i mam nadzieję, że się to uda.

Uroczystość uświetniły występy ze-
społów działających w ramach UTW:
tańca liniowego „Hyża Nóżka” oraz te-
atralno-muzycznego „UTeWuś”,
a gwiazdą wieczoru była grupa „Po go-
dzinach”. Pod sceną podziwiać można
było piękne prace z papieru i origami
wykonane na zajęciach koła plastycz-
nego, a w holu Kina Scena Kultura –
liczne obrazy. 

– Malować zaczęłam dopiero na
emeryturze – mówi Krystyna Janicka-
Dubiel, jedna z ich autorek. – Choć za-
wsze o tym marzyłam, wcześniej nie
było na to czasu. Teraz zaś poza malo-
waniem prowadzę w UTW stronę in-
ternetową, robię zdjęcia na wszyst-
kich naszych imprezach i prowadzę sek-
cję turystyczną, organizując m.in. za-
graniczne wycieczki. 

Zapisy na następny rok UTW roz-
poczną się 15 września, a w pierwszą
środę października planowany jest wy-
kład inaugurujący nowy rok akade-
micki. (RG)

Studenci… z własnej chęci

W Katowicach odbył się III Przegląd
Amatorskiej Sztuki Osób Niepeł-
nosprawnych „P.A.Sz.O.N.”. Duże
sukcesy odnieśli w nim podopieczni
Ośrodka M. B. Uzdrowienie Chorych
w Knurowie.

Niepełnosprawni artyści mogli pre-
zentować swoje umiejętności w trzech

kategoriach: tanecznej, wokalno-
instrumentalnej oraz teatralnej. Pod-
opieczni Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej oraz Środowiskowego Domu
Samopomocy z knurowskiego
ośrodka zdobyli nagrody i wyróż-
nienia we wszystkich tych katego-
riach. Warsztatowy zespół Acustica
Musa, prowadzony przez Mirosława
Borsuka,  nagrodzony został I miej-
scem w kategorii wokalno-instru-
mentalnej. Także Środowiskowy
Dom Samopomocy miał powody do
radości, gdyż grupa taneczna My Dan-
ce pod opieką Eweliny Maj opuściła
scenę z wyróżnieniem. Z kolei Teatr
Alternatywa ze Środowiskowego Domu
Samopomocy działający pod kierow-
nictwem Anny Maksym zajął I miejsce
w kategorii teatralnej. Zwycięstwo
wywalczył spektaklem „Między nami
Addamsami” autorstwa Dariusza Je-
zierskiego. Nie jest to pierwszy sukces

teatru, który od wielu lat zdobywa
główne nagrody na prestiżowych fe-
stiwalach, zaskakując jurorów oraz
publiczność perfekcyjną pracą ze sło-
wem i poszukiwaniami w zakresie
formy.

Uzyskaniem III miejsca w tej samej
kategorii mogła poszczycić się nato-

miast grupa teatralna Aplauz z Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej, prowadzona
przez Agnieszkę Kabiczke. Zespół ma
na koncie kilka nagrodzonych insceni-
zacji, prezentuje głównie teatr ruchu,
a w tegorocznym przedstawieniu pt.
„Walcz!” podkreślał ważność dbania
o własny rozwój. 

Nagrodzonym należą się gratulacje!
(AK)

Artystyczne sukcesy

Osoby, które od samego początku są słuchaczami knurowskiego UTW w stu-
denckich czapkach, jakie z okazji jubileuszu wręczyła im Ewa Jurczyga.
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Wielokrotnie nagradzany Teatr Al-
ternatywa.

Zdobywcy I miejsca w kategorii wokal-
no-instrumentalnej.
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O swych praktycznych doświadczeniach w sprawowaniu opie-
ki nad dziećmi opowiadała m.in. „mama zastępcza” Anna Su-
chon.
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Nagrodzone panie ze statuetkami „Diamentowych
Czepków”.
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Mieszkańcy Powiatu Gliwickiego mogą bez-
płatnie korzystać z darmowej pomocy prawnej
(na etapie przedsądowym). Nieodpłatna pomoc
prawna przysługuje:

��osobie, której w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających zwrócenie się o udzielenie nieod-
płatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie ory-
ginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu
świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

��osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Ro-
dziny.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

��osobie, która uzyskała zaświadczenie, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991
r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okre-
su powojennego.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego;

��osobie, która posiada ważną legitymację wete-
rana albo legitymację weterana poszkodowanego.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie ważnej legitymacji weterana albo legity-
macji weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o we-
teranach działań poza granicami państwa;

��osobie, która nie ukończyła 26 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

��osobie, która ukończyła 65 lat.

udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

��osobie, która w wyniku wystąpienia klęski ży-
wiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniosła straty.
udokumentowanie uprawnienia przez złożenie
oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych;

��kobiecie w ciąży.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie dokumentu potwierdzającego ciążę;

Kto udziela pomocy prawnej?
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście ad-
wokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant
adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub
radca prawny może z ważnych powodów odmó-
wić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, in-
formując osobę uprawnioną o innych punktach nie-
odpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
��poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązu-

jącym stanie prawnym, przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

��wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

��pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy
prawniczej projektu pisma w zakresie niezbęd-
nym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem
pism procesowych w postępowaniach przygo-
towawczym lub sądowym i pism w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym;

��sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nie-
odpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w za-
kresie:
��prawa pracy,
��przygotowania do rozpoczęcia działalności go-

spodarczej,

��prawa cywilnego,
��spraw karnych,
��spraw administracyjnych,
��ubezpieczenia społecznego,
��spraw rodzinnych,
��prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podat-

kowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z za-
kresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i dzia-
łalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywa-
nia do jej rozpoczęcia.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU

GLIWICKIEGO 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Knurowie, 

ul. Szpitalna 8
Nieodpłatnych porad prawnych 
udzielają radcowie prawni.
Dni i godziny otwarcia
Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.00
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. 9.30 do godz. 13.30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Sośnicowicach,

ul. Szprynek 1
Punkt prowadzony przez Fundację
Rozwoju Lokalnego z siedzibą
w Knurowie.
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
Punkt prowadzony przez Fundację
Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knu-
rowie.
Nieodpłatnych porad prawnych
udzielają radcowie prawni i adwo-
kaci.
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 Pyskowice, 

ul. Strzelców Bytomskich 3
Nieodpłatnych porad prawnych
udzielają adwokaci.
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.   9.30 do godz. 13.30
Piątek od godz.   9.00 do godz. 13.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Rudzińcu, 

ul. Gliwicka 26
Punkt prowadzony przez Fundację
Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knu-
rowie.
Nieodpłatnych porad prawnych
udzielają adwokaci.
Dni i godziny otwarcia 
Poniedziałek od godz.  9.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz.  9.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 13.00 do godz. 17.00
Czwartek od godz.  9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz.  9.00 do godz. 13.00

DARMOWA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Bolesne rany – otwarte
owrzodzenia podudzia czę-
sto pojawiają się u starszych
osób cierpiących na prze-
wlekłą niewydolność żylną,
niedokrwienie kończyn dol-
nych czy cukrzycę. 

- Nie jest prawdą, że nie na-
leży tych ran leczyć – mówi dr
n. med. Krystyna Twardowska-
Saucha ze Specjalistycznej Po-
mocy Medycznej Medservice
w Zabrzu. – 95 proc. tych ran
udaje się wyleczyć, ale nie wszy-

scy w to wierzą i potrafią przez
wiele lat nie przyznawać się do
tego schorzenia oraz starannie je
ukrywać. Jest to udręczeniem dla
chorego, a często i jego rodziny.
Osoby samotne cierpią podwój-
nie. Dlatego należy zrobić
wszystko, aby pozbyć się ran. Je-
śli u kogoś występuje ten pro-
blem, nie powinien się wahać
i poddać się leczeniu. 

Chorzy zakwalifikowani do
bezpłatnego leczenia w Medse-
rvice otrzymują wszelką zwią-

zaną z badaniem opiekę me-
dyczną, w tym nieodpłatne opa-
trunki, a także zwrot kosztów
przejazdu. W uzasadnionych
przypadkach badanie może się
odbywać się w domu osoby
chorej, do której dojedzie lekarz.
Zainteresowanych – w tym rów-
nież mieszkańców powiatu gli-
wickiego oraz DPS-ów – odsy-
łamy po dodatkowe informacje
pod nr. tel. 32 271 02 64
i 697 026 466.

(RG)

Medservice zaprasza na darmowe badania

To można wyleczyć!
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Dokończenie ze str. 7
5 września 2016 r.  zmieniła się usta-

wa o pomocy społecznej. Zmiany po-
legają na tym, że ZAZ-ów nie można łą-
czyć z niektórymi innymi jednostkami
pomocy społecznej, np. domami po-
mocy społecznej, środowiskowymi do-
mami pomocy, warsztatami terapii za-
jęciowej itd.

– Wiemy już, że nie uda się zreali-
zować tego przedsięwzięcia w Ośrod-
ku MB Uzdrowienie Chorych w Knu-

rowie. Może przyszłość przyniesie inne
rozwiązania. Na razie zachęcam osoby
niepełnosprawne z terenu powiatu gli-
wickiego, pragnące podjąć zatrudnienie,
aby skorzystały z bogatej oferty pracy,
jaką proponuje gliwicki Powiatowy
Urząd Pracy. Jest tam naprawdę sporo
ciekawych propozycji pracy dla osób
niepełnosprawnych. Warto spróbować
– mówi Ewa Jurczyga, wicestarosta gli-
wicki.

(MFR)

Czy powstanie ZAZ?

Kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR) w Pysko-
wicach Andrzej Frejno informuje, że
29 czerwca rozpoczął się nabór
wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu „Modernizacja
gospodarstw rolnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych” finan-
sowanego z budżetu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Pomoc, w formie dofinansowania po-
niesionych kosztów kwalifikowanych
(standardowo 50 proc., a w przypadku
młodych rolników lub gdy wniosek
o wsparcie składa wspólnie kilku rol-
ników – 60 proc.), można otrzymać na
inwestycje związane z rozwojem: pro-
dukcji prosiąt  (maksymalna wysokość
pomocy 900 tys. zł); rozwojem pro-

dukcji mleka krowiego (maksymalna
wysokość pomocy 500 tys. zł); rozwo-
jem produkcji bydła mięsnego (maksy-
malna wysokość pomocy 500 tys. zł.).
Limitów pomocy nie można łączyć. 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy,
których gospodarstwa mają ściśle okre-
śloną wielkość ekonomiczną. Złożone
przez rolników wnioski zostaną pod-
dane ocenie punktowej. Suma uzyska-
nych punktów będzie decydowała o ko-
lejności przysługiwania pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy są
przyjmowane przez oddziały regional-
ne ARiMR właściwe ze względu na
miejsce realizacji inwestycji. Nabór
potrwa do 28 lipca br. 

Więcej informacji można uzyskać na
stronie internetowej www.arimr.gov.pl
lub w Biurze Powiatowym ARiMR
w Pyskowicach, tel. (32) 302 20 31.

(AF)

Środki na modernizację
gospodarstw rolnych 

Inwestycjom drogowym w gminie
Pilchowice poświęcone było spo-
tkanie, które odbyło się 27 czerw-
ca w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach.

Było to robocze spotkanie, w którym
udział wzięli starosta gliwicki Walde-
mar Dombek, wójt Gminy Pilchowice
Maciej Gogulla i dyrektor Zarządu
Dróg Po-
wiatowych
w Gliwi-
cach, Jan
O s m a n .
Rozmawia-
no o pro-
gramie in-
w e s t y c j i
drogowych
w tej gmi-
nie na 2018 rok, którego ramy opraco-
wane zostaną do końca września br.
Obejmuje on drogi powiatowe. Część
z tych inwestycji uzależniona jest od po-
zyskania środków zewnętrznych, część

realizowana ma być przez powiat
wspólnie z gminą. Dotyczy to m.in.
pierwszego etapu przebudowy ul. Ol-
chowej w Żernicy i kontynuacji remontu
ul. Leboszowskiej w Pilchowicach oraz
zamiaru budowy chodnika w Kuźni
Nieborowskiej. Omawiano także stra-
tegię gminy i powiatu w związku z pla-
nowaną przebudową drogi wojewódz-

kiej DW 921 na terenie Pilchowic,
którą to inwestycję prowadzić będzie
w najbliższych latach Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach. 

(RG)

Drogowe plany na 2018

W poprzednim wydaniu WPG ogło-
siliśmy konkurs KRUS pt. „Wygraj
z nami”. Jego zwycięzcą został Al-
fred Jacek z Niekarmii.

Nagrodą w konkursie jest wózek
przydatny do przewozu ciężarów w go-
spodarstwie rolnym lub w ogrodzie.

Pana Alfreda prosimy o skontaktowa-
nie się z Placówką Terenową KRUS
w Gliwicach w celu ustalenia terminu
odbioru nagrody – mailowo: gliwi-
ce@krus.gov.pl lub telefonicznie pod
numerami: 32 302 90 10, 32 302 90 12,
32 230 83 41. (RG)

WYGRAŁ Z NAMI

Podjęcie pracy poza
granicami Polski to nie-
ustannie kusząca per-
spektywa dla wielu Po-
laków.  Emigracja za-
robkowa ma na celu po-
prawę sytuacji material-
nej, ale również umożli-
wia poznanie nowej kul-
tury, zdobycie kompe-
tencji zawodowych, po-
szerzenie doświadczeń
osobistych.  Preferowa-
nymi kierunkami emi-
gracji nadal są Niemcy,
Wielka Brytania oraz co-
raz częściej  Holandia.

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach, we współpra-
cy z Ambasadą Królestwa
Niderlandów w Warszawie oraz Fun-
dacją Przeciwko Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu „La Strada”, zorgani-
zował spotkanie mające na celu do-
starczenie informacji o specyfice ho-
lenderskiego rynku pracy, a także pra-
wach i obowiązkach osób podejmują-
cych zatrudnienie w Holandii.

Szkolenie odbyło się w dniach 12-
13 czerwca. Do uczestnictwa w spo-

tkaniu 12 czerwca zostały zaproszone
osoby zainteresowane wyjazdem w celu
poszukiwania pracy, w tym młodzież
ostatnich klas gliwickich szkół zawo-
dowych.  Kolejnego dnia gościliśmy
przedstawicieli instytucji, m.in. Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Katowi-
cach, Powiatowego Urzędu Pracy w Za-

brzu,  Straży Granicznej, Okręgowego
Inspektoratu Pracy, Ośrodków Pomo-
cy Społecznej, Ochotniczych Hufców
Pracy, Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznych, doradców zawodowych
i pedagogów, którzy w swojej co-
dziennej pracy służą radą i pomocą oso-
bom już zdecydowanym na wyjazd.

Urszula Kozłowska, reprezentująca
Ambasadę Królestwa Niderlandów,
szczegółowo przedstawiła słuchaczom
realia panujące na holenderskim rynku
pracy. Omówiła sposoby poszukiwania
bezpiecznego zatrudnienia, rodzaje
obowiązujących umów, sposoby wy-
nagradzania oraz czas pracy. Przedsta-
wiła sytuacje, z którymi osoby wyjeż-
dżające za granicę mogą się spotkać,
a także wskazała sposoby rozwiązy-
wania ewentualnych problemów.

Dużo emocji wzbudził problem han-
dlu ludźmi oraz pracy przymusowej. Za-
gadnienia te zostały omówione przez Jo-
annę Garnier, wiceprezes Fundacji „La
Strada”. Współczesne niewolnictwo

jest to zagrożenie, które dotyka zarówno
młodych ludzi, jak i osoby w starszym
wieku, przede wszystkim nie znające ję-
zyków obcych.

Podjęcie pracy poza granicami
kraju jest często trudnym doświad-
czeniem, wiążącym się z niespoty-
kanymi wcześniej problemami i za-
grożeniami. Świadomość ewentual-
nych trudność niewątpliwie przyczy-
nia się do zwiększenia bezpieczeństwa
podczas wyjazdu, zmniejsza ryzyko
wykorzystywania przez nieuczciwych
pracodawców czy też pośredników.
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi-
cach zachęca osoby zainteresowane
zarobkowym wyjazdem z kraju do po-
szukiwania informacji i wskazówek,
pogłębiania wiedzy i świadomości
dotyczącej obowiązków, ale również
praw, które posiadamy pracując za
granicą.

AGNIESZKA NIEDŹWIEDŹ –
Powiatowy Urząd Pracy

w Gliwicach

Holenderski rynek pracy – warunki
zatrudnienia i zagrożenia

Od lewej: Maciej Gogulla, Waldemar Dombek i Jan Osman.
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W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach można otrzymać wszelkie informacje, do-
tyczące pracy w Holandii.
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Zapraszamy do korzystania ze
stron: 
- www.pup.gliwice.pl
- www.strada.org.pl
- www.netherlandsandyou.nl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Gliwicach przypomi-
na, że stowarzyszenia zwykłe wpi-
sane do ewidencji prowadzonej
przez Starostę Gliwickiego przed 20
maja 2016 roku, obowiązane są do-
konać ponownego wpisu do ewi-
dencji stowarzyszeń zwykłych.

W terminie do 20 maja 2018 r.
przedstawiciele tych stowarzyszeń
powinni złożyć wniosek o rejestrację
wraz z wymaganymi dokumentami
(wzór wniosku wraz z wykazem nie-
zbędnych dokumentów jest dostępny
na stonie internetowej Starostwa Po-
wiatowego w Gliwicach w zakładce
SPRAWY OBYWATELSKIE/PO-
WIATOWE CENTRUM ORGANI-
ZACJI POZARZĄDOWYCH). Nie-
dopełnienie obowiązku skutkować
będzie rozwiązaniem stowarzysze-
nia z mocy prawa. Starosta w termi-
nie 7 dni od dnia złożenia wniosku
o wpis stowarzyszenia musi doko-

nać wpisu do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych.

Obowiązek ten wynika z zapisów
ustawy z 25 września 2015 roku o zmia-
nie ustawy Prawo o stowarzyszeniach
oraz niektórych innych ustaw. Jedno-
cześnie ustawodawca nałożył na sto-
warzyszenia, działające na podstawie
przepisów dotychczasowych, obowią-
zek dostosowania statutów do wymagań
zmienianej ustawy. Stowarzyszenia te
w terminie 24 miesięcy (tj. do 20 maja
2018 roku), zobligowane są do wpro-
wadzenia do swoich statutów zapisów
dotyczących sposobu reprezentowania
stowarzyszenia, w szczególności spo-
sobu zaciągania zobowiązań majątko-
wych, a także warunków ważności
uchwał władz stowarzyszenia. W przy-
padku, gdy stowarzyszenie przewidu-
je możliwość otrzymywania przez
członków zarządu wynagrodzenia za
czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją, musi umieścić w sta-
tucie stosowny zapis. (AK)

Ważne dla stowarzyszeń Ciekawe
wycieczki
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej za-
prasza na ciekawe wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze:
� 15 lipca: Republika Czeska – Sztram-
berk – Zamek Hukvaldy;
� 21-29 lipca: Pielgrzymka do Chor-
wacji;    
� 16-17 września: Zwiedzamy Prze-
myśl;                  
� 21-24 września: Zuberec – Zakoń-
czenie sezonu przewodników tatrzań-
skich; 
� 24-26 listopada: Zakończenie sezo-
nu w Pokrzywnej;            
� 29 września – 1 października: Piel-
grzymka Szlakiem Sanktuariów Pod-
lasia. 

Bliższe informacje w biurze
O/PTTK Gliwice, Rynek 11, I piętro,
tel. 32 231 05 76, e-mail: gliwi-
cepttk@poczta.onet.pl oraz na stronie
internetowej http://gliwice.pttk.pl. 

(JLZ)
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To był już szósty Rajd Rowerowy po
Powiecie Gliwickim. Warto przypo-
mnieć, że pierwszy został zorganizo-
wany w 2012 r., gdy powiat wspólnie
z gminami oddawał do użytku ponad
211 km oznaczonych tras rowerowych.
Od tej pory co roku rajd prowadził inną
drogą – rowerzyści byli wcześniej już
m.in. na mecie w Chudowie, na zamku
w Toszku, w kompleksie pałacowym
w Pławniowicach, w szkółce leśnej
w Rachowicach, czy w Młynówce
w Leboszowicach.

Zebranych rowerzystów przywitali
starosta gliwicki Waldemar Dombek
oraz Leszek Kołodziej z Urzędu Miej-
skiego w Sośnicowicach, będący ko-
ordynatorem rajdu, jak i jego uczestni-
kiem. Choć pogoda w dniu rajdu nie
sprzyjała, dobre hu-
mory nie opuściły
dzielnych rowerzy-
stów. 

Trasa liczyła ok.
20 km i przebiegała
przez Sośnicowice,
Tworóg Mały oraz
Bargłówkę. Pierw-
szy przystanek ro-
werzyści mieli przy
ul. Powstańców
w Sośnicowicach,
gdzie zwiedzili „mi-
nimuzeum” zabyt-
kowych ciągników
oraz mieli okazję po-
znać trochę historii
tego wyjątkowego
miejsca, przekazane
przez właściciela
Zygmunta Łabaja.
Następnie udali się do Bargłówki, by zo-
baczyć Izbę Tradycji Szpargały Omy
Gertrud i również wysłuchać ciekawej
historii tego miejsca od obecnego wła-
ściciela Krystiana Tischbierka. Na ro-
werzystów czekały też pajdy chleba
z pysznym smalcem oraz ciepła herbata.
Uczestnicy rajdu w tym roku w więk-
szości poruszali się leśnymi ścieżkami
rowerowymi, co przy panującej aurze
nie było łatwym zadaniem.

W rajdzie wzięli udział mieszkań-
cy powiatu gliwickiego, ale znaleźli się
rowerzyści i z dalszych okolic, takich
jak Rybnik oraz Żory. Nad bezpie-
czeństwem rowerzystów czuwał ra-
townik medyczny, który jednocześnie
był uczestnikiem rajdu. Dzielnie pe-
dałowała skarbnik Powiatu Gliwic-
kiego, Maria Owczarzak-Siejko. Naj-
starszym uczestnikiem rajdu okazał się
Jan Zawacki, 84-letni mieszkaniec
Gliwic.

Metę wyznaczono w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Sośnicowicach, do-
konano uroczystego podsumowania
rajdu. Każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy dyplom oraz pięknie wyda-
ne przewodniki po powiecie i album
o Sośnicowicach oraz odblaski. Ro-

werzyści mogli się również posilić
grochówką, czekały też na nich napo-
je. Wszyscy uczestnicy tegorocznego
rajdu – choć przemoknięci do suchej
nitki i zziębnięci – byli bardzo zado-
woleni, że wystartowali i pokonali tę
niełatwą trasę.

Organizatorami rajdu byli Po-
wiat Gliwicki oraz Gmina Sośnico-
wice.

(AS)

Tym razem po ziemi
sośnicowickiej
Pogoda wyjątkowo nie dopisała rowerzystom podczas tegorocznego raj-
du prowadzącego po powiecie gliwickim, ale imprezy nie odwołano. Gru-
pa około dwudziestu rowerzystów wystartowała spod Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Sośnicowicach.

Na starcie tegorocznego, VII Biegu
Ulicznego im. ks. Konstantego Dam-
rota w Pilchowicach stawili się do-
rośli, dzieci, osoby na wózkach in-
walidzkich, a nawet rodzice z ma-
leństwami na rękach.

Bieg poprzedziło uroczyste złożenie
wieńców i kwiatów na grobie ks. Dam-
rota, który mieści się na terenie Szpitala
Chorób Płuc w Pilchowicach. Przed mo-
giłą tego wybitnego poety, pisarza
i działacza górnośląskiego pochylili
się m.in. posłowie Krystyna Szumilas,
Piotr Pyzik i Jarosław Gonciarz, woje-
woda śląski Jarosław Wieczorek, rad-
ny Sejmiku Województwa  Śląskiego
Krystian Kiełbasa, starosta gliwicki
Waldemar Dombek wraz z wicestaro-
stą Ewą Jurczygą oraz wójt Pilchowic
Maciej Gogulla, a modlitwę w intencji
duchownego odmówił proboszcz tu-
tejszej parafii, ks. Dariusz Gołek. 

Następnie wszyscy przeszli do Par-
ku ks. Damrota, gdzie był start i meta
biegu. Wzięło w nim udział 135 doro-
słych zawodników i ponad 80 dzieci.
Najmłodsi mieli do pokonania dystans
100 metrów w parku, zaś trasa biegu
głównego liczyła 5 km i prowadziła uli-

cą Trześniówka oraz odcinkami leśnej
trasy rowerowej. 

Zawodników nie opuszczał dobry
humor i sportowe emocje. Byli wśród
nich biegacze m.in. z Knurowa, Sta-
nicy, Mikołowa, Zabrza, Gliwic, Strze-
lec Opolskich, Przyszowic, Raciborza,
Pyskowic i Kuźni Raciborskiej. Naj-
młodsza uczestniczka – na rękach taty
– miała pół roczku, a najstarszy biegacz
liczył sobie 78 lat. Uwagę zwracały
trzy dziewczyny na wózkach inwa-
lidzkich, reprezentujące klub Tur Bo-
rówka z Borowej Wsi. Wszyscy szczę-

śliwie dotarli do mety, gdzie udeko-
rowano ich medalami, a najlepsi z nich
otrzymali dyplomy. Wśród uczestni-
ków imprezy byli m.in. radni Rady Po-
wiatu Gliwickiego – Winfryd Ficoń
(który wręczał medale i dyplomy)
i Wilhelm Krywalski jako biegacz.
Na zwycięzców czekały nagrody za-
kupione m.in. przez posła Jarosława
Gonciarza, zaś zawodniczki z Tur Bo-
rówka obdarowane zostały tortem
ufundowanym przez wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu Gliwickiego,
Andrzeja Frejno. Biegacze zostali
przez organizatorów nakarmieni i na-
pojeni. Chwalili sobie, że na biegu nie
obowiązuje wpisowe. Podczas impre-
zy można też było zadbać o zdrowie –
zmierzyć ciśnienie, a także wykonać
badanie poziomu cukru i spirometrię,
o co zadbał Szpital Chorób Płuc w Pil-
chowicach. 

Pełne wyniki  VII Biegu Ulicznego
im. ks. Konstantego Damrota w Pil-
chowicach dostępne są na stronie
www.biurozawodow.pl. 

Bieg zorganizował Powiat Gliwic-
ki i Gmina Pilchowice, a odbywał się
on pod honorowym patronatem woje-
wody śląskiego Jarosława Wieczorka.

(RG)

Pobiegli, by uczcić ks. Damrota

17 czerwca toszecki Zamek przy-
witał uczestników III Biegu o Złotą
Kaczkę pochmurną pogodą. Jed-
nak przybyli zawodnicy byli zde-
cydowani, iż pomimo pogarszają-
cej się aury – pobiegną!

Od godziny 10.00 swoje zmagania
rozpoczęli najmłodsi. Wszystkie dy-
stanse były odpowiednio dostosowane
do wieku, jak i umiejętności uczestni-
ków. Chętnych dzieci do wzięcia udzia-
łu w biegach nie brakowało. Tak więc
konkurencja była zaciekła, ale oczy-
wiście prowadzący organizatorzy z To-
szanka Nordic Team – Gosia i Bartek
Woźniak dbali o to, by wszystko od-
bywało się fair play. Co ważne, w tym
roku pojawiło się więcej dzieci niepeł-
nosprawnych, które przy wyjątkowym
dopingu rodziców i kibiców ukończy-
ło bieg.

Po zakończeniu rywalizacji naj-
młodszych sportowców nastąpiła de-
koracja zwycięzców. Z uwagi na po-
garszającą się pogodę uroczystość zo-
stała przeniesiona do urokliwej Sali Pe-
terswaldzkiej toszeckiego Zamku.

O godzinie 13.00 na linii startu po-
jawili się biegacze, a tuż za nimi wy-
startowali kijkarze. Jak potwierdzili
przybyli na metę pierwsi zawodnicy, tra-
sa biegu była w tym roku bardzo wy-
magająca, ale przypadła im do serca
i praktycznie wszyscy zadeklarowali, iż
z przyjemnością pojawią się w impre-
zie za rok. Trzeba dodać, iż podczas ca-
łego biegu głównego padał rzęsisty

deszcz, ale dzielnych biegaczy nawet to
nie zniechęciło! Wszyscy uczestnicy
ukończyli bieg, wszyscy otrzymali
piękne medale i pomimo panującej
aury, byli zadowoleni z bardzo dobrej
organizacji i atmosfery panującej pod-
czas imprezy.

Organizatorami biegu byli Toszan-
ka Nordic Team i Centrum Kultury Za-
mek w Toszku, a współorganizatorem
– Powiat Gliwicki.

(BW)

III Bieg o Złotą Kaczkę

Uczestników rajdu nie przestraszyła nawet deszczowa pogoda.
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Rowerzyści otrzymali dyplomy i pamiątkowe gadżety.

Wyznaczona trasa była malownicza, ale niełatwa do pokonania.
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Chwila zadumy nad grobem ks. Damrota przed rozpoczęciem biegu.
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W imprezie udział wzięło ponad 200 biegaczy.



Jak zawsze pełna przygód była kolejna Szkolna Eks-
pedycja. Tym razem młodzi wędrownicy z Pilchowic
i Knurowa wybrali się do Finlandii.

Z Polski wyruszyli 24 czerwca, przez Wilno udając się do
Tallina. Stamtąd promem popłynęli do Helsinek, by przeje-
chać do Tampere. 28 czerwca byli w Naantali koło Turku,
skąd wybrali się na wyspę, gdzie żyją Muminki. Następne-
go dnia nocowali w Somero w pd-zach. Finlandia, w czym
przeszkadzało im to, że jeszcze o 23.30 było jasno jak w dzień.
2 lipca osiągnęli główny cel ekspedycji – przekroczyli rów-
noleżnik wyznaczający Koło Podbiegunowe Północne. Byli
na spotkaniu ze Świętym Mikołajem i odwiedzili muzeum
Arktyki. W Lahti oglądali skocznię, na której nasi skoczko-
wie zdobyli drużynowe Mistrzostwo Świata. Wygrzewali się
w saunie i chłodzili w zimnych jeziorach. Zwiedzili Helsinki.
Pełni wrażeń wrócili do domu 9 lipca.

Była to już 13. Szkolna Ekspedycja. Dzięki nim ucznio-
wie Zespołu Szkół w Pilchowicach i Zespołu Szkół im.

I. J. Paderewskiego w Knurowie – którymi dowodzi geograf
Adam Ziaja – mogą poznawać świat. (RG)

Gierał towice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś

KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA ZZ HHAASSŁŁEEMM
Poprawne hasło krzyżówki z po-

przedniego wydania WPG to DZIEŃ
OJCA. A jakie jest tej? Zachęcamy do
małej gimnastyki szarych komórek,
przy okazji można też nieco lepiej po-
znać nasz powiat i odbywające się
w nim wydarzenia oraz jego atrakcje. 
Pytania do krzyżówki:
1. Do Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach można przyjechać na rowerze i bez-
piecznie zostawić go w rowerowej…

2. Rozpoczęło się 21 czerwca.
3. Przewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego to...
4. 24 czerwca odbył się w Pilchowicach.
5. Deszczowy, letni miesiąc.
6. Imię i nazwisko wicestarosty gli-
wickiego.
7. Większość maturzystów rozpoczyna
od października życie…

(Opr. AS)

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym

ze środków Powiatu Gliwickiego.
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Pisaliśmy już na łamach „Wiado-
mości Powiatu Gliwickiego” o twór-
czości Jadwigi Bohli z Gierałtowic,
prezentując m.in. kilka utworów z jej
pierwszego tomu wierszy „Sowi-
zdrzalskie rymy”. Poetka nie ustaje
w pracy, wciąż pisze, a niedawno
ukazał się kolejny tomik jej poezji
pt. „Mój dzień za dniem rymem”.

Jest to zbiór autorskich wierszy, fra-
szek i rymowanek opisujących cykl
ludzkiego życia, zmienianie się pór roku,
następowanie po sobie kolejnych mie-
sięcy czy świąt. Autorka zawarła także ry-
mowane opisy ciekawych spostrzeżeń
związanych z cyklami przyrody, ulu-
bionymi miejscami, ukochanymi zwie-
rzętami i osobami bliskimi sercu… Mię-
dzy nimi wplecione  są wiersze z okazji
świąt, Dnia Babci, Dnia Matki, barbór-
ki i szereg innych, np. wierszyki dla dzie-
ci. Są wśród nich wiersze poświęcone

wspomnieniom z rodzinnego Grodźca.
Niektóre z utworów były publikowane na
blogach literackich pod nazwiskiem Ja-
dwiga Bohla (Janiszewska). Wiele z nich
zostało nagrodzonych i wyróżnionych na
licznych konkursach literackich.

- Przygotowałam do wydania na-
stępną książkę. Będzie to historia mojej
rodziny pt. „300 lat rodziny Janiszew-
skich 1715 – 2015”. Genealogią zajęłam
się trzy lata temu poszukując moich
przodków, o których bardzo mało wie-
działam. Zebrałam obszerny materiał, na
podstawie którego powstanie moja książ-
ka. Szkice do niej umieszczam na moim
blogu http://jagodbol.blog.onet.pl/
2016/02/19/. W pierwszych kilku o mo-
ich zmaganiach „Jak poszukiwałam
przodków”, później to już historia mo-
jej rodziny udokumentowana aktami
archiwalnymi. Zapraszam na mój blog
– zachęca Jadwiga Bohla.

Kilka wierszy autorka napisała
dla swojej wnuczki Wiktorii na
konkursy recytatorskie oraz oko-
licznościowe przedstawienia. Cały
tomik pani Jadwiga zadedykowała
swoim wnukom. Obok zamiesz-
czamy kilka wierszy z tomu Ja-
dwigi Bohli „Mój dzień za dniem
rymem”.

(MFR)

PIERWSZY DZIEŃ LATA

Pierwszy dzień lata
Za oknem pada
I na spacer dziś 
Trzeba z parasolem iść

Wróbel przyleciał za okno
Zaświergotał: co tak mokro?
przemoczone piórka miał
Zimne łapki, cały drżał
Patrzył smutno za tym oknem
Jakby mówił, czemu moknę?
Czemu ciągle pada deszcz?
Przecież lato dzisiaj jest!

PĄCZUŚ
Pączuś lukrowany
Wyrośnięty i nadziany
Pod lukrową chmurką 
Pyszni się swą dziurką

A w tej dziurce raj nie lada
Słodka marmelada
Jak go pokosztujesz
To nie pożałujesz

MOJA PODRÓŻ TRWA
Hipokrates wiele chorób wyleczył
w końcu sam zachorował i umarł

Takie przeznaczenie, taka kolej
rzeczy
nie pomoże niczyja rada
wsiadłeś na okręt, użyłeś podróży-
Wysiadaj

***
Każdy z nas o tym wie
Ale myśli, to nie dotyczy mnie
Każdy inny, tylko nie ja
Moja podróż trwa

JADWIGA BOHLA

Dzień za dniem…
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No i zaś jo musza ciongnońć
By Europa w Ślonzek wprzongnońć.
���

Tu idzie szkryflać ło tyj Europie
My w niyj łod zowdy babo i chopie.

���

Leko ło Europie sie szkryflo po ślonsku
Bydzie tukej cołko – tak konsek po konsku.
���

„Edukacjo regionalno” trza z Europom łonczyć
Jo sie ło to byda staroł – choćby mieli „bronczyć”.

Bronisław Wątroba

Jadwiga Bohla prezentuje swój drugi to-
mik poetycki.
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Pamiątkowe zdjęcie za północnym kołem podbiegunowym, gdzie wędrowcy odwiedzili Świętego Mikołaja.

Podróżnicy propagują turystykę backpackingową –
wszystko, co potrzebne w czasie ekspedycji, mają
w swych plecakach! Sprawdzony przepis

Pleśniak
Składniki:
� 5 jajek – oddzielić żółtka od białek
� 1 kostka margaryny
� ½ kg mąki pszennej
� 5 łyżek cukru
� proszek do pieczenia (mały), dodać
do mąki
� cukier waniliowy
� ok. 1 duża łyżka kakao
� dowolne owoce, np.: wiśnie, śliwki,
� jabłka – może też być mus jabłkowy
lub powidła śliwkowe
� 1 szklanka cukru

Wykonanie:
Wymieszać wszystkie składniki

oprócz białek i szklanki cukru, za-
gnieść ciasto i podzielić je na trzy czę-
ści. Do jednej części dodać kakao, za-
gnieść. Na blachę wysmarowaną tłusz-
czem zetrzeć (na grubej tarce) białą część
ciasta, na nią zetrzeć ciemne ciasto, na-
stępnie nałożyć owoce lub mus jabłko-
wy czy też dowolne powidła. Ubić 5 bia-
łek na pianę z 1 szklanką cukru. Zalać
tą masą owoce i zetrzeć na nią białą
część ciasta. Piec w temperaturze 180-
200 stopni Celsjusza – do tzw. suchego
patyczka. Po wyjęciu z piekarnika po-
lać dowolną polewą lub posypać cukrem
pudrem. Smacznego! (Opr. AS)

Śląska fraszka

Europa po ślonsku

Szkolna Ekspedycja do Finlandii
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