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Porodówka w Szpitalu w Knurowie
przejdzie metamorfozę, a wszyst-
ko to za sprawą projektu „Misja
Natalia”. Zachęcamy, aby polubić
jego profil na Facebooku! 

„Misja Natalia” to autorski projekt
Natalii Nguyen, która jest architek-
tem, urbanistką, projektantką wnętrz,
mebli, dodatków i biżuterii, znaną wi-
dzom z programów telewizyjnych
takich jak: „Pan i Pani House” oraz
„Bitwa o dom”. W ramach projektu
Natalia chce przeprowadzać rewolu-
cję w obiektach użyteczności pu-
blicznej.

- Codziennie korzystamy z ota-
czających nas obiektów użyteczności
publicznej takich jak szkoły, szpita-
le, biblioteki, świetlice, domy kultu-
ry. Nie zawsze jest to przyjazna nam
przestrzeń. Wiele pomieszczeń jest
zaniedbywanych z powodu braku re-
montów, często nie spełniają one
odpowiednich standardów. Główną
przyczyną tej sytuacji jest brak środ-
ków finansowych na wykonanie nie-
zbędnych prac – można przeczytać na
facebookowym profilu „Misja Nata-
lia”. 

Knurowska porodówka będzie
pierwszym takim projektem. Niema-
łą zasługę mają w tym sukcesy i dobra
opinia Oddziału Położniczo-Gineko-
logicznego. Pacjentki chwalą atmos-
ferę, jaka tu panuje, dobrą opiekę
i świetną kadrę. Nie sposób nie wspo-
mnieć, że pracuje tu trzecia położna

w kraju i najlepsza na Śląsku. Takie ty-
tuły przyznane zostały Marzenie Lan-
gner-Pawliczek w ramach ogólnopol-
skiego plebiscytu „Położna na medal
2017”. Jednak pomieszczenia na po-
rodówce wymagają gruntownego re-
montu. 

Natalia ma już projekt zmian, chce
aby kobiety czuły się tu bardzo dobrze,
spokojnie i radośnie, by dominowało
jasne drewno i szkło, motywy lasu. Po-
rodówka ma być jak spa. Natalia za-
prasza do kontaktu pacjentki, chce po-

znać ich potrzeby i zdanie na temat
tego, jak chciałby, aby wyglądała po-
rodówka. Zaprasza również fotogra-
fów, aby przysyłali do niej zdjęcia, któ-
re można by wykorzystać na fotota-
petach. 

Udało jej się pozyskać już wielu
sponsorów i partnerów do współpra-
cy przy remoncie, ale zainteresowane
osoby, instytucje wciąż mogą zgłaszać
swoją chęć udziału w metamorfozie
knurowskiej porodówki. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, pod ko-

niec sierpnia powinna ona mieć już
nowe wnętrza.  

- Zmiany, jakie szykują się na po-
rodówce w Knurowie, to świetna wia-
domość. Popieramy z całych sił tę ini-
cjatywę – mówi wicestarosta gliwic-
ki Ewa Jurczyga. – Zachęcam także do
włączenia się w ten projekt, ważna jest
każda pomoc. 

Przebieg projektu można śledzić na
fb „Misja Natalia” https://pl-pl.face-
book.com/misjanatalia/.

(SN)

Szpitalna rewolucja

Natalia Nguyen pragnie zupełnie zmienić wygląd Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu w Knurowie.
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4 tys. km liczy trasa, jaką właśnie
pokonuje Zbigniew Boroń – prezes
LKS „Gwiazda” Chudów. Zmierza
do Santiago de Compostela, a na-
stępnie podąży do leżącej na
końcu Hiszpanii (i Europy) Fisterri.
Przyświeca mu wspaniały cel –
spełnić marzenia dzieci trenują-
cych piłkę nożną.

Zbigniew Boroń w drogę wyruszył
21 maja rano. Pieszą wędrówkę roz-
począł w Chudowie, a zamierza ją za-
kończyć za cztery miesiące nad Oce-
anem Atlantyckim. Codziennie planuje
pokonać średnio ponad 30 km. Podą-
ża średniowiecznym szlakiem piel-
grzymim – przez Opole, Wrocław,
Zgorzelec, Niemcy, Belgię, Francję do
Hiszpanii. Pod koniec września chce
dotrzeć do Santiago de Compostela,
miejsca spoczynku św. Jakuba, jed-
nego z apostołów. Potem czekają go
jeszcze 3 dni wędrówki do niewielkiej
Fisterri, do której zmierzają najbardziej
wytrwali pątnicy. Tam zgodnie ze

zwyczajem sprzed wieków palono
pokutne szaty i sandały, a potem ob-
mywano się w wodach oceanu, za-
bierając na pamiątkę pielgrzymki sym-
boliczną muszlę.

- Już dwukrotnie pokonałem Szlak
Jakubowy we Francji i Hiszpanii,
idąc za każdym razem po tysiąc ki-
lometrów – powiedział nam Zbi-
gniew Boroń przed wyruszeniem
w trasę. – Teraz jednak moja wypra-
wa jest znacznie dłuższa. Co mną kie-
ruje? Oczywiście bardzo chcę przebyć
drogę pielgrzymią, bo kto raz był
w Santiago de Compostela, chce tam
zawsze wracać. Przede wszystkim
jednak pragnę zrobić coś dobrego dla
dzieci – zbieram pieniądze na obóz
sportowy dla naszych najmłodszych
piłkarzy. Ma się on odbyć w którymś
ze znanych klubów piłkarskich, takich
jak Real Madryt lub Bayern Mona-
chium. W ten sposób pokażę dzie-
ciom, że marzenia się spełniają, na-
wet te najbardziej ekstremalne. Udo-

4000 km marzeń dzieci

Zbigniew Boroń już po raz trzeci wyruszył do San-
tiago de Compostela, po raz pierwszy jednak wy-
brał tak długą trasę.
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wadniam, że jeśli moc-
no się czegoś chce i bar-
dzo ciężko pracuje, to
wszystko da się osią-
gnąć. Nie należy nigdy
rezygnować ze swoich
marzeń – wtedy można
zostać drugim Lewan-
dowskim, Grosickim,
Piszczkiem czy Fabiań-
skim. Ma to dać dzie-
ciom motywację do
uprawiania sportu.

Zbigniew Boroń za-
brał ze sobą tylko 8-ki-
logramowy plecak z naj-
bardziej niezbędnymi
rzeczami, takimi jak na-
miot, śpiwór, karimata,
buty, trochę ubrań, apa-
rat foto i iPad, aby mieć
możliwość prowadzenia
relacji z podróży. Trasę
chce pokonać przy mi-
nimalnym budżecie,
określonym na ok. 25
euro na dzień. 
Dokończenie na str. 5



Bez wątpienia powodem do dumy jest fakt,
że jeden z naszych radnych, Marcin Brosz, zdo-
był niedawno tytuł Trenera Sezonu podczas
gali Lotto Ekstraklasy w Warszawie. Jest on tre-
nerem Górnika Zabrze i ostatnio odnosi sukces
za sukcesem, o czym pisaliśmy już w „Wiado-
mościach Powiatu Gliwickiego”. Teraz ma za
sobą kolejne zwycięstwo – dzięki jego wybitnym

trenerskim umie-
jętnościom Gór-
nik zajął czwarte
miejsce w Ekstra-
klasie i po 23 la-
tach przerwy bę-
dzie reprezento-
wał Polskę w eli-
minacjach do Ligi
Europy. Z tej oka-
zji złożyłem Mar-
cinowi Broszowi
wraz ze starostą
Waldemarem Do-
mbkiem gratula-
cje i życzenia dal-
szych sportowych
sukcesów.

Z kolei mecenasowi Andrzejowi Orechwo,
który przepracował w starostwie wiele lat, spra-
wując nadzór i opiekę prawną nad wszelkimi
działaniami w naszym urzędzie, złożyliśmy ser-
deczne podziękowania za długoletnią pracę na
rzecz Powiatu Gliwickiego. 

Podjęte przez nas uchwały dotyczą trzech
spraw. Jedna z nich jest stanowiskiem domaga-
jącym się przyspieszenia budowy obwodnicy So-

śnicowic. Inwesty-
cja ta jest od wielu
lat bardzo wycze-
kiwana przez
mieszkańców i kie-
rowców, a wciąż nie może dojść do skutku ze
względów finansowych. Budowa obwodnicy
ma ważne znaczenie komunikacyjne dla całej

aglomeracji śląskiej, krzyżują się tu bo-
wiem drogi wojewódzkie prowadzące
z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla i do Ra-
ciborza, a także kierujące ruch na au-
tostrady A1 i A4. Stanowisko przeka-
zane zostało do marszałka i radnych
Województwa Śląskiego, Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach oraz
burmistrza Sośnicowic.

Druga uchwała powołała doraźną
Komisję Statutową Rady Powiatu. Jej
przewodniczącym został Adam Woj-
towicz. Ma ona opracować nowy Sta-
tut Powiatu Gliwickiego. Kolejna
uchwała dotyczy konkursu „Powiat
Przyjazny Środowisku”. Więcej na ten
temat przeczytać można na str. 6 tego
wydania WPG.

Przypominam, że wszystkie uchwały, pro-
tokoły z sesji, interpelacje radnych i odpowie-
dzi na nie zamieszczane są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach. 

Następna sesja zaplanowana została na 28
czerwca.
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

ANDRZEJ KUREK
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Chcę im wszystkim za to bardzo podzięko-
wać! To wspaniałe, że zawsze można na Was li-
czyć. Przygotowanie każdej takiej imprezy to
duży wysiłek organizacyjny i finansowy. Powiat
bierze na siebie całe przedsięwzięcie, ale bez Wa-
szej, tak wspaniałej pomocy, byłoby to znacznie,
znacznie trudniejsze.

Za współorganizację Przeglądu Orkiestr Dę-
tych Powiatu Gliwickiego szczególnie mocno

dziękuję Radzie Sołeckiej Wilczy na
czele z sołtysem Janem Gamoniem,
LKS-owi „Wilki” Wilcza i prezesowi
Ryszardowi Stawiarzowi oraz Jednostce
OSP Wilcza, którą dowodzi prezes
Bernard Paszek. 

Wielki ukłon robię w stronę or-
kiestr. To wspaniale, że tak entuzja-
stycznie zareagowaliście na nasz pomysł
zorganizowania Przeglądu. Dziękuję
dyrygentowi Mariuszowi Kowalczy-
kowi i Orkiestrze Dętej KWK Knurów,
Orkiestrze Dętej Kotulin z dyrygentem
Haraldem Powrósło, Orkiestrze Dętej
OSP Przyszowice i Mirosławowi Haj-
dukowi, Orkiestrze Dętej Wielowieś
z Mateuszem Kobińskim, Orkiestrze
Dętej Bargłówka i Robertowi Tiszbier-
kowi, Orkiestrze Dętej Toszek i Patry-
kowi Henkelowi, a także Blaskapelle
Świbie i Andrzejowi Damaszkowi. 

Nasz pomysł
wsparli liczni spon-
sorzy, jak również radny Sejmiku Województwa
Śląskiego, Krystian Kiełbasa. 

Tak jest zawsze. Bieg Uliczny im. Księdza
Konstantego Damrota organizujemy wspólnie
z Gminą Pilchowice. Rajd Rowerowy Powiatu
Gliwickiego z metą na Ziemi Sośnicowickiej to
wspólne przedsięwzięcie powiatu i Gminy So-

śnicowice, w któ-
rego przygotowa-
nie aktywnie włą-
cza się nasz radny
Leszek Kołodziej.
Przy organizacji
XX Dożynek Po-
wiatu Gliwickie-
go i Gminy To-
szek w Ciochowi-
cach możemy li-
czyć na wielkie
wsparcie gminy,
Centrum Kultury
„Zamek w Tosz-
ku”, Rady Sołec-
kiej w Ciochowi-
cach i LKS-u „Przy-
szłość” Ciochowi-
ce. 

To tylko kilka
naszych imprez.
Trudno wymienić
wszystkie i wszyst-
kich, którzy przy-
czyniają się do ich
zorganizowania.
Bardzo, bardzo
serdecznie dzięku-
ję Wam za zaan-
gażowanie, ak-
tywność i godzi-
ny spędzone na
pracy, która przy-
czynia się do tego,
że w naszym po-
wiecie tak wiele
się dzieje!

Starosta gliwicki WALDEMAR DOMBEK

WIEŚCI Z SESJI
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Gliwickiego podjęliśmy kilka
uchwał i zajmowaliśmy się bieżącymi sprawami samorządowy-
mi. Nie zabrakło też uroczystych chwil.

Za nami Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Gliwickiego, o którym
piszemy na str. 14. Zorganizował go  samorząd powiatowy, ale
bardzo pomogli nam miejscowi działacze z Wilczy. Tak jest przy
wszystkich imprezach, które przygotowujemy – włączają się w ich
organizację lokalne samorządy, rady sołeckie, strażacy, radni,
sponsorzy, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich…

W maju swe posiedzenia miały
cztery z sześciu komisji stałych
Rady Powiatu Gliwickiego. Jedno
z nich było wyjazdowe – Komisja
Edukacji zapoznała się z funkcjo-
nowaniem powiatowych placó-
wek w Pyskowicach.

Pozostałe komisje zajmowały się
bardzo różnorodną tematyką. Komisja
Rewizyjna analizowała wydatki in-
westycyjne starostwa i wyniki kontroli
w nim przeprowadzonych oraz przy-
gotowała do przedstawienia Radzie Po-
wiatu wniosek w sprawie absoluto-
rium. Komisja Gospodarki zapoznała
się ze sprawozdaniem z działalności
Zarządu Dróg Powiatowych w Gli-
wicach w ub. roku, zaś Komisja
Ochrony Środowiska, Rozwoju i Pro-
mocji – stanem lasów w powiecie gli-
wickim.

W wyjazdowym posiedzeniu Ko-
misji Edukacji radnym towarzyszyła
m.in. wicestarosta Ewa Jurczyga. Roz-

poczęło się ono w Zespole Szkół Spe-
cjalnych w Pyskowicach. Jego budy-
nek został w ostatnim czasie rozbu-
dowany i zmodernizowany w ramach
unijnego projektu prowadzonego przez
Powiat Gliwicki (piszemy o tym sze-
rzej na str. 8-9), a efekty tych prac bar-
dzo podobały się radnym. Po szkole
oprowadził gości dyrektor Bogusław
Hadzik. Dzieci i młodzież mają tu za-
pewnione bardzo dobre warunki do na-
uki, terapii i rozwijania swych umie-
jętności. Zdobywają w szkole przy-
datne zawody, które zapewniają im za-
trudnienie.

- Jesteśmy pod wrażeniem prac, ja-
kie tu przeprowadzono – mówi Anna
Smyl, wiceprzewodnicząca Komisji
Edukacji, która prowadziła posiedze-
nie. – Jest to obecnie wzorcowa pod
każdym względem placówka, którą
możemy się szczycić. 

Następnie radni odwiedzili Zespół
Szkół im. M. Konopnickiej. W tym sa-

mym budynku swą siedzibę mają tak-
że Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Gliwicach z siedzibą w Py-
skowicach.

Funkcjonowanie Zespołu Szkół
im. M. Konopnickiej oraz jego ofertę
edukacyjną przedstawiła radnym dy-
rektor Elwira Dersiewicz. W jego
skład wchodzi Liceum Ogólnokształ-

cące oraz wielozawodowa Branżowa
Szkoła Zawodowa I stopnia. Kilka
miesięcy temu przeprowadzone tu zo-
stały prace remontowe, które widać już
po przekroczeniu progu – korytarz jest
jasny i świeżo odmalowany, poprawił
się też wjazd do szkoły od strony bo-
iska. Wymalowano również klasy,
a pracownie zyskały nowe wyposa-
żenie, m.in. projektory i telewizory. Za-
kupiono także sprzęt do szkolnego ra-
diowęzła. Obszerny, wiekowy budy-

nek szkoły i jego rozległe otoczenie
wciąż wymagają jednak kolejnych
inwestycji, które ze względów finan-
sowych muszą być rozłożone w cza-
sie.

Następnie radni zapoznali się z pra-
cą Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej. Oprowadziła ich po niej dy-
rektor Tamara Orłowska. – Coraz
więcej dzieci wymaga naszej pomocy,
zaczyna nam już brakować pomiesz-
czeń do prowadzenia zajęć – mówiła.
Z kolei funkcjonowanie Powiatowej
Biblioteki Publicznej przedstawił rad-
nym dyrektor Sławomir Adamczyk.  

Posiedzenie Komisji Edukacji za-
kończyło sformułowanie wniosku do
Zarządu Powiatu Gliwickiego. Doty-
czy on konieczności wyremontowania
i wyposażenia jednego z pomiesz-
czeń Zespołu Szkół im. M. Konop-
nickiej na potrzeby prowadzenia zajęć
wczesnego rozwoju dzieci przez Po-
radnię Psychologiczno-Pedagogicz-
ną, by polepszyć jej sytuację lokalową. 

(RG)

Nasza oświata w Pyskowicach

Sołtys Wilczy Jan Gamoń był bar-
dzo zadowolony, że impreza się
udała.
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Podczas majowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego.

Marcin Brosz, trener Górnika Zabrze,
jest także naszym radnym powia-
towym.

Komisja Edukacji odwiedziła m.in. Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowi-
cach.
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Dyrygenci orkiestr, które wzięły udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych Po-
wiatu Gliwickiego cieszyli się z symbolicznych podziękowań, jakie złoży-
łem im wspólnie z Krystianem Kiełbasą.
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Wielkie podziękowania!
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Konkurs został zorganizowany
w ramach projektu współpracy, re-
alizowanego przez Stowarzyszenie
LGD „Leśna Kraina Górnego Ślą-
ska” i LGD „Brynica to nie granica”.  

Gala finałowa rozdania Certyfika-
tów MARKI LO-
KALNEJ odbyła się
16 maja w Pawon-
kowie (powiat lu-
bliniecki). Przybyli
na nią zwycięzcy
i laureaci konkursu,
członkowie jury,
przedstawicie le
partnerskich LGD
oraz samorządow-
cy. 

Komisja kon-
kursowa wyłoni-
ła 29 laureatów,
w tym zwycięzców,
w trzech katego-
riach. Wyróżnione
godłem MARKI
LOKALNEJ pro-
dukty i usługi speł-
niają wszystkie
standardy i poleca-
ne są osobom z obszaru kraju i za-
granicy jako wzorcowe z terenu dwóch
Lokalnych Grup Działania. Laureaci
mogą posługiwać się marką w kam-
paniach reklamowych i materiałach
promocyjnych.

„Haft krzyżykowy i decoupage”
Gabrieli Sapik został lauretem konkursu
w kategorii sztuka/rękodzieło/rzemio-
sło, a „Nalewka z czornyj porzeczki
z ołminego ogródka” Korneli Bieniek-
Kiełbasy nagrodzona została w kategorii

produkt spożywczy z terenu LGD „Le-
śna Kraina Górnego Śląska”. 

Laureatom gratulujemy! Na str.
16 zamieszczamy zaś przepis na prze-
pyszną nalewkę z Rancza w Probosz-
czowicach. (RG)

MARKI LOKALNE 
z naszego powiatu
„Haft krzyżykowy i decoupage” Gabrieli Sapik z Wilczy oraz „Nalewka
z czornyj porzeczki z ołminego ogródka” Korneli Bieniek-Kiełbasy z Ran-
cza w Proboszczowicach otrzymały Certyfikaty MARKA LOKALNA,
przyznane w konkursie „Pomysł na produkt lokalny”.

Wizyta odbyła się
22 maja i była współ-
organizowana przez
Starostwo Powiato-
we Calw. W skład
28-osobowej delega-
cji wchodzili pra-
cownicy starostwa
oraz mieszkańcy Po-
wiatu Calw, zainte-
resowani kulturą i hi-
storią naszego regio-
nu, a także mający
powiązania rodzinne
z naszym krajem. Ini-
cjatorem tej wizyty
był Martin Frieβ, ar-
chiwista ze starostwa
w Calw. 

Delegację w starostwie serdecznie
powitał starosta gliwicki Waldemar
Dombek: - Zawsze cieszymy się,
gdy możemy u nas gościć delegacje
z naszych partnerskich powiatów –
mówił. – Z Powiatem Calw współ-

pracujemy już od 2009 roku na róż-
nych płaszczyznach i bardzo cenimy
sobie te wzajemne, serdeczne kon-
takty. 

Goście podczas wizyty zapoznali
się z funkcjonowaniem struktur sa-

morządowych w Polsce, zobaczyli
prezentację na temat Powiatu Gli-

wickiego poświęconą m.in. zadaniom
powiatu, jego atrakcjom turystycz-
nym, charakterystyce gospodarczej,
współpracy z gminami oraz zwiedzi-
li budynek starostwa. 

(SN)

Partnerska wizyta 

Przekazanie urządzenia odbyło się
28 maja. Z rąk przedstawicieli fun-
datorów: Justyny Kłosowskiej – człon-
ka zarządu ds. finansowania Trans-
portu Ciężkiego w firmie Aureus
oraz Marcelego Grochockiego – wła-
ściciela Car Deluxe, laktator odebra-
ła Ewa Fojcik – położna oddziałowa
Bloku Porodowego i Oddziału Po-
łożniczego.

– Docierały do nas słuchy o zapo-
trzebowaniu na sprzęt na porodówce
w Knurowie, która zapracowała sobie
na bardzo dobry wizerunek wśród
pacjentek – mówiła Justyna Kłosow-
ska.– Do tej pory szpital nie dyspo-
nował takim urządzeniem, stąd decy-
zja o ufundowaniu laktatora. To ko-
lejny krok do rozwoju tej placówki,
cieszymy się, że mogliśmy się do
tego przyczynić. 

– Bardzo dziękujemy – mówiła
Ewa Fojcik. - To niezbędne urządze-
nie. Od stycznia wejdzie w życie roz-
porządzenie, które zobowiązuje nas do
doposażenia oddziału w taki sprzęt.

Zgodnie projektem nowego roz-
porządzenia ministra zdrowia w spra-
wie standardu organizacyjnego opie-

ki okołoporodowej, podawanie sztucz-
nego mleka początkowego w szpitalu
ma odbywać się wyłącznie na zlece-
nie lekarza, a każdej potrzebującej
matce ma zostać zapewniony sprzęt do
skutecznego pozyskiwania mleka ko-
biecego. 

Sprzęt, który właśnie otrzymał
Szpital w Knurowie, spełnia te wy-
tyczne. Umożliwia rozbudzenie lak-
tacji i odciąganie mleka pojedyncze
i podwójne – z jednej, jak i z dwóch
piersi jednocześnie, zapewnia niski po-

ziom hałasu i co najważniejsze, jest
wyposażony w system, który odwzo-
rowuje naturalny rytm ssania dziecka. 

W przekazaniu sprzętu uczestni-
czyli również wicestarosta gliwicki
Ewa Jurczyga i prezes Szpitala w Knu-
rowie Sp. z o.o. Michał Ekkert.

– Cieszymy się, że Szpital w Knu-
rowie wzbogaca się o nowy sprzęt,
dzięki któremu będzie można wesprzeć

mamy w początkach karmienia pier-
sią – mówiła Ewa Jurczyga. – Knu-
rowska porodówka od lat cieszy się
świetną opinią, a każde jej doposaże-
nie zwiększa komfort przebywają-
cych tu pacjentek. (SN)

Nowoczesny laktator w prezencie 

Zamkowa biesiada

Budynek wzniesiony zostanie na
tzw. Placu Moritza. Od wielu lat
mieszkańcy gminy apelowali o budo-
wę ośrodka. Aktualnie przychodnia
mieści się w zabytkowym budynku
przy ul. Dworcowej i mimo starań
użytkownika nie spełnia współcze-
snych standardów.

– Nowy budynek w sposób zdecy-
dowany poprawi poziom i różnorod-

ność świadczonych dotąd usług z za-
kresu podstawowej opieki zdrowotnej
– mówi wójt Pilchowic, Maciej Go-
gulla. – Planowana powierzchnia to
750 metrów kwadratowych, koszt in-
westycji szacujemy na około 4 milio-
ny złotych, dlatego będzie ona rozło-
żona na dwa lata tj. 2019-2020. 

Konkurs na wykonanie projektu
cieszył się bardzo dużym zaintere-

sowaniem. Wzięło w nim udział 19
biur projektowych, z których naj-
korzystniejsza okazała się oferta
Pracowni Projektowej Teresa Oko-
wińska z Nowego Sącza. Pracownia
ma w swym portfolio między inny-
mi projekt przychodni specjali-
stycznej i POZ w Nowym Sączu,
szkoły podstawowej wraz z przed-
szkolem i salą gimnastyczną
w Kluczkowicach czy też rozbudo-
wy siedziby Urzędu Gminy w Kro-
ścienku w Małopolsce.

(KK)

Będzie nowy ośrodek zdrowia 

Od lewej: Ewa Fojcik, Ewa Jurczyga, Justyna Kłosowska i Marcel Grochocki
podczas przekazania nowego urządzenia.
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Nasi goście z Powiatu Calw przed budynkiem starostwa.
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16 maja wykonany został znaczący krok w kierunku realizacji jednej
z najbardziej oczekiwanych inwestycji w gminie Pilchowice. Podpisa-
no umowę, na mocy której jeszcze w tym roku zaprojektowany będzie
nowy ośrodek zdrowia w Pilchowicach.

O profesjonalny, elektryczny laktator wzbogacił się Oddział Położniczo-
Ginekologiczny Szpitala w Knurowie. Jego fundatorami są firmy Aureus
oraz Car Deluxe z Gliwic. 

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach z wizytą gościła delegacja z Po-
wiatu Calw w Niemczech, który jest partnerem Powiatu Gliwickiego. 

Gabriela Sapik oraz reprezentujący Ranczo w Pro-
boszczowicach Danuta Wapińska i Krystian Kiełbasa. 
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Wspaniała zabawa trwała w nie-
dzielne popołudnie 3 czerwca na
Festynie Integracyjnym „Zamkowa
biesiada” na terenach wokół
Domu Pomocy Społecznej „Osto-
ja” w Sośnicowicach.

Bawili się na nim wspólnie miesz-
kanki „Ostoi”, sośnicowiczanie, a tak-
że ich rodziny, goście z zaprzyjaź-
nionych DPS-ów, samorządowcy
i wiele, wiele innych osób, które na co
dzień wspierają tę placówkę prowa-
dzoną przez Powiat Gliwicki. 

Organizatorzy zapewnili moc atrak-
cji. Festyn rozpoczął występ dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „Chat-
ka Uszatka” w Gliwicach, po którym
zagrał zespół muzyczny „Czerwone
usta” z „Ostoi”. Grupa teatralna „Ar-
lekin” pokazała przedstawienie zain-
spirowane postacią Violetty Villas.
Piękny monolog w śląskiej gwarze za-

prezentowała sośnicowiczanka, Ślą-
zaczka Roku 2016 – Teresa Szymoń-
ska. W przerwach programu licyto-
wane były prace mieszkanek „Ostoi”,
a także liczne cenne przedmioty, np.
pióro z Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów z autografem Mateusza Mo-
rawieckiego. Wielką popularnością
cieszyła się loteria fantowa. Oprawę
muzyczną zapewnił zespół „Selex”,
a gwiazdą imprezy był „Time”. Festyn
zakończyła wspólna radosna zabawa
taneczna.

- Cały dochód z imprezy prze-
znaczony zostanie na urządzenie sali
dydaktycznej dla naszych mieszka-
nek, wyposażonej m.in. w stanowiska
komputerowe z oprogramowaniem
dla osób z niepełnosprawnością –
mówi dyrektor „Ostoi”, Jarosław
Mencfel. 

(RG)

Mieszkanki „Ostoi” pokazały świetne przedstawienie zainspirowane postacią
Violetty Villas.
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Zadanie pn. „Zabudowa eduka-
cyjnych wyświetlaczy prędkości
przy drodze powiatowej nr 2980S
ul. Al. Piastów w Knurowie” zo-
stanie sfinansowane po połowie
przez Powiat Gliwicki i Gminę
Knurów. Szacunkowa wartość za-
dania to 60 tys. zł. Wyświetlacze zo-
staną zamontowane w dwóch miej-
scach. Zostały one wyznaczone po
spotkaniu w terenie z udziałem
przedstawicieli Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Gliwicach, Gminy
Knurów oraz Policji, które odbyło
się 16 maja. Jeden wyświetlacz
zlokalizowany będzie przed pierw-
szym przejściem dla pieszych na
wysokości bloku nr 12 (w kierun-
ku Knurowa), zaś drugi – na  wy-
sokości sklepu MARKUS ul. Li-
gnozy 63 (jadąc w kierunku Wil-
czy). 

– Bardzo cieszymy się, że na uli-
cy Aleja Piastów zlokalizowane zo-
staną aż dwa takie wyświetlacze.
Miejsca, w których staną, są szcze-
gólnie niebezpieczne, często dochodzi
tu do wypadków, potrąceń i kolizji.
Wyświetlacze z pewnością zmuszą
kierowców do ściągnięcia nogi z gazu.
Temat bezpieczeństwa na Alei Pia-
stów był często poruszany na różnych
zebraniach, a mieszkańcy składali
pisma w tej sprawie do wielu insty-
tucji. Po rozmowach z mieszkańcami

Szczygłowic złożyłem wniosek do-
tyczący montażu wyświetlaczy pręd-
kości na naszym osiedlu w ramach
prowadzonej przez Powiat Gliwicki
„Inicjatywy samorządowej”. Podpi-
sało się pod nim 300 mieszkańców.
Cieszy też to, że wspólne działania
mieszkańców i petycja do naszych
władz przyniosły zamierzone rezultaty
– mówi Zdzisław Błaszczyk z Knu-
rowa-Szczygłowic. 

Realizacja zadania przewidziana
jest do końca III kwartału br. 

(SN)

Będą wyświetlacze 
prędkości
W Knurowie-Szczygłowicach zostaną zamontowane dwa wyświetlacze
prędkości. Zwiększą bezpieczeństwo przy drodze powiatowej nr 2980S
ul. Aleja Piastów.Pomiary wykonywane są na zle-

cenie katowickiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Przeprowadza je firma EK-
KOM Sp. z o.o. z Krakowa, która zo-
stała wykonawcą przeglądu ekolo-
gicznego tego bardzo uciążliwego dla
mieszkańców Knurowa – z racji hałasu
– wiaduktu.

Badania poziomu hałasu zaplano-
wano na trzy tygodnie. Prowadzone są

one od poniedziałku do piątku, gdy na
autostradzie trwa największy ruch i jeź-
dzi nią wiele TIR-ów. Specjalna eki-
pa pomiarowa rozstawia wtedy apa-
raturę z mikrofonami umieszczonymi
na długich wysięgnikach. Pomiary
mają być wykonywane od 21 do 25
maja, od 4 do 8 czerwca i od 18 do 22
czerwca – o ile nie będzie w tym cza-
sie ulewnych deszczy i burz, bo to za-
kłóca ich przebieg. W razie niesprzy-
jającej aury badania mogą zostać prze-
sunięte na następne tygodnie.    

– Cieszę się, że coś zaczęło się dziać
wokół tej sprawy – mówi Andrzej
Porada, radny Rady Miejskiej w Knu-
rowie. Od dawna zabiega on o zniwe-

lowanie hałasu wokół wiaduktu, któ-
ry jest szczególnie odczuwalny przez
mieszkańców osiedla Farskie Pola.

– Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad wywiązuje się
w ten sposób z obietnic, które nam
złożyła – podkreśla wicestarosta gli-
wicki Ewa Jurczyga, pomagająca
knurowianom w rozwiązaniu tego
problemu. – Sprawą zajęliśmy się,
gdy tylko zgłosił ją nam w sierpniu

2016 roku
Andrzej Po-
rada – przy-
p o m i n a .  
– Co praw-
da nie leży
ona w kom-
petencjach
powiatu, ale
postanowili-
śmy pomóc mieszkańcom Knurowa,
którzy na hałas narażeni są od 2009
roku. Po interwencjach, które podję-
łam wspólnie z posłem Piotrem Py-
zikiem oraz radnym Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego, Krystianem Kieł-
basą, sprawa ruszyła z miejsca.

W kwietniu ub. roku minister śro-
dowiska po tych interwencjach wydał
decyzję, w której nałożono konkretne
obowiązki na zarządcę tego odcinka
A1, czyli katowicki oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Mając na uwadze złożoność
problemu, minister określił termin wy-
konania przeglądu ekologicznego ha-
łaśliwego wiaduktu na 30 września br. 

W sierpniu ub. r. Ewa Jurczyga zor-
ganizowała w starostwie spotkanie
stron, zainteresowanych rozwiąza-
niem problemu. Zaakceptowano na

nim sposób postępowania okre-
ślony w decyzji ministra środo-
wiska i zobowiązano się do in-
formowania mieszkańców Knu-
rowa o postępie prac.

Wiosną br. katowicki oddział
GDDKiA wyłonił wykonawcę
przeglądu ekologicznego, którym
została wspomniana wyżej firma
EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa.
Termin wykonania opracowania
wyznaczono jej na 31 lipca 2018
r. Po jego ostatecznym odbiorze,
który może potrwać do końca
września,  GDDKiA określi spo-
sób technologiczny wyciszenia
hałasu, co będzie podstawą do re-
alizacji dalszych prac.

– O wynikach przeglądu ekolo-
gicznego oraz koncepcji rozwiązania
problemu poinformujemy na spotka-
niu, które zorganizujemy dla zainte-
resowanych stron, gdy tylko zostaną
one opracowane przez GDDKiA – in-
formuje Ewa Jurczyga. (RG)

Pomiary hałasu nad Moczurami

Historia upamiętniona

19 maja w Chechle (gm. Rudzi-
niec) odbyły się Powiatowe Za-
wody Sportowo-Pożarnicze Ochot-
niczych Straży Pożarnych powia-
tu gliwickiego.

Wzięło w nich udział 13 drużyn,
w tym 5 w kategorii CTIF młodzieży.
Młodzież startowała w konkurencjach
takich jak: ćwiczenia bojowe i bieg
sztafetowy na 400 m z przeszkodami,

zaś kobiece i męskie drużyny w ćwi-
czeniach bojowych i sztafecie pożar-
niczej 7x50 m z przeszkodami. 

Wśród młodzieżowych drużyn
I miejsce w grupie dziewcząt zajęła
OSP Świbie, w grupie chłopców:
I miejsce – OSP Dąbrówka, II miejsce
– OSP Paniówki, III miejsce – OSP
Chechło, IV – OSP Knurów. 
Klasyfikacja końcowa wśród kobie-

cych drużyn pożarniczych przedsta-
wiała się następująco: I miejsce zaję-
ła OSP Świbie, II – OSP Gierałtowi-
ce, III – OSP Wielowieś, IV – OSP
Łany. W grupie męskich drużyn po-
żarniczych I miejsce wywalczyła OSP
Świbie, II – OSP Dąbrówka, III – OSP
Sierakowice, IV – OSP Chechło. 

Ochotniczym strażakom towarzy-
szyli tego dnia m.in. zastępca ko-
mendanta Państwowej Straży Pożar-
nej w Gliwicach Bernard Wilczek, pre-
zes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
w Gliwicach Andrzej Frejno, radny
Sejmiku Województwa Śląskiego Kry-
stian Kiełbasa, radni Powiatu Gliwic-
kiego Józef Kruczek i Adam Wojto-
wicz, wójt Rudzińca Krzysztof Obrzut
oraz Szymon Sarré – asystent posła na
Sejm RP Piotra Pyzika.

Gospodarzem tegorocznych za-
wodów była OSP Chechło, a zostały
zorganizowane przez Państwową Straż
Pożarną w Gliwicach i Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach. 

(SN)

Zawody OSP w Chechle

W Parku Joanny w Paniówkach
stanęły trzy tablice upamiętniają-
ce historię powstania tamtejszego
kościoła oraz znamienite postaci,
które przyczyniły się do jego wy-
budowania.

– W listopadzie 2016 roku parafia
w Paniówkach obchodziła 80-lecie
swojego kościoła. Warto o tym pa-
miętać, doceniać wysiłek osób, które
doprowadziły do jego wybudowania
i przekazywać tę wiedzę następnym
pokoleniom. Każdy traci swą tożsa-
mość, kiedy zapomina o swojej historii.

To proste przesłanie wskazuje na po-
trzebę sięgania do korzeni naszych
przodków – mówi Zygmunt Strzoda
z Paniówek, radny Rady Gminy Gie-
rałtowice. 

Takim przykładem jest właśnie
Joanna von Schaffgotsch, która na
trwałe zapisała się w historii powsta-
nia kościoła w Paniówkach, odstępu-
jąc bezpłatnie 2,1 ha gruntu pod jego
budowę. 

– Kiedy zakończyły się obchody
80-lecia kościoła w Paniówkach,
w planach mieszkańców było posta-
wienie tablic upamiętniających wspa-
niałą ofiarodawczynię – dodaje Zyg-
munt Strzoda. – Tak też się stało 18
maja 2018 roku. Przed parafialnym od-
pustem ku czci św. Urbana, powstały

trzy tablice przedstawiające historię Jo-
anny von Schaffgotsch, Karola Goduli
oraz historię budowy kościoła w Pa-
niówkach.

(RG)
Uczestnicy zawodów musieli wykazać się dużą sprawnością i wiedzą stra-
żacką.
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Aparatura pomiarowa stanęła zarówno bezpo-
średnio przy wiadukcie, jak i przy budynkach
mieszkalnych.
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W maju i czerwcu prowadzone są pomiary, mające na celu określenie
wartości hałasu, jaki dociera z wiaduktu nad zbiornikiem Moczury w cią-
gu autostrady A1 w Knurowie. 

Zygmunt Strzoda (z prawej) i wójt Gminy Gierałtowice, Joachim Bargiel przy
jednej z pamiątkowych tablic.
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Takie urządzenia staną w Szczygłowi-
cach – mówi Zdzisław Błaszczyk.

Fo
to

: A
RC

 S
ta

ro
st

w
a 

Po
w

ia
to

w
eg

o 
w

 G
liw

ic
ac

h.
 



5

AKTUALNOŚCI NR 6 (135) CZERWIEC 2018

Dokończenie ze str. 1
Gdy ogłosił swój zamiar na FB,

otrzymał zaproszenia na nocleg od na-
szych rodaków m.in. w Niemczech
i we Francji. 

Choć zamiarem Zbigniewa Boro-
nia było pokonanie całej trasy pieszo,
niespodziewanie jego plany zmieniły
się, gdy doszedł do Wrocławia. Po-
wróciła dawna kontuzja kolana, co
uniemożliwiło mu dalszą wędrówkę.
Prezes „Gwiazdy” Chudów, wytrwa-

ły sportowiec i maratończyk nie pod-
dał się jednak. Kupił rower – i za radą
lekarza – w dalszą trasę udał się już na
nim. 

– Mogłem oczywiście w ogóle
zrezygnować z wyprawy, ale to było-
by niedopuszczalne ze względu na cel,
który sobie postawiłem – mówi. 
– Choć z bólem serca, zmieniłem pla-
ny i pieszą ekspedycję przekształciłem
w rowerową. Swoje kłopoty ze zdro-
wiem także dedykuję moim pod-

opiecznym, młodym piłkarzom – pa-
miętajcie, by nigdy się nie poddawać,
nawet w najtrudniejszej sytuacji pró-
bować znaleźć właściwe rozwiązanie,
które umożliwi wam realizację marzeń. 

Wędrówkę Zbigniewa Boronia
można śledzić na bieżąco na FB na
stronie: 4000 km marzeń dzieci. Z ko-
lei na portalu pomagam.pl utworzona
została strona www.pomagam.
pl/4000kmmarzendzieci, poprzez któ-
rą zbierane są datki wspierające cel ak-
cji pątnika z Chudowa.

(RG)

4000 km marzeń dzieci

Lokalnie można zdziałać wiele,
liczy się zespół realizacyjny, dobry po-
mysł i fundusze. Wszystkie te trzy
składniki, potrzebne do realizacji za-
dania, zgromadziło Stowarzyszenie
Stacja Pyskowice. Pomysł na zapew-
nienie aktywniejszej wiosny sobie i in-
nym zrodził się w trakcie zebrań sto-
warzyszenia, w rezultacie których zo-
stał sporządzony plan projektu „Stacja

Integracja”. Później na organizację ca-
łego przedsięwzięcia została udzielo-
na dotacja ze środków Gminy Pysko-
wice. 

W sumie od marca do maja w ra-
mach projektu zorganizowanych zo-
stało kilka ciekawych wydarzeń, któ-
re cieszyły się wspaniałą frekwencją

i były dobrą alternatywą dla rodzin
oraz znajomych na spędzenie wolne-
go czasu w wiosenne weekendy. Od-
były się przeróżne animacje i konkursy
dla dzieci, gra terenowa, spacer hi-
storyczny po okolicy oraz wiele zadań
i niespodzianek dla uczestników
w każdym wieku.

Zaś już niedługo kolejne war-
te uwagi wydarzenie w południo-

wej części Pyskowic – Festyn Pa-
rafialny w dniach 30 czerwca-
1 lipca na placu przy kościele
pw. Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Pyskowicach. Orga-
nizatorzy już teraz serdecznie za-
praszają!

(SP)

„Stacja Integracja” przy
pyskowickim dworcu
Dotacja ze środków Gminy Pyskowice w połączeniu z inicjatywą Sto-
warzyszenia Stacja Pyskowice zapewniły aktywniejszą wiosnę w połu-
dniowej części tego miasta.

Po raz czwarty miłośnicy biegów
z Knurowa odbyli Pielgrzymkę Bie-
gową na Jasną Górę. Tym razem to-
warzyszyła im spora grupa rowe-
rzystów. Pielgrzymi swój trud ofiaro-
wali w intencji chorych dzieci.

Grupa wyruszyła 13 maja rano po
mszy w kościele pw. św. Cyryla i Me-
todego w Knurowie, a do często-
chowskiego sanktuarium dotarła po po-
łudniu. Było w niej 18 biegaczy i 22 ro-
werzystów. Pielgrzymkę zorganizowali
biegacz z Knurowa – Marian Płaszczyk
i ks. Mirosław Pelc – proboszcz para-
fii pw. św. Cyryla i Metodego. Patro-
natem honorowym objęli ją przeor
Jasnej Góry – o. Marian Waligóra i sta-
rosta gliwicki – Waldemar Dombek.

- Celem pielgrzymki było oddanie
hołdu Królowej Polski Pani Jasno-
górskiej, a trud pielgrzymowania i mo-

dlitwę ofiarowaliśmy w intencji cho-
rych dzieci: Joanny Mierzwy, Łukasza
Szarfy, Laury Zawady i Zuzanny Puk
z prośbą o zdrowie – mówi Marian
Płaszczyk. – W ostatniej chwili jesz-
cze jedno dziecko zostało dopisane do
intencji naszej pielgrzymki, dziesię-
cioletnie, które ma białaczkę. 

Idea pielgrzymek biegowych or-
ganizowanych przez Mariana Płasz-
czyka sięga 1999 r. Wiodły one już
m.in. do Watykanu, Ziemi Świętej, Fa-
timy, La Salette i Lourdes. Od kilku lat
organizuje on pielgrzymki biegowe na
Jasną Górę, w których bierze udział co-
raz więcej uczestników. (RG)

W szlachetnej intencji 

Niegdyś ZHP działało tu bardzo
prężnie, potem zamarło i w mieście
nie było ani jednej drużyny. Teraz
powoli się to zmienia. Dzieci i mło-
dzież zachęcił do ruchu skautow-
skiego Piotr Larysz – duchowny
z kościoła Matki Bożej Często-
chowskiej, a równocześnie instruk-
tor harcerski.

Obecnie działa już 1 Knurowska
Gromada Zuchowa „Młodzi Od-
krywcy”, której zbiórki odbywają się
w środę co dwa tygodnie w Oratorium
JP II przy parafii Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Skupia młodsze dzieci.
Z kolei starsze dzieci i młodzież należą
do 1 Knurowskiej Drużyny Harcer-
skiej. Spotykają się na zbiórkach w Ze-

spole Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie – również co drugą śro-

dę w godz. 16.00-17.30, tyle że na-
przemiennie z zuchami.  

Zainteresowanych ich działalnością
odsyłamy na stronę FB ZHP Knurów.

(RG)

Do Santiago de Compostela pro-
wadzi biegnący przez całą Europę
szlak św. Jakuba. Tomasz przebiegnie
ostatnie 320 kilometrów szlaku pół-
nocnego i ma zamiar zrobić to w cza-
sie siedmiu dni. Za każdy przebie-
gnięty kilometr Fundacja Biegamy
z Sercem przekaże na konto Laury 10 zł.

Wyzwanie nie należy do łatwych,
ale dzięki długim przygotowaniom
szanse Tomka na wygranie ze zmę-
czeniem i bólem są niemałe. A jeśli już
nogi nie będą dawały rady, to jest pe-
wien, że wzmocni go cel, jaki sobie ob-
rał i dla którego warto biec dalej – po-
moc w leczeniu i rehabilitacji Laury. 

Jednak aby jego bieg doszedł do
skutku, potrzebne jest zebranie środ-
ków na pokrycie kosztów dojazdu do
Hiszpanii, noclegów, wyżywienia
i specjalistycznego sprzętu. Zbiórka już
trwa na portalu PolakPotrafi.pl. Żeby
przyłożyć rękę do charytatywnej wy-
prawy, wystarczy wejść na tę stronę
i wyszukać „Bieg do Santiago”, a póź-
niej wybrać dla siebie którąś z nagród
i wpłacić pieniądze. W ramach wspar-
cia przedsięwzięcia można też prze-
kazać tę informację innym. Dzięki ta-
kiej pomocy z pewnością niedługo bę-

dzie można zobaczyć Tomasza przy
katedrze w Santiago de Compostela!

(MFR)

Bieg dla Laury
Po zeszłorocznym biegu z Toszka na Jasną Górę 19-letni Tomasz Sobania
szykuje się do kolejnej biegowej wyprawy – jej celem jest Santiago de
Compostela. Swój wysiłek ten młody mieszkaniec Toszka dedykuje 12-
letniej Laurze chorej na dziecięce porażenie mózgowe.

Wzięła w nim udział kadra Szcze-
pu Harcerskiego IGNIS w Toszku
wraz z przyjaciółmi i rodzinami. Były
to trzy dni pełne „ładowania wła-
snych akumulatorów” i przede wszyst-
kim zwiedzania, zorganizowane dla
tych, którzy przez cały rok robią coś
dla innych. Uczestnicy odwiedzili
m.in. pałac w Javorniku, jaskinię na
Pomezi oraz Stare Miasto w Cze-
chach, a także kopalnie – uranu w Klet-
nie i złota w Złotym Stoku. 

- Rajd odbył
się dzięki wspar-
ciu pozyskane-
mu w ramach
hufcowego mi-
nigrantu „Na ze-
wnątrz i do we-
wnątrz” oraz to-
szeckiemu pro-
boszczowi, za co
bardzo serdecz-
nie dziękujemy

– mówi phm. Monika Buchalik, ko-
mendantka Szczepu IGNIS. (MB)

Harcerski „Obieżyświat”
Wypełniony zwiedzaniem był I Harcerski Rajd Sa-
mochodowy „Obieżyświat”, który trwał od 11 do 13
maja.  

Uczestnicy rajdu w ciągu trzech dni zwiedzili tyle, ile tyl-
ko się dało.
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Knurowscy skauci świetnie zaprezentowali się podczas Festynu na Górce,
o którym piszemy na str. 11.
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Pielgrzymujący biegacze i kolarze na Jasnej Górze.
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W Knurowie odradza się ruch harcerski. Działa już tu jedna gromada zu-
chowa i drużyna harcerska, którymi „dowodzi” ksiądz harcmistrz Piotr
Larysz.

Zuchy, druhny i druhowie z Knurowa

Tomasz Sobania poprzez tę wypra-
wę wspiera leczenie i rehabilitację
Laury chorej na porażenie mózgo-
we.
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Na imprezach Stacji Pyskowice nie zabrakło również atrakcji dla naj-
młodszych.
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Poważne przedsięwzięcia służące
ochronie środowiska rozpoczęły
się w Pyskowicach.

Miasto wyda w latach 2018-2019
ponad 11 mln zł na termomoderniza-
cję swych budynków. Pieniądze po-
chodzą ze środków unijnych. Kom-
pleksowej termomodernizacji podda-
ne zostaną obiekty SP 4, 5 i 6, przed-
szkoli nr 1, 2 i 5, Miejskiego Żłobka,
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
oraz Urzędu Miejskiego. Prace będą
polegały na ociepleniu budynków,
wymianie w nich instalacji centralne-
go ogrzewania i oświetlenia. Na dachu
siedziby Urzędu Miejskiego dodat-
kowo zamontowane zostaną panele fo-
towoltaiczne, a w SP nastąpi moder-
nizacja basenu.

Trwają już natomiast prace w ra-
mach I etapu zagospodarowania
Parku Miejskiego w Pyskowicach.
Powstanie tu plac zabaw, pergola
oraz linarium. Całkowity koszt tej in-
westycji wynosi blisko 550 tys. zł,
z czego gmina pozyskała ponad 250
tys. zł dofinansowania ze środków
UE. Efekty tych prac poznamy jesz-
cze przed zbliżającymi się waka-
cjami.

W przyszłym roku w mieście po-
wstanie też nowoczesne centrum prze-
siadkowe. Będzie zlokalizowane przy
placu kard. Stefana Wyszyńskiego.
Miasto pozyskało na ten cel blisko 3
mln zł w ogłoszonym przez Śląski
Urząd Marszałkowski konkursie w ra-
mach RPO WSl ZIT poddziałanie
4.5.1 – niskoemisyjny transport i efek-
tywne oświetlenie. Projekt obejmuje
gruntowną przebudowę placu z wy-
znaczeniem na nowo przystanków
autobusowych. Dodatkowo będzie re-
alizowana budowa parkingu przy ul.
Poniatowskiego, powstaną miejsca
na przechowywanie rowerów oraz
ogólnodostępna toaleta. 

(RG)
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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

Tomasz Bednarek został nowym
prezesem Zarządu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach.

Nowy prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach jest absolwentem politologii
oraz studiów podyplomowych Inte-
gracja Europejska na Uniwersytecie
Śląskim. W 2013 r. uzyskał dyplom
Master of Business Administration
(MBA).

Od 2003 r. zawodowo zajmował
się tematyką funduszy europejskich.
W latach 2003-2007 pracował w Re-
gionalnej Instytucji Finansującej Gór-
nośląskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego w Katowicach, gdzie zaj-
mował się między innymi kontrak-
towaniem dotacji w ramach progra-
mów PHARE, SPO-WKP, SPO –
RZL. Był członkiem komisji ocenia-
jących projekty przy GARR S.A.
w ramach programów PHARE 2002,
PHARE 2003, PHARE INICJATY-
WA III, SPO WKP oraz przy Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w Warszawie w ramach programu
SPO RZL.

W ramach prac nad perspektywą
UE 2007-2013 na zlecenie Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego w Kato-
wicach współtworzył zapisy Szcze-

gółowego Opisu Priorytetów Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego 2007-2013 dla
Priorytetu I i III. W okresie trwania
perspektywy był także ekspertem
w ocenie projektów infrastruktural-
nych w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Śląskiego oraz w ocenie projektów
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

W latach 2007-2014 był dyrekto-
rem Centrum Doradztwa Gospodar-
czego oraz prokurentem w Rudzkiej
Agencji Rozwoju Inwestor Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej. Od 2015 do 2018
r. – indywidualny ekspert i konsultant
w zakresie doradztwa gospodarczego.
Wybrany na  radnego Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego w kadencji 2014-
2018.

(RG) 

Nowy prezes 

Konkurs jest ogłaszany przez po-
wiat od 2013 r., był już jednak reali-

zowany wcześniej, tyle że nosił wów-
czas inną nazwę – „Sołectwo Przyja-
zne Środowisku”. Co roku powiat
dofinansowuje w nim proekologiczne
przedsięwzięcia o bardzo szerokim
spectrum – od edukacji dzieci i mło-
dzieży po inwestycje, takie jak np.
urządzenie terenu zielonego czy za-
miana tradycyjnego oświetlenia na
technologię LED. 

W ramach tegorocznej edycji kon-
kursu „Powiat Przyjazny Środowi-
sku” zgłoszono 22 wnioski z 8 gmin,
w tym 5 z gminy Rudziniec, po 4
z gmin Toszek i Wielowieś, po 2
z gmin Gierałtowice, Pilchowice, Py-
skowice i Sośnicowice i jeden z gmi-
ny Knurów. Wnioski zostały poddane
ocenie komisji konkursowej wyło-
nionej przez Zarząd Powiatu Gliwic-
kiego, która następnie przeprowadzi-
ła w dniach 7-9 maja wizje terenowe,

mające na celu wyłonienie najlep-
szych propozycji. Werdykt komisji zy-

skał aprobatę Zarządu Powiatu Gli-
wickiego, a następnie w formie uchwa-
ły został przyjęty przez Radę Powia-
tu.

Pierwsze miejsce i 2 750 zł dofi-
nansowania otrzymają  Przyszowice
i Paniówki w gminie Gierałtowice na
realizację projektu „Bliżej przyrody.
Na ratunek pszczołom’’. Nagrodę
przyznano za ujęcie w ramach reali-
zowanego projektu edukacji ekolo-
gicznej dzieci, wzbogacenie terenu zie-
lonego o nową roślinność, w tym ro-
ślinność miododajną. Realizacja za-
dania przyczyni się do poprawy wa-
runków rozwoju pszczół i innych
owadów  na terenie gminy Gierałto-
wice. 

Drugie miejsce i 2 500 zł dofinan-
sowania przyznane zostało sołectwu
Sarnów w gminie Toszek  na prze-
prowadzenie projektu „Wymiana

oświetlenia w świetlicy wiejskiej
w Sarnowie w oparciu o energoosz-
czędne oświetlenie technologii LED”.
Komisja konkursowa doceniła w ten
sposób oryginalność projektu oraz
możliwość wykorzystania go przez

inne gminy i so-
łectwa. Zmiana
oświet lenia  na
LED przyczyni się
do zmniejszenia
ilości pobieranej
energii. 

Trzecie miejsce
i 2 250 zł dofinan-
sowania otrzyma
Bojszów w gminie
Rudziniec. Kwota
ta wesprze projekt
„Ogród dla ludzi
i ptaków’’, który łą-
czy edukację eko-
logiczną z poprawą
estetyki otoczenia
szkoły. Czynny
udział w jego re-
alizacji  i  póź-
niejszych pra-
cach związanych
z u t rzymaniem

ogrodu będą mieli uczniowie, co zna-
lazło uznanie komisji konkursowej.

Równorzędne nagrody po 1 220 zł
Rada Powiatu Gliwickiego przyznała
wszystkim pozostałym wnioskom,
które złożone zostały na konkurs.
Otrzymają je następujące miejscowo-
ści: Gierałtowice; Knurów; Pilchowi-
ce i Stanica z gminy Pilchowice; Py-
skowice – dwukrotnie, za dwa złożo-
ne projekty; Kleszczów, Ligota Ła-
będzka, Taciszów i Widów w gminie
Rudziniec; Bargłówka i Smolnica
w gminie Sośnicowice; Ciochowice,
Pisarzowice i Osiedla Oracze w gmi-
nie Toszek oraz Gajowice, Kieleczka,
Wielowieś i Wiśnicze w gminie Wie-
lowieś.

Wszystkie projekty muszą być zre-
alizowane do końca br., tak więc ich
efekty widoczne będą już jesienią.

(RG)

Samorząd przyjazny
środowisku

Proekologiczne inwestycje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił konkurs ma-
jący na celu likwidację niskiej
emisji. 

Fundusz przeprowadza konkurs
jako Instytucja Wdrażająca Osi prio-
rytetowej I Zmniejszenie emisyjności
gospodarki, Działanie 1.7 Komplek-
sowa likwidacja niskiej emisji na te-
renie województwa śląskiego, Pod-
działanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja

ciepła i chłodu w województwie ślą-
skim, współfinansowanej ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach kon-
kursu mogą ubiegać się przedsiębior-
cy, jednostki samorządu terytorialne-
go oraz działające w ich imieniu jed-
nostki organizacyjne, podmioty świad-
czące usługi publiczne w ramach re-
alizacji obowiązków własnych jed-

nostek samorządu terytorialnego nie
będące przedsiębiorcami, a także spół-
dzielnie mieszkaniowe z obszaru wo-
jewództwa śląskiego. Kwota środ-
ków przeznaczona na dofinansowanie
projektów w ramach konkursu wyno-
si 100 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie należy
składać do 27 lipca br. Rozstrzygnię-
cie konkursu planowane jest na styczeń
2019 r.

Bliższe szczegóły na stronie inter-
netowej: www.wfosigw.katowice.pl.

(RG)

Cel: likwidacja niskiej emisji

W ub. roku wiele z projektów stawiało na edukację ekologiczną najmłodszych. Również w tym
roku zyskały one uznanie komisji konkursowej.
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Na majowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego przyjęta została uchwała
w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy gminom naszego powiatu na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Po-
wiat Przyjazny Środowisku”.

Prace prowadzone są od maja w Parku Miejskim.
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Mieszkańcy Zacharzowic w gminie
Wielowieś obawiają się budowy
tuczarni w ich miejscowości.

Wystosowali w tej sprawie wniosek
zbiorowy do Burmistrza Toszka, któ-
ry przesłany też został do wiadomości
siedmiu instytucji: Ministra Środowi-
ska, Wójta Gminy Wielowieś, Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Katowicach, Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w
Gliwicach, Śląskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w Katowi-
cach, Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach i Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Rudziniec.

Adresatem wniosku jest Burmistrz
Toszka, bo to właśnie Urząd Miejski
w Toszku zajmuje się tą sprawą. Choć
bowiem Zacharzowice położone są
w gminie Wielowieś, to ze względu na
to, iż obok planowej inwestycji poło-
żone są m.in. działki gminne, samorząd
ten – jako strona – wyłączony został

z procesu decyzyjnego w sprawie
tego przedsięwzięcia.

W sformułowanym wniosku zbio-
rowym mieszkańcy zwracają się 
„(…) o wydanie przez Burmistrza Tosz-
ka decyzji odmawiającej wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia”. Obawiają się bo-
wiem, że obiekt zaplanowany na 1200
tuczników będzie bardzo uciążliwy – ze
względu na wytwarzane zapachy i ście-

ki, brak właściwych dróg dojazdowych,
bliskość zabudowy mieszkaniowej, nie-
dalekie sąsiedztwo zabytkowego ko-
ścioła i szereg innych czynników.

Czy w tej sytuacji tuczarnia po-
wstanie w Zacharzowicach?

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie
Miejskim w Toszku, postępowanie
w tej sprawie jest obecnie zawieszone,
ponieważ trwa postępowanie spadkowe
co do jednej ze stron. Do problemu na
pewno jeszcze powrócimy. (RG)

Czy powstanie sporna
tuczarnia?

Jan Suda wraz z żoną Ewą prowa-
dzą gospodarstwo rolne w Rado-
ni (gm. Wielowieś). Ich działal-
ność jest świetnym przykładem na
łączenie wielopokoleniowych tra-
dycji z postępem technicznym
w rolnictwie. 

Gospodarstwo przekazali im ro-
dzice pana Jana w 2007 r. Już od kil-
ku pokoleń w ich rodzinie zajmowa-
no się rolnictwem. – Od najmłodszych
lat ja i bracia interesowaliśmy się rol-
nictwem, ale to ja przejąłem gospo-
darstwo – mówi gospodarz z Radoni.

Młody rolnik nie tylko przejął wiedzę
i doświadczenie od rodziców, ale i zdo-
był solidne wykształcenie w tym kie-
runku. Pan Jan jest absolwentem Tech-
nikum Rolniczego w Nakle Śląskim,
ukończył również Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie, o specjalności
Technika Rolnicza. Oprócz tego wie-

lokrotnie potwierdzał swą znajomość
rolniczej tematyki, osiągając sukcesy
w licznych konkursach. W 2004 r. za-
jął V miejsce w konkursie oceny war-
tości hodowlanej bydła, który został
zorganizowany podczas Targów Rol-
niczych AGRICULTURE w Paryżu,

w 2005 r. zdobył II miejsce w eli-
minacjach wojewódzkich Olim-
piady Młodych Producentów Rol-
nych w Częstochowie, zaś w 2010
r. V miejsce w Finale Krajowym
Olimpiady Młodych Producentów
Rolnych w Kielcach. 

Powierzchnia gospodarstwa li-
czy wraz z dzierżawami 80 ha.
W gospodarstwie dominuje ho-
dowla bydła mlecznego – razem jest
to 130 sztuk, w tym 60 krów doj-
nych. Rolnicy z Radoni uprawiają
także rzepak, pszenicę, zboża na pa-
szę dla bydła, kukurydzę na ki-
szonkę oraz użytki zielone. 

- To rodzinne gospodarstwo. Ja
zajmuję się organizacją pracy w go-

spodarstwie, uprawą polową, zarzą-
dzaniem w stadzie i wraz z żoną do-
jeniem krów. Z kolei moja żona zaj-
muje się księgowością i płatnościami
w gospodarstwie oraz rozliczeniami
w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Od-
pajanie cieląt to z kolei zadanie mamy
Anny. Zatrudniamy jednego pracow-

nika, który zajmuje się głównie przy-
gotowaniem i zadawaniem paszy dla
bydła oraz wszelkimi pracami w go-
spodarstwie – relacjonuje pan Jan. 
– Nasze dzieci również interesują się
gospodarstwem, najbardziej ciągni-
kami i cielakami – dodają, nie kryjąc
dumy ze swoich małych synów.  

Gospodarze idą także z duchem
czasu i podążają za nowinkami tech-
nicznymi w rolnictwie. Całkiem nie-
dawno, bo dwa lata temu, zakończo-
no budowę nowoczesnej obory dla 80
krów wraz z przychówkiem. Dzięki tej
inwestycji stale powiększa się stado,
przed budową liczyło 70 sztuk, a obec-
nie – 130. Wyposażenie obory zosta-
ło sfinansowane ze środków unij-
nych. Gospodarstwo dysponuje też no-
woczesnym parkiem maszynowym,
który jest stale modernizowany. 

Pan Jan mimo wielu prac w go-
spodarstwie, znajduje również czas na
działalność społeczną – jest członkiem
Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rol-

niczej Powiatu Gliwickiego oraz na-
leży do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radoni. Przypomnijmy także, że
w 2016 roku młody rolnik z Radoni
pełnił zaszczytną funkcję starosty
podczas ogólnopolskich Dożynek Pre-
zydenckich w Spale.

(SN)

Rolnicy od pokoleń 

Konkurs „Wygraj z nami”, ogło-
szony w poprzednim wydaniu WPG,
wygrała Dorota Lucja. Nagrodą jest
wózek transportowy. Prosimy panią
Dorotę o skontaktowanie się z Pla-
cówką Terenową KRUS w Gliwi-

cach w celu uzgodnienia terminu od-
bioru nagrody – mailowo: gliwi-
ce@krus.gov.pl lub telefonicznie pod
nr.: 32 302 90 10, 32 302 90 12
i 32 230 83 41.

(RG) 

WYGRAŁA Z NAMI

Wkrajach Unii Europejskiej obo-
wiązują rozporządzenie Parla-

mentu Europejskiego i Rady WE
1107/2009 i rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady WE
396/2005. Regulują one kwestie m.in.
obrotu środkami ochrony roślin, wła-
ściwego ich przechowywania i stoso-
wania. Z kolei w Polsce dokumentem
regulującym korzystanie ze środków
ochrony roślin jest m.in. Ustawa
o środkach ochrony roślin z 8 marca
2013 r. 

Art. 35 tej ustawy określa, że środ-
ki ochrony roślin należy stosować
w taki sposób, aby nie stwarzać za-
grożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt
oraz dla środowiska, w tym przeciw-
działać zniesieniu środków ochrony ro-

ślin na obszary i obiekty niebędące ce-
lem zabiegu z zastosowaniem tych
środków oraz planować stosowanie
środków ochrony roślin z uwzględ-
nieniem okresu, w którym ludzie będą
przebywać na obszarze objętym za-
biegiem.

Od stycznia 2014 r. rolnicy – jako
użytkownicy profesjonalni (zgod-

nie z przepisami to osoba fizyczna, któ-
ra stosuje środki ochrony roślin w ce-
lach innych niż własne niezarobkowe
potrzeby, w szczególności w ramach
działalności gospodarczej lub zawo-
dowej, w tym w rolnictwie i leśnic-
twie), muszą również stosować się do
zasady integrowanej ochrony roślin.
Ogólnie ujmując polega ona na tym, że
stosowanie pestycydów ma być ogra-

niczone do niezbędnego minimum. 
Zgodnie z Ustawą o środkach

ochrony roślin, osoby stosujące pe-
stycydy mają obowiązek:  
-  posiadać szkolenie potwierdzone za-
świadczeniem o ukończeniu szkolenia
w zakresie stosowania środków ochro-
ny roślin     
-  prowadzić i przechowywać przez 3
lata dokumentację zawierającą: nazwę
środka ochrony roślin, czas zastoso-
wania i zastosowaną dawkę, obszar
i uprawy, na których zastosowano
środek ochrony roślin oraz podać spo-
sób realizacji wymagań integrowanej
ochrony roślin - określić co najmniej
przyczyny wykonania zabiegu środ-
kiem ochrony roślin
- posiadacze m.in. opryskiwaczy mają
obowiązek przeprowadzania okreso-
wych badań, które potwierdzają spraw-
ność techniczną sprzętu – badanie ta-
kie jest ważne 3 lata, zaś dla nowego
sprzętu 5 lat od nabycia. 
Rolnicy muszą przestrzegać również

warunków określonych w rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. Roz-
porządzenie określa, że środki ochro-
ny roślin stosuje się na terenie otwar-
tym w odległości: 
- co najmniej 20 m od pasiek przy uży-
ciu sprzętu naziemnego
- co najmniej 3 m od krawędzi jezdni
dróg publicznych, z wyłączeniem dróg
publicznych zaliczanych do kategorii
dróg gminnych oraz powiatowych
przy użyciu opryskiwaczy ciągniko-
wych i samobieżnych polowych lub sa-
downiczych
- co najmniej 3 m od zbiorników i cie-
ków wodnych oraz terenów nieużyt-
kowanych rolniczo, innych niż będą-
cych celem zabiegu z zastosowaniem
środków ochrony roślin przy użyciu
opryskiwaczy ciągnikowych i samo-
bieżnych sadowniczych
- co najmniej 1 m od zbiorników i cie-
ków wodnych oraz terenów nieużyt-
kowanych rolniczo, innych niż będą-

cych celem zabiegu z zastosowaniem
środków ochrony roślin przy użyciu
opryskiwaczy ciągnikowych i samo-
bieżnych polowych.

Środki ochrony roślin na terenie
otwartym można stosować, jeże-

li prędkość wiatru nie przekracza 4
m/s.

– Musimy pamiętać, że rolnicy są
poddawani ścisłym kontrolom w za-
kresie stosowania środków ochrony ro-
ślin. W powiecie gliwickim przepro-
wadza je Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Ka-
towicach – informuje Roman Włodarz,
prezes Śląskiej Izby Rolniczej. – War-
to podkreślić, że bardzo ważne są
stosowanie środków zgodnie z in-
strukcją na etykiecie oraz kwestia ich
zakupu. Dozwolone są tylko środki do-
puszczone do obrotu przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rejestr Środków Ochrony Roślin
można znaleźć w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: https://bip.minrol.
gov.pl/ (SN)

Środki ochrony roślin (zwane potocznie pestycydami) to substancje i or-
ganizmy żywe, które przeznaczone są do ochrony roślin uprawnych przed
szkodnikami, chwastami, grzybami czy regulowania wzrostu roślin. Pol-
skich rolników, stosujących te środki, obowiązują w tym zakresie unij-
ne i krajowe przepisy. Poniżej garść najważniejszych informacji na ten
temat.

Jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin 

Zacharzowice to niewielka miejscowość, gdzie wiele domów leży w po-
bliżu terenów rolnych.
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Nowoczesna obora dla bydła. 
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Pani Ewa i pan Jan z synami.

POKAZOWE GOSPODARSTWO
W ramach naszego cyklu poświęconego wartym pokazania go-
spodarstwom, prezentujemy młodych i zdolnych rolników, którzy
w gminie Wielowieś wybudowali nowoczesną oborę dla bydła
mlecznego.  
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Od 2014 r. Powiat Gliwicki za-
kończył realizację siedmiu projek-
tów. 
Praktyka zagraniczna biletem do
przyszłości współczesnego Euro-
pejczyka

Ten projekt realizowany był latach
2014-2015 przez Zespół Szkół im. I.
J. Paderewskiego w Knurowie. Dzię-
ki niemu 16-osobowa grupa uczniów
tej szkoły o specjalności technik ob-
sługi turystycznej uczestniczyła w 4-
tygodniowych praktykach w obiektach
noclegowych w Hiszpanii. Wartość
projektu to ponad 40 tys. euro.

Projekt został zrealizowany w ramach progra-
mu ERASMUS + Mobilność edukacyjna

Zagraniczne staże sposobem na eu-
ropejską karierę zawodową 

W latach 2015-2017 realizowany
był projekt – „Zagraniczne staże spo-
sobem na europejską karierę zawo-
dową”. W ramach projektu 64 uczniów
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskie-
go w Knurowie (technik obsługi tu-
rystycznej, technik spedytor, technik
ekonomista, technik informatyk) od-
było 3-tygodniowe staże w Hiszpanii.
Wartość projektu wyniosła blisko
600 tys. zł. 

Projekt realizowany w ramach IV osi prioryte-
towej Innowacje społeczne i współpraca po-
nadnarodowa wramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (pod-
działanie 4.2 Programy mobilności ponadna-
rodowej).
Lingwistyczne szlify

Projekt był realizowany, w latach
2014-2015, przez Zespół Szkół im. I.
J. Paderewskiego w Knurowie, a jego

uczestnikami było 12 nauczycieli tej-
że placówki, którzy brali udział w ję-
zykowych praktykach zagranicznych
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na
Malcie. Celem projektu był m.in.
wzrost poziomu lingwistycznego na-
uczycieli, którzy mieli także okazję za-
znajomić się z obowiązującymi me-
todami nauczania w innych krajach, co
przekłada się na podniesienie jakości
kształcenia językowego w szkole.
Wartość projektu to blisko 23 tys.
euro. 

Projekt został zrealizowany w ramach progra-
mu Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 – Mo-
bilność edukacyjna

Pracownia informatyczna i ośro-
dek egzaminacyjny w „Paderku”

Ponad pół miliona złotych dofi-
nansowania udało się pozyskać na
projekt „Modernizacja i rozbudowa
pracowni informatycznych wraz ze
stworzeniem ośrodka egzaminacyjne-
go dla zawodu technik informatyk
w Zespole Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie”. Dzięki temu

projektowi zmodernizowane zostały
cztery pracownie informatyczne, po-
wstał profesjonalny ośrodek egzami-
nacyjny, a także utworzono nowocze-
sną serwerownię wraz z systemem
okablowania strukturalnego i siecią
bezprzewodową obejmującą cały bu-
dynek szkoły. Uczniowie korzystają te-
raz ze świetnie zaaranżowanych pra-
cowni, w których mają do dyspozycji
60 nowych zestawów komputerowych.

Projekt realizowany w ramach poddziałania
12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego
– ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nowy start w lepszą przyszłość 
„Nowy start w lepszą przyszłość”

to ogromny projekt, realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Gliwicach, które jest jednostką
organizacyjną Powiatu Gliwickiego.
Objął on działania, zmierzające do
wzrostu zdolności do zatrudnienia
jego 200  uczestników - osób z terenu
powiatu gliwickiego zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecz-

nym, w tym m.in. bezrobotnych, po-
szukujących pracy, nieaktywnych za-
wodowo, niepełnosprawnych - po-
przez wsparcie doradcze, szkoleniowe,
trenerskie, warsztatowe, edukacyjne,
środowiskowe i zdrowotne. Wartość
projektu wyniosła ok. 3,5 mln zł,
z czego dofinansowanie to prawie

3 mln zł. Był on realizowany od stycz-
nia 2016 r. do grudnia 2017 r. 

Projekt realizowany w ramach działania 9.1 - Ak-
tywna integracja, Poddziałania 9.1.6 – Progra-
my aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

Nowe pracownie i winda w ZSS
w Pyskowicach 

Kolejnym wielkim projektem, któ-
ry do tej pory został zrealizowany była
„Rozbudowa i modernizacja budyn-
ku Zespołu Szkół Specjalnych w Py-
skowicach w celu utworzenia pra-
cowni i warsztatów umożliwiających
kształcenie w zawodzie kucharz oraz
pracowni technicznych wraz z niwe-
lowaniem barier architektonicznych”.
Do budynku szkoły została dobudowana
nowa część, w której znajdują się win-
da, nowoczesne pracownie i toalety.
W ramach inwestycji powstały pra-
cownie – kucharstwa, murarsko-tyn-
karska, techniczna – obróbki drewna, ob-
sługi hotelowej. Każda z pracowni jest
świetnie wyposażona w odpowiedni
sprzęt i materiały. Ponadto wyremon-
towane zostały także cztery sale dla
uczniów z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną oraz dwie sale lekcyjne dla
uczniów z niepełnosprawnością lekką.
Zniwelowane zostały również bariery ar-

chitektoniczne, właśnie dzięki wybu-
dowanej windzie. W placówce dosto-
sowano także toalety do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową. War-
tość tego projektu wyniosła blisko 2 mln
200 tys. zł, z czego unijne dofinanso-
wanie to ponad 1 mln 700 tys. zł. Był
realizowany od lipca 2015 r. do marca
2018 r., przy czym przeprowadzenie sa-
mej inwestycji trwało od kwietnia 2017
r. do marca 2018 r.

Projekt realizowany w ramach poddziałania
12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego
– ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

AKTUALNIE REALIZOWANE
Dobre wykształcenie – lepsza praca

Projektem tym -  realizowanym od
września ubiegłego roku do końca
sierpnia 2020 r. przez Starostwo i po-
wiatowe szkoły o profilu zawodo-
wym - zostały objęte Zespół Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie, Ze-
spół Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie, Zespół Szkół Specjalnych
w Knurowie i Zespół Szkół Specjal-
nych w Pyskowicach. Głównym celem
projektu jest wzmocnienie zdolności
do zatrudnienia uczniów techników,
szkoły branżowej I st. i szkół przy-
sposabiających do pracy, dla których
organem prowadzącym jest Powiat

Borelioza to groźna i coraz czę-
ściej występująca choroba – rów-
nież na naszym terenie. Powiat
Gliwicki podjął kroki, by temu
przeciwdziałać. 

Podczas kwietniowej sesji Rada
Powiatu Gliwickiego przyjęła

„Program polityki zdrowotnej w za-
kresie przeciwdziałania boreliozie
na rzecz mieszkańców powiatu gli-
wickiego na lata 2018-2019”. 

- Mieszkańcy naszego powiatu,
poprzez swoich radnych, zgłaszali po-
trzebę opracowania i wdrożenia ta-
kiego programu – mówi wicestarosta
gliwicki Ewa Jurczyga. – Ma on na
celu zwiększenie dostępności miesz-
kańców do badań w kierunku bore-
liozy, czemu towarzyszyć będą dzia-
łania edukacyjne. 

Według danych Narodowego
Instytutu Zdrowia Publiczne-

go – Państwowego Zakładu Higieny

województwo śląskie w 2016 r. znaj-
dowało się na 5 miejscu pod wzglę-
dem zapadalności na tę chorobę
w Polsce – chorowało na nią 71,5 na
100 tys. mieszkańców. Z informacji
Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Gliwicach
wynika, że wskaźnik ten w powiecie
gliwickim był wyższy niż średnia
w naszym województwie i wynosił
78,35 na 100 tys. osób. Coraz wię-
cej ujawnionych przypadków za-
chorowań na boreliozę i inne cho-
roby odkleszczowe przyczynia się do
rosnącego zainteresowania bada-
niami.

Należy jednak pamiętać, że licz-
ba rejestrowanych przypadków bo-
reliozy może być zaniżona ze wzglę-
du na trudne jej rozpoznanie. Ponadto
wiele przypadków zachorowania
zgłaszanych jest ze znacznym opóź-
nieniem. Pewne jest natomiast, że od

2007 r. w woj. śląskim stwierdza się
stosunkowo wysoką liczbę przypad-
ków zachorowań. 

Tymczasem dostępność do badań
diagnostycznych w kierunku

boreliozy, wykonywanych w ra-
mach NFZ, wiąże się z długim ocze-
kiwaniem. Dodatkowym utrudnie-
niem dla mieszkańców powiatu gli-
wickiego jest brak na naszym tere-
nie specjalistycznej poradni cho-

rób zakaźnych. Borelioza jest zaś
chorobą, przeciwko której nie moż-
na się zaszczepić.

Zakłada się, że przyjęty przez rad-
nych Program zapewni badania dia-
gnostyczne dla ok. 120 osób. Reali-
zowany w trzech etapach Program jest
nastawiony na edukację, profilaktykę
i diagnostykę. 

Na pierwszy etap złożą się
przede wszystkim działania

informacyjne, prowadzone m.in.
drogą mailową, poprzez stronę in-
ternetową, „Wiadomości Powiatu
Gliwickiego” oraz informacje prze-
kazywane podczas imprez sporto-
wych, kulturalnych czy rekreacyj-
nych. Zostaną również wydruko-

wane broszury i ulotki na ten te-
mat. 

Drugi etap to rekrutacja do pro-
gramu. Zaproszeni do udziału w nim
zostaną aktywni zawodowo miesz-
kańcy powiatu, ze szczególnym
uwzględnieniem osób po 50 roku
życia, a także renciści i emeryci – ko-
biety w wieku 50-59 lat i mężczyźni
w wieku 50-64 lat. W tym celu na-
wiązana zostanie współpraca m.in.
z parafiami, uniwersytetami trzecie-
go wieku, Lasami Państwowymi
i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 

Wtrzecim etapie nastąpi kwali-
fikacja uczestników do ba-

dań. Odbędzie się ona przy pomocy
ankiety oceny ekspozycji na kleszcze.
Od osób zakwalifikowanych pobra-
ne zostaną próbki krwi, które pod-
dane będą badaniu testami laborato-
ryjnymi. Pierwsza z próbek zostanie
przebadana testem ELISA, a w przy-

Przeciwko boreliozie

Projekty, projekty, projekty!
Powiat Gliwicki realizuje wiele projektów, które są współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w okresie 2014-2020. Zarówno w tej, jak i w po-
przedniej perspektywie finansowej aktywnie pozyskiwał środki unijne na
realizację projektów. Dzięki temu m.in. uczniowie naszych powiatowych
szkół mają możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych zajęciach, kur-
sach i wyjazdach, mogą podnosić w atrakcyjny sposób swoje umie-
jętności oraz znajomość języków obcych, ale i uczyć się zawodu w świet-
nie wyposażonych i nowoczesnych szkołach. Wartość wszystkich pro-
jektów to niebagatelna kwota ok. 12 mln zł. 

TE PROJEKTY ZOSTAŁY JUŻ POMYŚLNIE ZREALIZOWANE
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Dzięki unijnym środkom w budynku ZSS w Pyskowicach wybudowana zo-
stała bardzo potrzebna tu winda.

Jedna z nowoczesnych pracowni w „Paderewskim”.
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Gliwicki, poprzez poprawę jakości
edukacji zawodowej w tych szkołach.
W ramach projektu prowadzone są
specjalistyczne warsztaty i wykłady
z zakresu edukacji zawodowej i do-
radztwa zawodowego, organizowane
są dodatkowe staże i certyfikowane
kursy dla uczniów szkół i nauczycie-
li zawodu oraz wizyty studyjne
w przedsiębiorstwach. Szkoły są tak-
że doposażane w sprzęt i materiały dy-
daktyczne do nauki zawodu. 

Wartość projektu wynosi ponad
2 mln 250 tys. zł, w  tym dofinanso-
wanie blisko 2 mln 150 tys. zł.

Projekt realizowany w ramach poddziałania
11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020
KORONA czyli KOmpetencje,
ROzwój, NAuka w szkołach spe-
cjalnych i ponadgimnazjalnych po-
wiatu gliwickiego 

Realizatorami projektu są: Starostwo
Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie,
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie, Zespół Szkół im. Marii Konop-
nickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół
Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół
Specjalnych w Pyskowicach. Celem
działań projektowych jest poprawa
efektów kształcenia ogólnego w na-
szych powiatowych szkołach. 530
uczniów ma lub będzie miało możli-
wość uczestniczenia w dodatkowych
zajęciach z matematyki, nauk przy-
rodniczych, j. obcych, doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego, zajęć terapeu-
tycznych i wyrównawczych, wspiera-
jących indywidualizację pracy
z uczniem niepełnosprawnym. W ra-
mach projektu doposażone zostaną 4
pracownie: chemiczna w LO ZS im. Pa-
derewskiego w Knurowie, chemiczna
w LO ZSZ nr 2 w Knurowie, biolo-
giczna i chemiczna w LO w Pyskowi-
cach i pracownia do nauczania przy-
rody/biologii w Szkole Podstawowej
wchodzącej w skład ZSS w Knurowie.
Wszystkie placówki doposażone zo-
staną w sprzęt technologii informacyj-
no-komunikacyjnych. Z kolei dla 6 na-
uczycieli biorących udział w projekcie
przewidziano doskonalenie zawodowe

w zakresie pracy metodą eksperymen-
tu lub efektywnego wykorzystywania
narzędzi TIK do pracy z uczniem. 

To projekt, którego wartość prze-
kracza 800 tys. zł,  a dofinansowa-
nie wynosi ponad 700 tys. zł. Koniec
realizacji projektu przewidziano na 28
czerwca 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Poddziałania
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogól-
nego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nowoczesna dydaktyka czytania ze
zrozumieniem 

„Nowoczesna dydaktyka czytania
ze zrozumieniem – element między-
narodowej edukacji i klucz europej-

skiego porozumienia” -  to pełna na-
zwa projektu, który zakończy się
w czerwcu br. Jego celami było m.in.
udoskonalenie umiejętności pracy
z tekstem o różnorodnym charakterze
treściowym i wypracowanie u uczniów
szybkiego i sprawnego czytania po-
przez zastosowanie nowoczesnych
narzędzi metodycznych doskonalą-
cych technikę czytania oraz udosko-
nalenie umiejętności wykorzystywania
w pracy nowoczesnych technologii
multimedialnych. W ramach projektu
15 nauczycieli przedmiotów ogólno-
kształcących (j. polski, biologia, che-
mia, matematyka, języki obce) z Ze-

społu Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie odbywało zagraniczne
wyjazdy szkoleniowe do Wielkiej
Brytanii, Francji, Niemiec i na Maltę.
Wartość projektu i dofinansowania
to blisko 170 tys. zł.

Projekt realizowany w ramach IV osi prioryte-
towej Innowacje społeczne i współpraca po-
nadnarodowa w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(poddziałanie 4.2 Programy mobilności po-
nadnarodowej)

Pracownia nauki zawodu w ZSS
w Knurowie 

„Utworzenie i wyposażenie pra-
cowni dla zawodu pracownik pomoc-
niczy obsługi hotelowej w szkole
przysposabiającej do pracy w Zespo-
le Szkół Specjalnych w Knurowie” –
to nazwa projektu, realizowanego we
wspomnianej szkole. 

Przedmiotem tego projektu jest zmia-
na sposobu użytkowania pomieszczenia
po dawnej kotłowni i przebudowa jej na
pracownię nauki zawodu – w zakresie
obsługi hotelowej – w Zespole Szkół
Specjalnych w Knurowie. Będą z niej
korzystać uczniowie Szkoły Przyspo-

sabiającej do Pracy. Pracownia po re-
moncie będzie się składać w dwóch czę-
ści – szkoleniowej jednostki mieszkal-
nej z łazienką oraz szkoleniowego po-
mieszczenia gospodarczego. Wartość
projektu to ponad 220 tys., z czego do-
finansowanie wynosi blisko 190 tys. zł.
Jego realizacja zakończy się pod koniec
bieżącego roku. 

Projekt realizowany w ramach poddziałania
12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego
– ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wykorzystanie terapii w kształceniu
uczniów z niepełnosprawnością

Realizacja tego projektu jest prze-
widziana do 31 sierpnia 2019 r. Dzię-
ki niemu 12 nauczycieli i 20 uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych w Pysko-
wicach uczestniczy w wyjazdach do
czeskiego partnera projektu – Zàklad-
nì škola a Prakticka škola, Opava. Ce-
lem projektu jest kontynuacja stałej
współpracy z czeskim partnerem w za-
kresie kształcenia uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczniowie będą uczestnikami terapii,
która zakłada indywidualne podej-
ście do nauczania uczniów z takimi po-
trzebami. Wartość projektu i dofi-
nansowania to blisko 20 tys. euro.

Projekt jest realizowany w ramach sektora Edu-
kacja szkolna - akcja KA219 Programu Erasmus+

Zagraniczne staże kluczem do suk-
cesu zawodowego

Ten projekt zakończy się w grud-
niu bieżącego roku. Jego uczestnikiem
jest grupa uczniów Zespołu im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie – po 8 z każ-
dego kierunku kształcenia: technik
logistyk, technik obsługi turystycznej,
technik informatyk, technik ekono-
mista. Projekt obejmuje praktykę za-
wodową w wybranych zakładach pra-
cy w hiszpańskiej miejscowości Se-

villa. Ma na celu stworzenie uczest-
nikom stażu możliwości realizacji za-
łożeń kształcenia praktycznego w wa-
runkach międzynarodowych. Jego
wartość to blisko 300 tys. zł. 

Projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej
Innowacje społeczne i współpraca ponadnaro-
dowa w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 4.2
Programy mobilności ponadnarodowej)

Duży projekt realizuje również
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Gliwicach. „Wsparcie na starcie”
– taki nosi tytuł. 

Wsparcie na starcie 
Projekt ten jest skierowany do miesz-

kańców powiatu gliwickiego z niepeł-
nosprawnością oraz do wychowanków
rodzin zastępczych i placówek opie-
kuńczo-wychowawczych. Jest realizo-
wany od stycznia br. do 31 grudnia 2020
roku Zakłada się, że obejmie swym dzia-
łaniem 120 uczestników. 

Głównym celem projektu jest
wszechstronna pomoc w aktywnym
włączeniu się w życie społeczne oraz
utrzymaniu na rynku pracy. W tym
celu organizowane będą szkolenia,
każdy z uczestników zostanie objęty
wsparciem jednego z opiekunów, od-
będą się m.in. zajęcia edukacyjne,
sportowe, kulturalne, treningi kom-
petencji, umiejętności społecznych
i zawodowych, kursy, szkolenia,
warsztaty, poradnictwo specjalistycz-
ne. Wartość dofinansowania ze środ-
ków UE do tego projektu wynosi po-
nad 1,5 mln zł. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Prio-
rytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1
Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Pro-
gramy aktywnej integracji osób i grup zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. (SN)
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- Mieszkańcy gminy Wielowieś le-
czą się w pyskowickim szpitalu. Gmi-
na dofinansowuje także jego działal-
ność. Podobnie niektóre dzieci i mło-
dzież z terenu naszej gminy uczą się
w Zespole Szkół Specjalnych w Py-
skowicach. Dlatego sprawy dotyczą-
ce tych jednostek są dla nas bardzo
ważne. Dziś mogliśmy się przekonać,
jak szkoła i szpital funkcjonują. Zo-
baczyliśmy niejako „od kuchni” wnę-
trza obu tych jednostek – kolorową,
przyjazną szkołę, w której właśnie za-
kończona została modernizacja pra-
cowni szkoleniowych, m.in. bogato
i nowocześnie wyposażonej kuchni
czy klasy „hotelowej”. Również in-
westycje i remonty w szpitalu robią
ogromne wrażenie. To była bardzo po-

trzebna i ważna dla nas wizyta –
zgodnie mówili radni Rady Gminy
Wielowieś.

Z wizytą do Pyskowic 9 maja
przyjechali Róża Rekus – przewodni-
cząca Rady Gminy Wielowieś, jej
zastępczyni Teresa Kuneszko oraz
radni: Józef Wałach, Sebastian Jen-
drysik, Stefan Skopek, Łukasz Nowak
i Andrzej Kalka. Radnym towarzyszyli
starosta gliwicki Waldemar Dombek
oraz Adam Wojtowicz, radny Rady
Powiatu Gliwickiego. Po Zespole
Szkół Specjalnych radnych oprowa-
dzali Bogusław Hadzik, dyrektor i jego
zastępca, Jacek Szczepański, zaś dzia-
łalność szpitala zaprezentował Da-
riusz Kuliński, dyrektor ds. technicz-
nych. Radni spotkali się również z pre-

zesem zarządu, Leszkiem Kubiakiem
oraz Radą Nadzorczą Szpitala w Py-
skowicach – Mariuszem Packiem, Ja-
nuszem Szymanowskim oraz Wacła-
wem Marszewskim. Prezes Kubiak
przedstawił zasady finansowania
świadczeń i usług medycznych za-
rządzanej przez siebie jednostki oraz
plany rozwojowe szpitala. Już nieba-

wem jego pacjenci, jak również miesz-
kańcy północnej części powiatu będą
mogli korzystać ze szpitalnego to-
mografu komputerowego. Obie jed-
nostki – szkoła i szpital są bardzo przy-
jazne, a ich pracownicy i personel me-
dyczny dbają, najlepiej jak potrafią,
o edukację i zdrowie mieszkańców po-
wiatu gliwickiego. (MFR)

SAMORZĄD POWIATOWY BLIŻEJ NAS 
Kontynuujemy cykl artykułów przybliżających naszym Czytelnikom funkcjonowanie Samorządu Powia-
towego. W tym numerze pokrótce scharakteryzujemy projekty unijne, na które Powiat Gliwicki pozyskał
dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020. Zarządzaniem projektami, które realizowane są
przez powiat, zajmuje się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Promocji. 

Radnym z Wielowsi bardzo podobały się efekty modernizacji, przepro-
wadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.
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Z roboczą wizytą w dwóch jednostkach prowadzonych przez Powiat Gli-
wicki w Pyskowicach gościli radni Rady Gminy Wielowieś. Celem spo-
tkania było przedstawienie inwestycji, wykonanych remontów i mo-
dernizacji oraz planów rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowi-
cach oraz Szpitala Powiatowego w Pyskowicach Spółka z o.o.

Z wizytą w powiatowych jednostkachpadku pozytywnego wyniku badania,
druga posłuży do wykonania testu
Western blot. Osoby, które będą
miały pozytywne wyniki obydwu
tych badań, zostaną poinformowane
o możliwości uzyskania dalszej po-
mocy medycznej i skierowane do
podmiotu działającego w ramach
NFZ.

Ostatnim etapem programu bę-
dzie sporządzenie statystycznej

analizy wyników badań, w celu okre-
ślenia kierunków kolejnych działań.
Powiat Gliwicki na realizację pro-
gramu w 2018 r. przeznaczy 30 tys. zł,
podobną kwotę przewidziano też na
rok 2019. 

– Z założenia program jest dwu-
letni, ale chcielibyśmy kontynuować
go również w następnych latach, jeśli
tylko pozwolą na to możliwości fi-
nansowe powiatu – dodaje wicestaro-
sta Ewa Jurczyga. – Przyczyni się to
do lepszej wykrywalności choroby,
a tym samym do zwiększenia sku-
teczności jej leczenia. (RG) 

Wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, która
odpowiada m.in. za oświatę i pomoc spo-
łeczną w Powiecie Gliwickim. - Cieszę się,
że tak dużo udało się zrobić w naszych szko-
łach i dla mieszkańców powiatu gliwickie-
go, dzięki unijnym projektom – mówi. - To nie-
zwykle cenne, że młodzież może uczyć się,
zdobywać kwalifikacje i międzynarodowe

doświadczenie w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Zyskuje także wy-
posażenie naszych placówek, które wzbogaciły się o świetny sprzęt,
doskonałe pracownie i materiały dydaktyczne. Ogromnie ważne jest
również to, że w ramach projektów podejmowanych jest wiele dzia-
łań, wspierających mieszkańców z niepełnosprawnością, wycho-
wanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. Przykładamy dużą wagę do tego, by efektywnie korzystać
z możliwości, jakie daje unijne dofinansowanie. Udaje się to dzięki za-
angażowaniu, doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznemu
pracowników naszego starostwa, jak i PCPR-u, za co bardzo im dzię-
kuję. 
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- Nie mogę się już doczekać wa-
szych występów – mówiła wicestaro-
sta gliwicki Ewa Jurczyga, otwierając
Przegląd. – W poprzednich latach
udowodniliście, że tu rodzą się praw-
dziwe sceniczne talenty. Dziękuję or-
ganizatorom Przeglądu, że potrafią je
wyłowić i rozwijać.

Na scenie zaprezentowało się 12
grup i indywidualnie występują-
cych dziewcząt i chłopców, którzy
przygotowali utwory muzyczne, wo-
kalne, teatralne i taneczne. Grupa
„Małych kucharzy” z Miejskiego
Przedszkola z Oddziałami Integra-

cyjnymi nr 13 w Knurowie pięknie
zagrała na instrumentach. Bogaty re-
pertuar przygotowali uczniowie
Miejskiej Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 2 im. Ka-
rola Miarki w Knurowie: Safiye
Wołoszyn, Bartłomiej Kirszensz-

tejn i Dominik Rogowski popisali się
doskonałą recytacją, a Wiktoria Bu-
rek, Amelia Chojnacka  oraz grupa
uczniów z IV klasy – świetnym
śpiewem. Rytmiczny taniec nowo-
czesny pokazał Ireneusz Trela z Ze-
społu Szkół Specjalnych w Knuro-

wie, a jego kolega, Wojciech Ber-
nacki okazał się bardzo dobrym od-
twórcą poezji. Widzom podobała się
piosenka zaśpiewana przez uczniów
klas 2 i 3 Gimnazjum z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kró-
lowej Jadwigi w Knurowie oraz
występy mieszkańców DPS-u w Pil-
chowicach – Zygmunta Pawlaka,
który zatańczył jak Michael Jackson,
a także śpiewającego Michała
Szlachty. Mnóstwo braw zebrali też
Szymon Badura i Aleksandra Korus
z Zespołu Szkół Specjalnych w Knu-
rowie, którzy swymi występami

rozpoczęli i zakończyli Przegląd. 
Każdy z występujących odebrał dy-

plom i podziękowania, wręczone przez
Alinę Jaworską, dyrektor Zespołu
Szkół Specjalnych w Knurowie. Nie-
zapomniany był finał Przeglądu –
Ewa Jurczyga zaprosiła na scenę

wszystkich mło-
dych artystów,
którzy dali się
ponieść śpiewo-
wi Aleksandry
Korus, wykonu-
jąc w jego rytm
żywiołowy ta-
niec pełen spon-
taniczności i ra-
dości płynącej
z energii, jaką
daje muzyka.

III Integra-
cyjny Przegląd

Talentów odbywał się w ramach X
Knurowskich Dni Integracji, a zor-
ganizował go Zespół Szkół Specjal-
nych w Knurowie, dla którego orga-
nem prowadzącym jest Powiat Gli-
wicki. 

(RG)

Talenty na scenie
Świetnie wykonane piosenki, rytmiczne utwory muzyczne, żywiołowe tań-
ce, nastrojowe wiersze – to wszystko można było zobaczyć i usłyszeć
18 maja na scenie Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach podczas
III Integracyjnego Przeglądu Talentów. 

Na konkurs wpłynęło 98 prac,
które można było podziwiać w hali
sportowej ZSP w Poniszowicach,
gdzie odbywała się uroczystość.
W ich tematyce dominowały wozy
strażackie, sprzęt wykorzystywany
w akcjach gaśniczych i sami straża-
cy podczas ich przeprowadzania.
Puchary i nagrody laureatom kon-
kursu wręczyli poseł na Sejm RP –
Piotr Pyzik, wójt Rudzińca – Krzysz-
tof Obrzut, komendant miejski PSP

w Gliwicach – Janusz Przybylski,
prezes Zarządu Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Gliwicach – Andrzej
Frejno, komendant gminny Związku
OSP RP w Rudzińcu – Marcin Sta-
wiarski, ks. Piotr Faliński – diece-
zjalny kapelan strażaków oraz dy-
rektor ZSP w Poniszowicach – Do-
rota Styś.   

Grand Prix za najlepszą pracę
otrzymała Justyna Ceglarska z ZSP
w Rudzińcu, a I miejsca w poszcze-

gólnych kategoriach zajęli Oliwia
Tkocz i Agnieszka Szczęsny z Pu-
blicznego Przedszkola w Słupsku,
Aleksandra Gajdzik z SP w Rudzińcu,
Krzysztof Woszek z ZSP w Poniszo-
wicach oraz Paulina Koc z Gimnazjum
w Rudzińcu.

Liczni goście uroczystości mogli
obejrzeć  występy artystyczne, które
przygotowały przedszkolaki i ucznio-
wie z okazji Dnia Strażaka, a także
prezentacje na temat jednostek OSP
w Bycinie i Widowie. Kreskówki
o tym, jak należy zachować się, gdy
wybuchnie pożar, pokazał dzieciom
Łukasz Nowak z Komendy Miejskiej

PSP w Gliwicach. Uroczystości za-
kończyły pokazy wozów i sprzętu stra-
żackiego, zaprezentowane przez dru-

hów z jednostek OSP na terenie gmi-
ny Rudziniec. 

(RG)

Dzień Strażaka z atrakcjami

Wyjazd w ramach projektu ERA-
SMUS+ „Wykorzystanie terapii
w kształceniu uczniów z niepełno-
sprawnością” Polska-Czechy umożli-
wił wymianę doświadczeń, uczest-
nictwo uczniów w czeskich zajęciach
terapeutycznych oraz poznanie no-
wych metod pracy z dziećmi z różny-
mi niepełnosprawnościami. 

Każdego dnia uczniowie wraz z na-
uczycielami mieli w pełni zorganizo-
wane zajęcia, a wieczorem spotkania
integracyjne. Uczestniczyli w lek-
cjach kulinarnych, matematycznych,
sportowych, komunikacyjnych czy
muzycznych. Brali udział w zajęciach
ruchowych w wodzie w Aquaparku
Buly Arena w Kravare oraz hipotera-
pii w Stadninie Koni Ranc na Pome-
zi w Opavie, które znacznie wzboga-

ciły ofertę edukacyjną czeskiej szko-
ły. 

W nowej odsło-
nie uczestniczyli rów-
nież w zajęciach do-
goterapii, podczas
których nie tylko mo-
gli skorzystać z tera-
peutycznego kontak-
tu z psem, ale też
przygotowywali dla
niego zajęcia. Po raz
pierwszy mieli okazję
zobaczyć zajęcia z udziałem lalek te-
rapeutycznych, których głównym ce-
lem jest kształtowanie prawidłowych
umiejętności społecznych. Razem
z dziećmi z Opavy uczestniczyli rów-
nież w wycieczce do Zabytkowej Ko-
palni Złota w Zlatych Horach. 

- Dzięki takim wyjazdom nasi
uczniowie mają możliwość poznania
historii, tradycji sąsiedniego państwa.
Mogą także zobaczyć, jak wyglądają

typowe zajęcia w szkole czeskiej
i w nich uczestniczyć. To naprawdę
wzbogaca wiedzę i poszerza umiejęt-
ności, które pozostaną w pamięci na
długo – mówi Bogusław Hadzik, dy-
rektor ZSS w Pyskowicach. 

- Tygodniowy pobyt w Opawie był
dla nas bardzo owocny – dodaje na-
uczyciel Adam Tarczyński. –Wzmoc-
niliśmy  relacje uczniowskie i na-
uczycielskie, poznaliśmy nowe meto-
dy pracy z dziećmi oraz spędziliśmy
czas w bardzo przyjaznej atmosferze.

Partnerzy z czeskiej szkoły przy-
jechali z kolei do Pyskowic na obchody
Dnia Dziecka i Dnia Erasmusa, o czym
piszemy wyżej. (IH)

30 maja w Zespole Szkół Specjal-
nych w Pyskowicach odbył się fe-
styn z okazji Dnia Dziecka, który
połączony był z przedstawieniem
dotychczasowych działań w ra-
mach europejskiego programu
Erasmus+ oraz zaprezentowaniem
szkoły po rozbudowie. 

Imprezę otworzył dyrektor placów-
ki Bogusław Hadzik, witając dzieci i za-
proszonych gości. Uczniom ZSS tego
dnia towarzyszyli koledzy z pysko-
wickich szkół podstawowych, Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Gliwicach-Ostropie i czeskiej
szkoły Zàkladnì škola a Prakticka ško-
la, Opava, z którą ZSS realizuje projekt
„Wykorzystanie terapii w kształceniu
uczniów z niepełnosprawnością”. Wśród
gości byli także m.in. przedstawiciele
Powiatu Gliwickiego: przewodniczący
Rady Andrzej Kurek, członek Zarządu
Powiatu Jacek Zarzycki i radny Adam
Wojtowicz, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pyskowicach Józef Rubin,
dyrektorzy placówek oświatowych i in-
nych współpracujących ze szkołą, pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach, partnerzy z Czech – dyrektor
szkoły Jiří Kupka i jego zastępca Tomáš

Frank oraz była dyrektor ZSS Jadwiga
Nandzik. Goście zobaczyli świetne wy-
stępy w wykonaniu uczniów ZSS, z Gli-
wic-Ostropy i czeskiej szkoły. Następ-
nie wicedyrektor szkoły Jacek Szcze-
pański oraz Tomáš Frank podsumowa-
li działania w ramach projektu „Wy-
korzystanie terapii w kształceniu
uczniów z niepełnosprawnością”. Wię-
cej o nim można przeczytać poniżej.

Ostatnim punktem oficjalnego pro-
gramu było zwiedzanie nowej części
szkoły. W ramach unijnego projektu
wybudowano tu m.in. windę i nowe
pracownie (piszemy o tym na str. 8).
Dyrektor Bogusław Hadzik wręczył

podziękowania wszystkim tym, którzy
pomogli w realizacji tej inwestycji.
Skierowane one zostały m.in. do
przedstawicieli Powiatu Gliwickie-
go, który jest organem prowadzącym
dla ZSS w Pyskowicach. 

Wiele działo się również na boisku
szkolnym, które opanowały dzieci.
Przygotowano dla nich gry i zabawy,
turniej piłki nożnej, a także pokazy
w wykonaniu klasy mundurowej Ze-
społu Szkół im. Marii Konopnickiej
w Pyskowicach oraz strażaków z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pyskowi-
cach. (SN)

Dobra zabawa z Erasmusem

Dzieciom bardzo podobał się strażacki pokaz sprawności.
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Bogaty program artystyczny, prezentacje, filmy i pokazy złożyły się na
uroczystość Dnia Strażaka, zorganizowaną 7 maja w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Poniszowicach. Jej częścią było podsumowanie
Gminnego Konkursu Plastycznego „Straż Pożarna w Gminie Rudziniec”.

„Mali kucharze” do muzykowania wykorzystali wszystko, co można zna-
leźć w kuchni.
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Imprezę zakończyło wspólne taneczne szaleństwo na
scenie.
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Podczas wspólnych zajęć w Opawie.
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Wizyta w czeskiej szkole
W drugiej połowie maja uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Py-
skowicach wraz z nauczycielami uczestniczyli w wyjeździe do zaprzy-
jaźnionej czeskiej szkoły Zakladni Skola a Prakticka Skola w Opavie. 

Tego dnia w ZSS w Pyskowicach było gwarno i radośnie. 
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Festyn zorganizował Zespół Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie we
współpracy z Klubem Sportowym
Spartan i knurowskim Polskim Czer-
wonym Krzyżem, którym udało się po-
zyskać do tego przedsięwzięcia szereg
instytucji, firm i stowarzyszeń. 

-  To już drugi taki festyn, odby-
wający się dzięki Zespołowi Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie – przy-
pomniała wicestarosta gliwicki Ewa
Jurczyga podczas otwarcia imprezy,
w którym wzięli udział również dy-
rektor szkoły Grażyna Dąbrowska,
zaangażowani w jej organizację na-
uczyciele Katarzyna Szwarczyńska
i Sławomir Tokarz oraz prezes Zarządu
Rejonowego PCK w Knurowie, Janusz
Sacha. 

Pierwszy zorganizowany został
rok temu na terenie szkoły, drugi miał
szerszy charakter. ZSZ nr 2 zapre-
zentował na nim wszystko to, czym
może się pochwalić, a powodów do
dumy jest
bardzo dużo.
Szkoła odno-
si wiele suk-
cesów, a jej
u c z n i o w i e
zdobywają
liczne laury
w ogólnopol-
skich konkur-
sach. Ma bar-
dzo ciekawą
ofertę eduka-
cyjną, na któ-
rą składa się
nauka w LO,
technikum i szkole branżowej. Wciąż
ją poszerza, ale kontynuuje też trady-
cje górnicze. Dzięki współpracy z Ja-
strzębską Spółką Węglową uczniowie
mają zapewnione stypendia, a po
ukończeniu szkoły – pracę w kopal-
niach tej spółki. 

- Szczerze zachęcam tegorocznych
absolwentów gimnazjów, by konty-
nuowali naukę właśnie w tej szkole! –
mówi Ewa Jurczyga.

Na festynie atrakcja goniła atrakcję
– trudno je wszystkie wymienić. Moż-
na było spróbować sił w Spartańskim
Ekstremalnym Torze Przeszkód, a pa-
nie zatrzymywały się w strefie well-
ness i porad kosmetycznych. Smako-
szy przyciągały nie tylko wypieki fir-
mowane przez Katarzynę Panfiluk –
nauczycielkę tej szkoły i finalistkę zna-
nego programu telewizyjnego „Bake

off. Ale ciacho!”, ale też żołnierska
grochówka i kiełbasa z grilla. Był po-
kaz musztry paradnej w wykonaniu
uczniów, którzy niedawno zajęli
I miejsce w VII Ogólnopolskim Tur-
nieju Klas o Profilu Mundurowym. Za-
prezentowali się bokserzy z klubu
Spartan – wśród nich m.in. mistrz Pol-
ski, uczeń tej właśnie „mundurówki”
– Damian Durkacz. Walkę judo sto-
czyli zaś jej absolwenci, którzy teraz
już uczą się w tak prestiżowych uczel-
niach, jak Akademia Wojsk Lądowych
im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
oraz Goldenwings Flight Academy
w Warszawie.

Strażacy z jednostki PSP w Knu-
rowie wydobywali z zakleszczonego
auta ofiarę wypadku samochodowego.
Psy bojowe atakowały przestępców,
nad czym czuwali treserzy z Dogs
Evolution K9. Innego groźnego prze-
stępcę unieszkodliwili policjanci, zgar-
niając go do wojskowego hammera.

Jeźdźcy z Ochotniczego Szwadronu 3
Pułku Ułanów Śląskich dali pokaz
musztry konnej i bojowej sprawności.
Pięknie zaprezentowała się 1 Gro-
mada Zuchowa i Drużyna Harcerska
ZHP w Knurowie. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył się pokaz pierwszej
pomocy, prowadzony przez wolonta-
riuszy z PCK. Były stoiska Śląskiego
Oddziału Straży Granicznej z siedzi-
bą w Raciborzu, 6 Batalionu Po-
wietrznodesantowego w Gliwicach
i Straży Miejskiej w Knurowie. 

Na scenie cały czas bogaty program
imprezy uatrakcyjniały koncerty i po-
kazy taneczne, a gwoździem progra-
mu były skoki spadochronowe. Cały
dochód z festynu został przekazany na
wypoczynek dzieci z najbiedniejszych
rodzin z Knurowa.

(RG)

Festyn „Na Górce”
Moc atrakcji przygotowali organizatorzy Festynu Charytatywnego „Na
Górce”, który odbywał się na Placu 700-lecia w Knurowie 12 maja. Cze-
go tam nie było! Trudno wymienić wszystko, co czekało zarówno na dzie-
ci, młodzież, jak i dorosłych.

Kinga jest mieszkanką
Knurowa. Uczyła się
w „Paderku” w klasie
o profilu matematyczno-
fizycznym. Wspomnie-
nia z nauki w naszej po-
wiatowej placówce –
wciąż żywe – ma jak naj-
lepsze. 

– Trzy lata w tej szko-
le były wspaniałym do-
świadczeniem. Przeżyłam
w tym miejscu wiele
wspaniałych chwili ze
swoją klasą oraz najlepszą
wychowawczynią, jaką
tylko można sobie wy-
marzyć. W szkole było or-
ganizowanych wiele dni
tematycznych, co pozwa-
lało oderwać się na chwilę od nauki.
Jej największym atutem jest panująca
tam niepowtarzalna atmosfera. Na-
uczyciele zauważają nasze najlepsze
cechy i umiejętności, dużo z nami roz-
mawiają na temat planów na przy-
szłość i poprzez prowadzenie zajęć do-
datkowych starają się pomóc w do-
tarciu do wyznaczonego celu. 

Obecnie Kinga czeka na wyniki eg-
zaminów maturalnych, a swoją przy-
szłość chciałaby związać z nauką ję-
zyków obcych. 

- Są one moją największą miłością
– uczyłam się języka angielskiego, nie-
mieckiego i hiszpańskiego. Przez wie-
le lat zajmowałam się także tańcem,
niestety ze względu na kontuzję nie
mam możliwości dalszego rozwoju

w tej dziedzinie sztuki. Uwielbiam
również pracować z dziećmi oraz po-
dróżować, co daje mi możliwość po-
znania wielu innych kultur. Uważam
to za ogromną wartość w życiu każ-
dego człowieka, ponieważ pozwala
nam lepiej zrozumieć ludzi z innych
miejsc na świecie – opowiada. 

Jej wielkim marzeniem jest dosta-
nie się na studia – na filologię angiel-
ską z translatoryką. Ale nie zamyka się
tylko na tę jedną możliwość, być
może pójdzie w kierunku nauczania
dzieci języków obcych. - Na pewno nie
chciałabym rezygnować z pracy na
rzecz młodzieży, ponieważ wiem jak
bardzo potrzebna jest ona w dzisiej-
szych czasach. Nie chcę nic zakładać
z góry – życie zmienia się zbyt szyb-

ko, by tworzyć tak od-
ległe plany. Mam swoje
marzenia i aspiracje, ale
nigdy nie wiem, co przy-
niesie mi życie. Dążę
do celu, ale nie załamu-
je się, nie warto, życie
toczy się dalej – dodaje. 

Na rzecz młodzieży
Kinga pracuje już od
dłuższego czasu. W la-
tach 2015-2017 była
radną Młodzieżowej
Rady Miasta Knurowa.
Wraz z pozostałymi rad-
nymi tworzyła tę Radę
praktycznie od nowa: -
W historii naszego pięk-
nego miasta tylko raz
została takowa Rada po-

wołana, późniejsze kadencje nie mia-
ły miejsca. Nasz przewodniczący
wpadł na pomysł, aby wskrzesić tę or-
ganizację. Dzięki mobilizacji, chęci
wprowadzenia zmiany w sposobie
postrzegania młodzieży w samorząd-
ności oraz świadomości potrzeb mło-
dych ludzi, Młodzieżowa Rada Mia-
sta została odnowiona. W ciągu tych
dwóch lat pracowaliśmy nad uregu-
lowaniami prawnymi Rady i jej sta-
tutem. Szczególnym osiągnięciem
była dla nas organizacja Kongresu Rad
Młodzieżowych Śląska – mówi. 

Aktualnie Kinga jest członkiem
Młodzieżowego Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego. Z pewnością jeszcze
wiele dobrego dla młodzieży zdziała! 

(SN)

Społeczniczka 
i miłośniczka
języków obcych 
Kinga Włodarczyk to tegoroczna maturzystka, która uczyła się w Zespole
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Od lat aktywnie działa na rzecz
młodzieży, a jej wielką miłością są języki obce. 

Finał konkursu odbył się 17 maja
w Szkole Podstawowej w Paczynie.
Otworzyli go dyrektor SP w Paczynie
Bogdan Dutkiewicz oraz nauczyciel-
ka – inicjatorka konkursu, Patrycja
Duda. Do finału zakwalifikowało się
osiem drużyn, reprezentujących SP
w Wielowsi, ZSP w Gierałtowicach,
SP w Paczynie,
ZSP w Wilczy,
ZSP w Pławnio-
wicach, SP w Świ-
biu, SP w Kotuli-
nie i SP nr 5 w Py-
s k o w i c a c h .
Uczniowie wyka-
zali się doskonałą
znajomością zasad
ruchu drogowego
i bezpieczeństwa,
a także m.in.
udzielania pierw-
szej pomocy. Ich
zmagania oceniali

Aleksandra Wielgosz – zastępca dy-
rektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Gliwicach oraz Szymon Kołodziej
z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Na pierwszym miejscu uplasowa-
li się uczniowie SP w Paczynie, na dru-
gim – reprezentanci ZSP w Gierałto-

wicach, a na trzecim – SP nr 5 w Py-
skowicach. Zwycięskie drużyny otrzy-
mały m.in. pluszowe Misie Bezpie-
czeństwa – największy z nich przypadł
oczywiście laureatom I miejsca.

Podczas uroczystego finału kon-
kursu uczniom towarzyszyli m.in.
radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego – Krystian Kiełbasa, starosta
gliwicki – Waldemar Dombek oraz
burmistrz Toszka – Grzegorz Kupczyk. 

(RG)

Misie Bezpieczeństwa rozdane

NIEPRZECIĘTNI
UCZNIOWIE
Kontynuujemy cykl poświęco-
ny wyróżniającym się uczniom
naszych powiatowych szkół
ponadpodstawowych. W tym
numerze przedstawiamy Kingę
Włodarczyk z Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knu-
rowie. 

Walka toczyła się o pluszowe Misie Bezpieczeństwa – największy na zdjęciu znalazł się na
honorowym miejscu.
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Zacięta rywalizacja trwała podczas finału VI Powiatowego Konkursu Wie-
dzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Miś Bezpieczeństwa”
pod patronatem starosty gliwickiego Waldemara Dombka oraz burmi-
strza Toszka Grzegorza Kupczyka.
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Na wypieki zapraszała Katarzyna Panfiluk z telewizyjnego programu
„Bake off. Ale ciacho!”.

Fo
to

 (2
): 

R.
 G

oz
d

ek

Pojedynek w judo stoczyli absolwenci ZSZ nr 2 w Knurowie,
którzy teraz studiują w prestiżowych uczelniach.



Podobne procesy można było
zauważyć w innych krajach
UE po 1995 r., kiedy to Świa-

towa Organizacja Wolnego Handlu do-
prowadziła do wprowadzenia układu
o wolnym handlu usługami publicz-
nymi, w tym także służbą zdrowia,
znajdującą się dotychczas pod ochro-
ną instytucji państwa.

Działania te były zgodne z doktryną
neoliberalizmu, dążącego do utowa-
rowienia wszystkich dziedzin życia
człowieka i poddaniu ich niczym nie-
ograniczonej wolnej konkurencji, któ-
ra w roli regulatora miała zastąpić pań-
stwo.  

W celu doprowadzenia do prywa-
tyzacji usług medycznych, władze
poszczególnych krajów UE prowadziły
politykę celowego niedoinwestowania
publicznej służby zdrowia. O tym, jak
duży jest to problem, miałem okazję się
osobiście przekonać, będąc uczestni-
kiem Europejskiego Forum Społecz-
nego we Florencji w 2002 r., w którym
wzięło udział ponad 40 tys. działaczy
organizacji społecznych z różnych
krajów UE. 

Dokładnie tę samą politykę niedo-
inwestowania publicznej służby zdro-
wia prowadziły niemal wszystkie rzą-
dy w Polsce. Co najgorsze, dla żadne-
go rządu stan służby zdrowia nie był
sprawą najważniejszą, pomimo tego, że
przecież z jej pomocy korzysta naj-
więcej obywateli, a samo zdrowie na-
leży do najbardziej cenionych wartości. 

W sytuacji permanentnego niedo-
finansowania publicznej służby zdro-
wia, upadłość szpitali i ich prywaty-
zacja stała się nieunikniona. W syste-
mie neoliberalnym szpitale zostały
zamienione w spółki prawa handlo-
wego, które muszą dbać o zachowanie
rentowności. W takiej sytuacji głów-

nym zadaniem szpitali stało się szu-
kanie oszczędności poprzez limito-
wanie usług medycznych, wprowa-
dzenie częściowej odpłatności za ko-
rzystanie ze specjalistycznej pomocy
medycznej, minimalizowanie płac
pracowników czy ograniczenie przyj-
mowania pacjentów.

Ze względu na limitowanie
usług medycznych, pacjenci
mają więc do wyboru albo

czekać często bardzo długo w kolejce
do lekarza specjalisty, albo też ominąć
kolejkę za dodatkową opłatą. W ten
sposób powstał w Polsce dwubiegu-
nowy, to jest publiczno-prywatny sys-
tem ochrony zdrowia, w którym do-
stępność do służby zdrowia jest w co-
raz większym stopniu zależna od za-
sobności portfela. Myślę jednak, że
w tym przypadku należy zadać fun-
damentalne pytanie: czy szpitale są je-
dynie spółkami prawa handlowego,
czy też instytucjami wyższej uży-
teczności publicznej? 

Według neoliberalizmu zdrowie
ma wycenę i wartość wolnorynkową,
tak więc wolny rynek, a nie władze pu-
bliczne mogą decydować o poziomie
dostępności do usług medycznych. I tu-
taj trzeba zadać pytanie: czy zdrowie
jest towarem, czy też dobrem pu-
blicznym i jak ważne powinno być
w polityce społecznej państwa?

Obecny rząd stara się powstrzymać
rozpoczęty proces całkowitego uryn-

kowienia służby zdrowia w Polsce,
wprowadzając między innymi sys-
tem sieci szpitali nadzorowanych
przez władze miejskie, powiatowe
lub wojewódzkie. Stworzenie sieci
szpitali ma na celu lepsze finansowa-
nie tych placówek, które spełniają
wymogi nałożone przez ustawodaw-
cę.

W przypadku naszego powiatu,
zarówno szpital w Pyskowicach, jak
i w Knurowie dostał się do tej sieci
szpitali, mając w ten sposób zakon-
traktowane finansowanie przez NFZ.
W obydwu szpitalach Powiat Gliwic-
ki pełni rolę nadzoru właścicielskiego. 

Jestem gorącym zwolennikiem ta-
kiego modelu powiatowej służby zdro-
wia, gdzie wszystkie poradnie spe-
cjalistyczne funkcjonujące w ramach
działalności szpitala będą poradniami
bezpłatnymi dla naszych pacjentów.
Obawiam się, że rynkowa ochrona
zdrowia może stanowić ograniczenie
dostępu pacjentów do korzystania z po-
mocy medycznej na niezbędnym po-
ziomie.

Uważam, że rządzący powinni
w tym zakresie otoczyć
szczególną ochroną grupy

społeczne specjalnej troski, to jest
niepełnosprawnych, osoby starsze,
kobiety w ciąży oraz dzieci. Dlatego
też szczególnie w tych grupach spo-
łecznych opowiadam się zdecydowa-
nie za zniesieniem odpłatności za ko-
rzystanie z usług lekarzy specjali-
stów.

Myślę, że dofinansowanie specja-
listycznych usług zdrowotnych po-
winno pochodzić z budżetu NFZ lub
z budżetu państwa w postaci dotacji ce-
lowej. Nie mam co do tego żadnej wąt-

pliwości, że
służba zdro-
wia powinna
być w polity-
ce społecznej państwa najważniej-
szym priorytetem! Głównym zaś za-
daniem państwa w ochronie zdrowia
powinno być zapewnienie równego do-
stępu pacjentów do niezbędnej pomocy
medycznej.

Nie można zapominać też
o tym, że na terenie nasze-
go powiatu ważną rolę

w dofinansowaniu placówek służ-
by zdrowia pełniły spółki górnicze.
Myślę, że obecnie w ramach dzia-
łalności społecznej spółki górnicze
również mogłyby uczestniczyć w za-
kupie niezbędnego sprzętu medycz-
nego dla naszych szpitali, jak też
wprowadzić pakiet medyczny dla
pracowników.

Coraz więcej firm wprowadziło
w ramach pracowniczych bonusów
pakiet medyczny zawierający wła-
śnie szybki i bezpłatny dostęp do le-
karzy specjalistów. Opowiadam się za
przyjęciem takiego modelu, gdzie
wszyscy pracownicy zostaną objęci pa-
kietem medycznym finansowanym
przez zakłady pracy, zaś płatnikiem dla
pozostałych, niebędących pracowni-
kami, będzie NFZ lub budżet państwa.
Sądzę, że w ramach istnienia zakła-
dowych funduszy socjalnych można
ten cel osiągnąć.

Wszelkie komentarze, uwagi czy
sugestie w tej sprawie proszę kierować
na adres: maszolc.powiatgliwic-
ki@gmail.com.

MAREK SZOLC – dziennikarz
obywatelski, radny Rady Powiatu

Gliwickiego
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Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Knurowie, ul. Szpitalna 29
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają 
radcowie prawni.
Dni i godziny działania punktu
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. 8.30 do godz. 12.30

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju
Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
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 Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.

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

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej w Pyskowicach,

ul. Strzelców Bytomskich 3
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
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. 13.30 do godz. 17.30
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 Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
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

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
osobie, której w okresie 12 miesięcy po-
przedzających zwrócenie się o udzielenie nie-
odpłatnej 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 przed-
łożenie oryginału albo odpisu decyzji o przy-
znaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o któ-
rym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej;

osobie, która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie 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 bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego.
udokumentowanie uprawnienia przez przed-
łożenie zaświadczenia, o którym mowa w usta-
wie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami re-
presji wojennych i okresu powojennego;

osobie, która posiada ważną legitymację we-
terana albo legitymację weterana poszkodo-
wanego.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie ważnej legitymacji weterana
albo legitymacji weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierp-

nia 2011 r. o weteranach działań poza gra-
nicami państwa;

osobie, która nie ukończyła 26 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu stwierdzającego
tożsamość;

osobie, która ukończyła 65 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu stwierdzającego
tożsamość;

osobie, która w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniosła straty.
udokumentowanie uprawnienia przez zło-
żenie oświadczenia, że zachodzi co naj-
mniej jedna z okoliczności wymienionych;

kobiecie w ciąży.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu potwierdzającego
ciążę;

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
poinformowanie osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym, przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach;
wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania dotyczącego jej problemu praw-
nego;
pomoc w sporządzeniu wymagającego wie-
dzy prawniczej projektu pisma w zakresie nie-
zbędnym do udzielenia pomocy, z wyłącze-
niem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w po-
stępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub o ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Powiat Gliwicki

Zdrowie nie jest towarem!

Zarówno Szpital w Knurowie, jak i Szpital w Pyskowicach, znalazły się w tzw.
sieci szpitali, mając zapewnione finansowanie NFZ. 
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W ramach dostosowania strukturalnego narzuconego przez Bank
Światowy Polska zobowiązała się na początku 1990 r. do radykalne-
go ograniczenia wydatków na ochronę zdrowia, co doprowadziło po-
tem do powstania ogromnego zadłużenia w publicznej służbie zdro-
wia i utorowało drogę do jej prywatyzacji. Skutki tego odczuwamy bo-
leśnie do dziś.
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Już przed otwarciem wiele osób
czekało przed Halą Widowiskowo-
Sportową „Górnych Wałów” w Gli-
wicach, gdzie Targi zostały zorgani-
zowane. Równo o godz. 10.00, z chwi-
lą rozpoczęcia targów, z zaintereso-
waniem ruszono do licznych stoisk. 

– Życzę wszystkim, by znaleźli dla
siebie coś interesującego – mówiła wi-
cestarosta gliwicki Ewa Jurczyga,
która dokonała otwarcia targów. –
Mam nadzieję, że dla wielu osób bę-
dzie to okazja, żeby zyskać zatrud-
nienie i rozpocząć nowy etap w swo-
im życiu. Z kolei pracodawcom życzę,
by zyskali nowych, dobrych pracow-
ników, z których będą naprawdę za-
dowoleni.

- Wystawcy przygotowali ogółem
367 ofert pracy – informuje Grażyna

Żur, zastępca dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Gliwicach. – Mamy
tu 51 stoisk, z których 36 należy do
pracodawców. W naszym urzędzie
zarejestrowanych jest 388 osób nie-
pełnosprawnych, a liczba ta systema-
tycznie maleje. Po każdych targach
otrzymujemy informacje o zatrudnie-
niu kolejnych kilkudziesięciu osób
z tej grupy poszukujących pracy.

Poza wystawcami-pracodawcami
na targach były też stoiska np. Woje-

wódzkiego Urzędu Pracy w Katowi-
cach, ZUS-u, Warsztatów Terapii Za-
jęciowej czy Biura Karier Studenckich
Politechniki Śląskiej. Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
m.in. zachęcało do udziału w progra-
mie „Wsparcie na starcie”, który prze-
znaczony jest m.in. dla niepełno-
sprawnych, a ma na celu również
podniesienie kwalifikacji i kompe-
tencji zawodowych osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Na chęt-
nych czekali także doradcy zawodowi,
a poza propozycjami pracy prezento-
wana była bogata oferta stażów i prak-
tyk zawodowych.   

Gliwickie Targi Pracy dla Osób
Niepełnosprawnych są wspólną ini-
cjatywą partnerską Powiatowego Urzę-
du Pracy w Gliwicach oraz Gliwic-

kiego Ośrodka Integracji Niepełno-
sprawnych. PUP, który jest współfi-
nansowany przez Powiat Gliwicki,
zapewnia na nich co roku liczne ofer-
ty pracy, możliwość bezpośredniego
kontaktu z pracodawcą oraz konsul-
tacje z doradcami zawodowymi, GOIN
oferuje natomiast poradnictwo spe-
cjalistyczne, dofinansowanie z zakre-
su rehabilitacji społecznej oraz zajęcia
aktywizujące dla osób z niepełno-
sprawnością. (RG)

Praca – i nie tylko 
– dla setek osób 
z niepełnosprawnością
Tłoczno było na IX Gliwickich Targach Pracy dla Osób Niepełno-
sprawnych, które odbyły się 16 maja w Gliwicach.

Rowerzyści, jako uczestnicy ru-
chu drogowego, muszą stosować
się do przepisów ustawy „Prawo
o ruchu drogowym”. W ramach
naszego cyklu BEZPIECZEŃSTWO
NA DRODZE przedstawiamy kilka
zasad dotyczących cyklistów. 

KARTA ROWEROWA

Osoba, która ukończyła 18 lat, aby
poruszać się po drodze na rowerze, nie
musi mieć karty rowerowej. Za to po-
siadać ją muszą dzieci, które ukończyły
10 lat, a nie są jeszcze pełnoletnie. Do
10. roku życia dziecko może kierować
rowerem wyłącznie pod opieką doro-
słych.

DROGI DLA ROWERÓW 

Zgodnie z art. 33 ustawy „Prawo
o ruchu drogowym”, kierujący rowe-
rem jest obowiązany korzystać z dro-
gi dla rowerów lub pasa ruchu dla ro-
werów, jeśli są one wyznaczone dla
kierunku, w którym się porusza lub za-
mierza skręcić. Kierujący rowerem,
korzystając z drogi dla rowerów i pie-
szych, jest obowiązany zachować
szczególną ostrożność i ustępować
miejsca pieszym.

JEZDNIA I CHODNIK

Rowerzysta, w sytuacji, gdy przy
drodze nie ma ścieżki rowerowej, po-
winien poruszać się po poboczu dro-

gi. Gdy nie ma ani ścieżki, ani pobo-
cza – bądź nie nadaje się ono do jaz-
dy, może jechać po jezdni, trzymając
się blisko prawej krawędzi pasa ruchu. 

Przepisy dopuszczają kilka sytuacji,
kiedy rowerzysta wyjątkowo może
korzystać z chodnika lub drogi dla pie-
szych. Są to przypadki, gdy: 
1) opiekuje się on osobą w wieku do
lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi,
po której ruch pojazdów jest dozwo-
lony z prędkością większą niż 50
km/h, wynosi co najmniej 2 m i bra-
kuje wydzielonej drogi dla rowerów
oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bez-
pieczeństwu rowerzysty na jezdni

(śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gę-
sta mgła), z zastrzeżeniem, że kiedy
korzysta z chodnika lub drogi dla
pieszych, ma obowiązek jechać po-
woli, zachować szczególną ostroż-
ność i ustępować miejsca pieszym.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Rowerzyści nie mogą przejeżdżać
przez ulicę, korzystając z przejścia dla
pieszych (wzdłuż którego nie prowa-
dzi ścieżka rowerowa). Gdy chcą sko-
rzystać z przejścia, muszą zejść z ro-
weru i przeprowadzić pojazd na dru-
gą stronę ulicy. Wówczas – ciągnąc,
prowadząc lub pchając rower – ro-
werzysta jest pieszym. 

(SN)

Rowerzysta na drodze 

Pomoc w wysokości 60 tys. zł
(jednak nie więcej niż równowartość
15 tys. euro), adresowana jest do rol-
nika albo małżonka rolnika, który jest
posiadaczem gospodarstwa rolnego,
obejmującego co najmniej 1 ha grun-
tów ornych, sadów, łąk trwałych, pa-
stwisk trwałych, gruntów rolnych za-
budowanych, gruntów pod stawami
lub gruntów pod rowami czy też nie-
ruchomości służącej do prowadzenia
produkcji w zakresie działów spe-
cjalnych produkcji rolnej, położonych
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, którego wielkość ekonomiczna
jest mniejsza niż 10 tys. euro. Ponad-
to w gospodarstwie, którego jest po-
siadaczem, prowadzi w celach zarob-
kowych, osobiście i na własny rachu-
nek, działalność rolniczą w zakresie
produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
podlega ubezpieczeniu społecznemu

rolników w pełnym zakresie nieprze-
rwanie, przez co najmniej 2 miesiące
poprzedzające miesiąc złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy i w okresie
12 miesięcy poprzedzających mie-
siąc złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy nie prowadzi działalności po-
twierdzonej wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej; nie prowadzi działal-
ności w celach naukowo-badawczych;
jest pełnoletni w dniu złożenia wnio-
sku; przedłoży biznesplan dotyczący
rozwoju gospodarstwa oraz zobowią-
że się do jego realizacji.

Pomoc może być przyznana na
wydatki dotyczące działalności rolni-
czej w gospodarstwie lub przygoto-
wania do sprzedaży produktów rolnych
wytworzonych w gospodarstwie
w kwocie stanowiącej co najmniej
100 proc. kwoty pomocy, w tym in-
westycje w środki trwałe o szacunko-

wej wartości równej co najmniej kwo-
cie stanowiącej 80 proc. kwoty po-
mocy.

Złożone przez rolników wnioski zo-
staną poddane ocenie punktowej.
Suma uzyskanych punktów będzie
decydowała o kolejności przysługi-
wania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie
pomocy oraz formularze załączników
wraz z instrukcjami ich wypełniania są
dostępne na stronie internetowej Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Można
je również pobrać w oddziałach re-
gionalnych i biurach powiatowych
ARiMR. Szczegółowe informacje na
temat naboru udzielane są w punktach
informacyjnych w siedzibach biur po-
wiatowych i oddziałów regionalnych
ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej
infolinii 800 38 00 84.

Ponadto Andrzej Frejno informu-
je, że termin składania wniosków
o przyznanie dopłat bezpośrednich za
2018 r. został wydłużony do 15 czerw-
ca br.

(EL)

13 kwietnia Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników oraz nie-
których innych ustaw. Przepisy te
wprowadzają nowy status w ubezpie-
czeniu społecznym rolników, tj. po-
mocnika rolnika, a także nowy rodzaj

umowy cywilnoprawnej – umowy
o pomocy przy zbiorach, na podstawie
której pomocnik będzie świadczył
pomoc w gospodarstwie.

Zgłoszenie do ubezpieczeń
w KRUS pomocnika oraz opłacenie za
niego składek zapewni mu prawo do

jednorazowego odszkodowania, w sy-
tuacji gdyby doszło do wypadku w go-
spodarstwie rolnym w związku z wy-
konywaniem przez niego czynności
określonych w umowie o pomocy
przy zbiorach, a także dostęp do ochro-
ny zdrowia w okresie wykonywania
umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnik to pełnoletnia osoba
świadcząca odpłatnie pomoc rolni-

kowi przy zbiorach chmielu, owoców
i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielar-
skich na podstawie umowy o pomocy
przy zbiorach. Może nim być obywa-
tel Polski lub cudzoziemiec upraw-
niony do wykonywania pracy na te-
renie Polski czy też zwolniony na
podstawie przepisów szczególnych z
obowiązku posiadania zezwolenia na
pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach
powinna być zawarta na piśmie przed
rozpoczęciem świadczenia pomocy.
Powinna określać miejsce świadcze-
nia pomocy, okres wykonywania po-
mocy oraz jej zakres.

Bliższe informacje na ten temat do-
stępne są na stronie internetowej
KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

(RG)

Zgłoś pomocnika przy zbiorach do KRUS
18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek
zgłoszenia do ubezpieczeń w KRUS pomocnika, z którym została zawarta
umowa o pomocy przy zbiorach.

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (ARiMR) w Pyskowicach Andrzej Frejno informuje, że 18 czerw-
ca w oddziałach regionalnych ARiMR rozpocznie się nabór wniosków
o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. Nabór
wniosków potrwa do 17 lipca br.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

Pamiętajmy, by na zebrach zejść z roweru i przeprowadzić go przez przej-
ście. 
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Na kilkudziesięciu stoiskach czekały na uczestników targów bardzo róż-
norodne oferty. 
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Wycieczki z przewodnikiem
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej

zaprasza na bliższe i dalsze wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze
z przewodnikiem.
8 – 10 czerwca: Zdobywamy Giewont
16 – 25 czerwca: Chorwacja – Karlobag
 17 czerwca: Wyjazd teatralny do
Krakowa na komedię „Najdroższy”    

 23 czerwca: Koszęcin i okolice
 19 – 28 lipca: Wycieczko-piel-
grzymka do Toskanii

Bliższe informacje w biurze O/PTTK
Gliwice, Rynek 11, I piętro, tel. 32 231-
05-76, http://gliwice.pttk.pl, e-mail gli-
wicepttk@poczta.onet.pl. 

(JLZ)
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Dokończenie ze str. 16
Otrzymałem też wiele pochwał od

kolegów ze środowiska fotoreporte-
rów prasowych, którym podobała
się forma artystyczna moich foto-
grafii i ich społeczny oraz humani-
tarny przekaz.

W nagrodzonym cyklu Krzysztof
Gołuch przedstawia pracę osób z nie-

pełnosprawnością, towarzysząc im
z aparatem fotograficznym w co-
dziennych, monotonnych zajęciach,
które wymagają staranności, zaan-
gażowania i są dla nich niezwykle
ważne. Mimo swoich ograniczeń
pracują, są potrzebni i doceniani.
Fotografie świetnie oddają klimat,
wzruszają i skłaniają do refleksji.

Z kolei Jadwiga Janowska to
młoda artystka. Studiuje w Instytu-
cie Twórczej Fotografii w Opawie.
Fotografią zajmuje się od gimna-
zjum, jej tajniki zgłębiała począt-
kowo na zajęciach w Miejskim
Domu Kultury w Gliwicach. I choć
na razie nie jest to jej zawodowe za-
jęcie, konsekwentnie podąża za

swoją pasją. Na konkursie Grand
Press Photo zdobyła nagrodę głów-
ną za fotoreportaż o postrzeganiu
przez młodych świata wokół w trak-
cie wchodzenia w świadomą doro-
słość. Jej fotografie są wysmako-
wane, szlachetne, mają bardzo in-
dywidualny charakter, widać w nich
wielką dbałość o każdy szczegół.

Nagrodzony fotoreportaż pokazuje,
że świat początkowo wydaje się
piękny, łatwy i przyjemny, a final-
nie jest to często prowizorka i dro-
ga pod górę. Wchodzące w jego
skład fotografie wykonane zostały
w okresie od maja 2017 r. do stycz-
nia 2018 r.

(RG)

Najlepsi z Knurowa

W naszym powiecie działa 12 or-
kiestr dętych, a tradycja muzyczna
z nimi związana kultywowana jest
od wielu, wielu lat. W Wilczy była
okazja, by się o tym przekonać.
W Przeglądzie Orkiestr Dętych Po-
wiatu Gliwickiego wzięło udział 7 or-
kiestr, które zaprezentowały bardzo bo-
gaty repertuar.

Impreza rozpoczęła się przemar-
szem orkiestr dętych od kościoła pw.
św. Mikołaja na boisko LKS „Wilki”
Wilcza, gdzie następnie „dęciaki”
dały koncert. Najpierw orkiestry wy-
konały wspólny utwór – „Dixie Para-
de” pod batutą Mariusza Kowalczyka
– a potem każda z nich prezentowała
się na scenie przy boisku. Wystąpiły
Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Ka-
miennego Knurów, Orkiestra Dęta
Kotulin, Orkiestra Dęta Ochotniczej
Straży Pożarnej w Przyszowicach,

Orkiestra Dęta Wielowieś, Orkiestra
Dęta Bargłówka i Orkiestra Dęta To-
szek. Program okrasił koncert znanej
śląskiej wokalistki Kasi Piowczyk,
a imprezę zamknął żywiołowy występ
Orkiestry Dętej Blaskapelle ze Świbia,
który porwał słuchaczy do tańca.

- Była to wspaniała okazja do po-
pularyzacji muzyki orkiestrowej i pre-
zentacji orkiestr dętych z naszego po-
wiatu – mówi starosta gliwicki Wal-
demar Dombek. – Funkcjonują one
w wielu miejscowościach, w różnych
strukturach, część działa przy OSP,
a część przy parafiach. Mają przeważ-

nie długą, sięgającą nawet ponad stu lat
historię. Uświetniają lokalne uroczy-
stości i są ważnym nośnikiem śląskiej
tradycji oraz kultury muzycznej. Nie-
które z nich występują na szerszym, re-
gionalnym forum, a nawet za granicą,
gdzie bardzo podoba się ich repertuar.    

W części oficjalnej Przeglądu Or-
kiestr Dętych Powiatu Gliwickiego
w Wilczy radny Sejmiku Wojewódz-

twa Śląskiego, Krystian Kiełbasa wrę-
czył Odznaki za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego trzem długoletnim
działaczom LKS-u „Wilki” Wilcza.
Zygfryd Górecki uhonorowany został
złotą odznaką, a Wilhelm Zaik i Ewald
Witek – srebrnymi. Gratulacje w imie-
niu wojewody śląskiego Jarosława

Wieczorka złożył odznaczonym dy-
rektor generalny Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Adam Ostalecki.

Występy orkiestr oklaskiwali za-
równo starsi, jak i młodsi słuchacze,
którym towarzyszyli liczni samorzą-
dowcy z powiatu i jego gmin, a także
m.in. poseł Barbara Dziuk. Powo-
dzeniem cieszyło się stoisko Powiatu
Gliwickiego, gdzie można było dostać
m.in. rowerowy przewodnik po po-
wiecie, kalendarium imprez na naszym
terenie oraz pyszne krówki-powia-
tówki. 

Organizatorami Przeglądu Orkiestr
Dętych Powiatu Gliwickiego byli:
Powiat Gliwicki, Rada Sołecka Wilcza,
LKS „Wilki” Wilcza i OSP Wilcza.
Impreza odbywała się w ramach ob-
chodów 100-lecia Niepodległości Pol-
ski oraz Metropolitarnego Święta Ro-
dziny.

Tekst i foto: ROMANA GOZDEK

Jest w orkiestrach dętych
wielka siła!

Po latach starań udało się wygo-
spodarować w Centrum Wystawien-
niczym w pyskowickim Ratuszu salę
na stałą wystawę dorobku Amator-
skiego Klubu Filmowego „Jaś”. Sala
zachwyca aranżacją przestrzeni i in-
teresującymi zbiorami.

Przypomnijmy, że klub powstał
w 1967 r. w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. M. Konopnickiej w Pysko-
wicach. W latach 70. i 80. odnosił zna-
czące sukcesy na licznych przeglądach
oraz festiwalach
filmów amator-
skich w kraju i za
granicą. Szefem
„Jasia” był Jan So-
liński, nauczyciel
chemii. Przez klub
przeszło kilka po-
koleń młodych fil-
mowców (nie tyl-
ko uczniów „Ko-
nopnickiej”, ale
także SP nr 6),
którzy realizowali
filmy na taśmach 8
i 16 mm. Były to obrazy rysunkowe,
fabularne, kręcone techniką tzw. „dra-
pania” itd. Klub zakończył działalność
w 2002 r. Obecnie jego filmy są digi-
talizowane i inwentaryzowane, by
uchronić je przed zapomnieniem. 

- Warto i trzeba zachować pamięć
o AKF „Jaś”, bo dzięki filmowcom
znad Dramy o grodzie braci Pisco było
kiedyś głośno, nie tylko w kraju, ale
i za granicą – mówią Bożena Jarząbek,
Błażej Kupski i Michał Kołodziej, któ-

rzy wystawę przygotowali i dbają
o klubową spuściznę.

25 maja uroczyście otwarto stałą
ekspozycję poświęconą historii AKF
„Jaś”. Na otwarcie przybyli m.in.
dzieci profesora Jana Solińskiego – Ka-
tarzyna Makowska i Michał Soliński,
a także Bronisława Badowska, polo-
nistka i wieloletni instruktor AKF
„Jaś” oraz liczni goście. Tym szcze-
gólnym był Stanisław Janicki, dzien-
nikarz, znany z prowadzenia w TVP

bardzo lubianego cyklu pt. „W starym
kinie”, który ukazywał się na antenie
w latach 1967-1999.

Stanisław Janicki to także pisarz,
dziennikarz i scenarzysta oraz krytyk
filmowy i historyk kina. Mimo swo-
ich 85 lat wygląda dokładnie tak
samo, jak przed laty. W czasie spo-
tkania snuł niezwykle ciekawe opo-
wieści o przedwojennych aktorach,
koncentrując się na postaci jednego
z najwybitniejszych polskich akto-

rów międzywojennych – Eugeniusza
Bodo, przeniósł też słuchaczy w od-
ległe zakamarki historii polskiej ki-
nematografii. Odpowiadał na pytania
przybyłych i sypał anegdotami, a na
koniec zebrał brawa i owacje na sto-
jąco.

Podczas tego wybornego wieczo-
ru „w starym kinie” na przybyłych cze-
kały jeszcze inne atrakcje, jak pokazy
filmów i kronik nakręconych przez
członków AKF „Jaś” oraz wykład dr.

Marka Kosmy
Cieślińskiego
(filmoznawcy,
dziennikarza ra-
diowego i twór-
cy filmów doku-
mentalnych) pt.
„ P y s k o w i c e ,
H o l l y w o o d
i Oscary”. Po-
święcony on był
Franzowi Wa-
xmanowi – po-

chodzącemu z Górnego Śląska mu-
zykowi filmowemu, który zrobił świa-
tową karierę. Jego przodkowie zwią-
zani byli z Pyskowicami. Cieśliński po-
święcił mu jeden ze swych filmów do-
kumentalnych, zatytułowany „Bul-
war Franza Waxmana”.

To był arcyciekawy wieczór, praw-
dziwa filmowa uczta, która zakończyła
się po północy…

Tekst i foto: 
MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Na wystawie zobaczyć można pamiątki po AKF „Jaś”.

W starym kinie… 
w Pyskowicach
W ramach nocy muzeów w Pyskowicach otwarto wystawę Amatorskiego
Klubu Filmowego „Jaś”. Na jej otwarcie przyjechał wybitny znawca kina
– Stanisław Janicki.

Wspólny występ powiatowych „dęciaków” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka.

W niedzielę 27 maja cała Wilcza (gm. Pilchowice) rozbrzmiewała gło-
śną i radosną muzyką. Od wczesnego popołudnia do nocy oklaskiwano
tu wykonawców Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Gliwickiego.

Bardzo podobał się przemarsz orkiestr główną ulicą Wilczy.

Imprezę zakończyła żywiołowa muzyka Blaskapelli ze Świbia, która po-
rwała publiczność do tańca.

Stanisław Janicki przypomniał m.in. lata międzywo-
jenne w polskiej kinematografii.
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mistrz Sośnicowic.
Tego dnia przez kilka godzin w So-

śnicowicach było głośno, radośnie,
sportowo i charytatywnie oraz bardzo
entuzjastycznie. Fundacja „Biegamy
z sercem”, która do tej pory działała na
terenie Gliwic, po raz pierwszy wyszła
poza miasto, by wesprzeć właśnie
„Ostoję” – DPS będący jednostką or-
ganizacyjną Powiatu Gliwickiego. 

Na starcie stawiło się 400 uczest-
ników, w tym ok. 160 dzieci. Wśród

biegaczy byli m.in. Andrzej Frejno –
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego, Leszek Kołodziej – rad-
ny Rady Powiatu Gliwickiego oraz
Ewa Waliczek pełniąca obowiązki
burmistrza Sośnicowic. W mocnym
składzie stawił się team DPS-u „Osto-
ja” na czele z dyrektorem, liczący 37
osób, w tym dwie niepełnosprawne
mieszkanki. Do biegaczy dołączyli też
pracownicy Starostwa Powiatowego
w Gliwicach i ich rodziny. Przede

wszystkim byli jednak liczni uczest-
nicy imprezy, która propagując sport
wspiera potrzebujących. Biegaczom ki-
bicowali m.in. starosta Waldemar Do-
mbek i radny powiatowy Czesław Ja-
kubek.

Dorośli mieli do pokonania od 1,5
do 6 km, dzieci zaś odcinki 200, 400
lub 600 m. Mimo upału wszyscy
dzielnie się spisali – również miłośnicy
nordic walkingu i rodzice z małymi
dziećmi w wózkach, a także osoby
z niepełnosprawnościami. Teren wo-
kół Szkoły Podstawowej im. J. Roge-
ra w Sośnicowicach, gdzie odbywał się
bieg, tętnił energią, jaką daje sport
i wielka chęć pomagania innym.  

Każdy z uczestników był wygra-
nym – otrzymał na mecie pamiątkowy
medal, potem zaś wśród uczestników
rozlosowano również liczne nagrody.
Andrzej Frejno  ufundował tort dla
ostatniej osoby, która dotarła do mety
– była to poruszająca się na wózku in-
walidzkim Aleksandra, ogromnie ucie-
szona z otrzymanej niespodziewanie
nagrody. 

Fundacja „Biegamy z sercem”
działa od 5 lat w Gliwicach. W tym

czasie zorganizowała 35 akcji sporto-
wo-charytatywnych, w których ogółem
wzięło udział 29 tys. osób. Pozwoliło
to na zebranie 700 tys. zł – m.in. na wa-
kacje dla ubogich dzieci, zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego czy leczenie cięż-
ko chorych osób. Pieniądze zebrane
w czasie 1. Sośnicowickiego Biegu
Charytatywnego dla Dorosłych i Dzie-
ci, przeznaczone zostaną na urządze-
nie siłowni „pod chmurką”  dla miesz-
kanek „Ostoi”.

Artur Szcześniak zapewnił, że za
rok będzie kolejna edycja  Sośnico-
wickiego Biegu Charytatywnego dla
Dorosłych i Dzieci. Bardzo chwalił in-
stytucje i firmy, które przyczyniły się
do powodzenia imprezy: głównego
sponsora – TOM-TECH z Sośnicowic,
DPS „Ostoja”, Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym „Nadzieja”, Szkołę Podsta-
wową im. J. Rogera i Ochotniczą
Straż Pożarną z Sośnicowic oraz sa-
morządy Powiatu Gliwickiego i Gmi-
ny Sośnicowice. – Mieliśmy tu stwo-
rzone wspaniałe warunki do działania,
z pewnością tu wrócimy – zapewniał. 

(RG)

Pobiegli z sercem
Czek na 10 tysięcy złotych przekazał Artur Szcześniak – prezes Funda-
cji „Biegamy z sercem” Jarosławowi Mencfelowi – dyrektorowi Domu
Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach. Taki jest finansowy wy-
miar 1. Sośnicowickiego Biegu Charytatywnego dla Dorosłych i Dzie-
ci, który odbył się 26 maja pod patronatem Starosty Gliwickiego i Bur-

Pamięci ks. Konstantego Damrota

Dawid, który ściga się w kategorii
wiekowej do 23 lat (U23), pierwsze-
go dnia wraz z drużyną zdobył złoty
medal Mistrzostw Polski w Wyścigu

Drużynowym na Dochodzenie na dy-
stansie 4000 m.

- Drugiego dnia zawodów odby-
wało się Omnium, w które wchodzą

konkurencje: Scratch, Tempo Race,
Wyścig Australijski (tzw. Elimina-
cyjny) i Wyścig Punktowy. W tej kon-
kurencji zdobyłem 10 miejsce z naj-
lepszych 24 zawodników z Polski,
którzy się zakwalifikowali – infor-
muje kolarz. – Trzeciego dnia odby-
wał się Madison i wraz z kolegą Da-
mianem Sławkiem zdobyliśmy Wi-
cemistrzostwo Polski. To wyścig,
w którym startuje się parami. W każ-
dym momencie wyścigu ściga się
tylko jeden zawodnik, drugi odpo-
czywa, jadąc wolniej w górnej części
toru. Zmiana zawodnika ścigającego
się następuje poprzez charaktery-
styczne wypchnięcie zawodnika
wchodzącego na zmianę przez scho-
dzącego – tłumaczy.

Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku Dawid zdobył m.in. złoty medal
Mistrzostw Polski w Kryterium Ulicz-
nym 2017 oraz złoty i srebrny medal
na Mistrzostwach Polski w kolarstwie
szosowym w jeździe na czas dwójek
i drużyn. 

Gratulujemy!  
(SN)

„Złoty” Dawid 
Dawid Migas, mieszkaniec Kleszczowa (gm. Rudziniec) zdobył złoty
i srebrny medal podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Kolarstwie
Torowym, które odbyły się w dniach 19-21 maja  w Pruszkowie.

Mistrzowska drużyna. Trzeci od lewej na zdjęciu to mieszkaniec naszego
powiatu – Dawid Migas. 
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Artur Szcześniak skutecznie zachęcał do biegania i pomagania innym.
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Przedstawiciele Powiatu Gliwickiego wsparli imprezę na rzecz „Ostoi”.
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Już po raz VIII w Pilchowicach
odbył się Bieg Uliczny im. Księdza
Konstantego Damrota. Zawody
zorganizowane zostały 2 czerwca
i zgromadziły 200 dorosłych oraz
100 młodszych zawodników.

Bieg poprzedziło uroczyste złoże-
nie wieńców i kwiatów na grobie ks.
Damrota, który mieści się na terenie
Szpitala Chorób Płuc w Pilchowi-
cach. Przed mogiłą tego wybitnego po-
ety, pisarza i działacza górnośląskie-
go pochylili się m.in. posłowie Piotr
Pyzik i Jarosław Gonciarz, starosta gli-
wicki Waldemar Dombek wraz z wi-
cestarostą Ewą Jurczygą i wiceprze-
wodniczącym Rady Powiatu – An-
drzejem Frejno oraz radnym Winfry-
dem Ficoniem, a także wójt Pilchowic

Maciej Gogulla z przewodniczącą
Rady Gminy – Agatą Mosiądź-Kra-
morz, zaś modlitwę w intencji du-
chownego odmówił proboszcz tutejszej
parafii, ks. Dariusz Gołek.

Następnie wszyscy przeszli do Par-
ku ks. Damrota, gdzie był start i meta
biegu. Najmłodsi mieli do pokonania
dystans 100 metrów w parku, zaś tra-
sa biegu głównego liczyła 4,75 km
i prowadziła ul. Trześniówka oraz od-
cinkami leśnej drogi rowerowej.
Zawodników nie opuszczał dobry hu-
mor i sportowe emocje. Byli wśród
nich biegacze m.in. z gminy Pilcho-
wice, Gliwic, Knurowa, Rybnika,
Chorzowa, Tarnowskich Gór, Katowic,

Psar, Tychów i Zabrza. Najmłodsza
uczestniczka miała 2 latka, a najstar-
szy biegacz reprezentował rocznik

1939. Na mecie wszyscy zostali ude-
korowani medalami, a najlepsi za-
wodnicy otrzymali dyplomy, puchary
i nagrody. Świetnej kondycji gratulo-

wał im m.in. wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek. 

Biegacze zostali przez organizato-
rów nakarmieni i napojeni. Chwa-
lili sobie, że na biegu nie obowią-
zuje wpisowe. Podczas imprezy
można też było zadbać o zdrowie –
zmierzyć ciśnienie i wykonać ba-
danie poziomu cukru, o co zadbał
Szpital Chorób Płuc w Pilchowi-
cach.

Pełne wyniki biegu dostępne są
na stronie https://timekeeper.pl/wy-
niki/.

Organizatorami imprezy był Po-
wiat Gliwicki i Gmina Pilchowice.

Odbywała się ona w ramach obchodów
100-lecia Niepodległości Polski oraz
Metropolitarnego Święta Rodziny.

(RG)

Bieg poprzedziła modlitwa i złożenie kwiatów na grobie ks. Konstantego
Damrota.
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Na starcie stawili się licznie zarówno
młodsi, jak i starsi biegacze.



Podajemy przepis na nalewkę,
która otrzymała Certyfikat MARKA
LOKALNA, o czym piszemy na str.
3 tego wydania WPG. Jej sporzą-
dzenie nie jest trudne, a smak ma
wyśmienity! 
Składniki:
- 3 kg czarnej porzeczki
- 3 kg cukru
- 1 l spirytusu
- przegotowana woda
Wykonanie:

Owoce czarnej porzeczki dokład-
nie umyć i odszypułkować. Wsypywać
warstwami z cukrem do 2 słoików 
5-litrowych. Postawić w słonecznym
miejscu, aż puszczą sok. Codziennie
kilka razy wstrząsnąć, można też usta-
wić słoiki do góry dnem. 

Po kilku dniach owoce z cukrem
zalać spirytusem i odstawić na ok 3-
4 tygodnie. Po tym czasie zlać wy-
tworzoną nalewkę, która nadaje się już
do wypicia. Odsączone owoce po-
wtórnie zasypać cukrem i zalać wód-
ką czystą. Po ok. 3 tygodniach po-
nownie zlać i można delektować się so-

czystym i słodko-cierpkim likierem.
Jest to kolejny kulinarny specjał

z Gospodarstwa Agroturystycznego
Ranczo w Proboszczowicach, który zy-
skał duże uznanie smakoszy. W po-
przednich latach potrawy i nalewki
z tego gospodarstwa nagradzane były
wielokrotnie w licznych konkursach
w naszym regionie i  kraju, zdoby-
wając takie tytuły jak Perła Smaku,
Złota Warzecha czy Danie Roku. Naj-
większy rozgłos zdobył wieprzek fi-
lowany, który otrzymał jedną z dwóch
ogólnopolskich Pereł Smaku, przy-
znanych do tej pory Ranczu. Drugą
Perłą Smaku gospodarze z Probosz-
czowic nagrodzeni zostali za nalewkę
truskawkową.

Jaka jest tajemnica tej wspaniałej
kuchni? – Przywiązujemy dużą wagę
i szacunek do tradycji, kultywujemy
miejscowe obrzędy i zwyczaje, pielę-
gnujemy tradycje rodzinne i przypo-
minamy często zapomniane smaki –
mówi Kornelia Bieniek-Kiełbasa, któ-
ra prowadzi Ranczo w Proboszczo-
wicach. – Krocząc w nowoczesność,

dbamy o ocalenie tego, co jest naj-
cenniejsze w naszej regionalnej kuch-
ni. (Opr. RG)
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KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA ZZ HHAASSŁŁEEMM
Poprawne hasło krzyżówki z po-

przedniego wydania WPG to „MA-
TURY”. 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. „Przegląd… Dętych” – odbył się
27 maja w Wilczy. 
2. Jaka pora roku rozpoczyna się
w czerwcu? 
3. Świętują 1 czerwca. 

4. „Miś…” – nazwa konkursu, który
odbył się 17 maja w Szkole Podsta-
wowej w Paczynie. 
5. Nazwa miejscowości, w której
odbył się VIII Bieg Uliczny im. ks.
Konstantego Damrota.
6.  Nazwa miasta i gminy w powie-
cie gliwickim, które rozpoczyna się
na literę „S”.
7. Rozpoczynają się dla uczniów wraz
z ostatnim dzwonkiem.  

(Opr. SN)

Śląska fraszka 

Podzimki*
Już ponoć koszyk 
teroz za sztyry
Niy żałuj groszy
Przeluftuj gyry.

* podzimki – truskawki 
Bronisław Wątroba 

Nalewka z czornyj porzeczki 
z ołminego łogródka

Jury konkursu pracowało pod
przewodnictwem światowej klasy
fotoreportera, Stefano De Luigi z VII

Agency, wielokrotnego laureata
World Press Photo. Jego zdjęcia pu-
blikowały największe światowe ty-
tuły, m.in. „Stern”, „Paris Match”,
„Le Monde”, „Time”, „The New
Yorker” i „El País”. Swoje fotogra-
fie prezentował na autorskich wy-

stawach w Genewie, Nowym Jorku,
Atenach, Mediolanie, Wenecji. 

Jurorzy mieli do oceny 4,8 tys.
zdjęć, które wpłynęły na
tegoroczny konkurs Grand
Press Photo. Ostatecznie
do finału zakwalifikowa-
nych zostało 65 zdjęć po-
jedynczych i 15 reportaży
– w tym aż dwa twórców
z Knurowa. Oceniano je
w siedmiu kategoriach
w grupie zdjęć pojedyn-
czych i w pięciu w grupie
fotoreportaży. Blisko 100
fotografii wpłynęło w spe-
cjalnej sekcji Young Po-
land, która dzieliła się na
kategorie fotografii poje-
dynczych i fotoreportaży.
Laureatów konkursu na-
grodzono na gali finałowej
Grand Press Photo 2018,
która odbyła się 17 maja
w Warszawie. 

Krzysztof Gołuch na-
grodzony został za cykl

„W pracy”, wykonany w Zakładzie
Aktywności Zawodowej św. Marci-
na w Katowicach. Na co dzień jest on
zastępcą dyrektora Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych w Knu-
rowie, prowadzonego przez Caritas
Archidiecezji Katowickiej i kierow-

nikiem tamtejszego Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej. Pedagog z wykształ-
cenia, od wielu lat zajmuje się foto-
grafią, ukończył Instytut Twórczej Fo-
tografii w Opawie, gdzie robi obec-
nie doktorat. Współpracuje z knu-
rowskim „Przeglądem Lokalnym”.
Jest laureatem wielu nagród w kra-
jowych i zagranicznych konkursach
fotograficznych – szczególnie wyso-
ko oceniane są jego prace poświęco-
ne osobom z niepełnosprawnością.
Jego poprzedni cykl, również noszą-
cy tytuł „W pracy”, który powstał
w Zakładzie Aktywności Zawodo-
wej w Borowej Wsi, doprowadził go
do finału Grand Press Photo. 

– W finale tego konkursu byłem już
dwukrotnie, a teraz
wreszcie doczeka-
łem się nagrody! –
mówi Krzysztof Go-
łuch. – Cieszę się
ogromnie, bo jest to
dla mnie potwier-
dzenie, że robię coś
naprawdę ważnego.
Radość jest tym
większa, że jury było
jednomyślne w swej
ocenie – zgodnie
przyznało, że jest to
najlepszy fotorepor-
t a ż  w  k a t e g o r i i
przedstawiającej
tzw. zwykłą co-
dzienność. 

Dokończenie na
str. 14

Krzysztof Gołuch i Jadwiga Janowska tuż po odebraniu nagród Grand Press
Photo.
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Jedno ze zdjęć z cyklu „W pracy” Krzysztofa Gołucha.
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Tak widzi świat Jadwiga Janowska. 

Wielkim sukcesem knurowian zakończył się tegoroczny Grand Press Pho-
to – najbardziej prestiżowy konkurs fotografii prasowej w kraju. Krzysz-
tof Gołuch zajął I miejsce w kategorii „Życie codzienne”, zaś fotoreportaż
Jadwigi Janowskiej zwyciężył w sekcji Young Poland.

Najlepsi z Knurowa


