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Ważne dla emerytów i rencistów

Górnictwo

Emeryci chcą
deputatu w ustawie

Dodatek na jeden raz

Jednorazowy dodatek do emerytur i rent poniżej
2 tys. zł dostaną emeryci i renciści przy waloryzacji
świadczeń w 2016 roku - zakłada ustawa, przyjęta
w ubiegły piątek przez Sejm

Z

a całością ustaw y głosowało 440 posłów, przeciw było
dwóch, 10 się wstrzymało.
Ustawa o jednorazowym dodatku
pieniężnym dla niektór ych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
zasiłk i przedemer y ta lne, emer ytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w
2016 r. zakłada, że dodatek dostaną
wszyscy otrzymujący świadczenia
emerytalne lub rentowe do 2 tys. zł.
Kwoty dodatków mają być zróżnicowane w zależności od wypłacanych emerytur czy rent - 400 zł dla
otrzymujących świadczenia do 900
zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100
zł, 200 zł przy świadczeniach między
1100-1500 zł i 50 zł dla otrzymują-

cych pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł.
Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę PO, podwyższającą dodatek
w najwyższym przedziale dochodowym z 50 zł do 100 zł. Odrzucono
także poprawki PSL, podwyższające
dodatek we wszystkich przedziałach
odpowiednio do 800, 600, 400 i 200 zł.
Teraz ustawa trafi do Senatu.

1600-1800 zł – to
najczęstsze emerytury

Z raportu ZUS na temat wysokości
emerytur i rent wypłacanych po waloryzacji w marcu 2015 roku wynika,
że prawie połowa osób pobierających
emeryturę (46 proc.) otrzymuje nie
więcej niż 1,8 tys. zł. Przy czym najwyższy odsetek emerytów (12 proc.)

otrzymuje świadczenie w wysokości
1,600,01 - 1800,00 zł, natomiast w przypadku rencistów pobierających renty z
tytułu niezdolności do pracy 18,3 proc.
tej populacji otrzymuje świadczenie
w wysokości od 700,01 do 900,00 zł.
Z danych ZUS wynika, że wraz ze
wzrostem w ysokości świadczenia
maleje liczba świadczeniobiorców. Na
przykład renty z tytułu niezdolności
do pracy wyższe niż 5 tys. zł pobiera
tylko 1,6 proc. uprawnionych. Z kolei
emerytury przekraczające 5 tys. zł
dostaje zaledwie 0,8 proc. świadczeniobiorców. Są to przede wszystkim
górnicze renty z tytułu niezdolności do
pracy wypadkowe, zarówno z tytułu
wypadku przy pracy, jak i choroby
zawodowej w większości pobierane w
zbiegu z emeryturą.
Kurier PAP, bw

Knurów

Uwaga na pasach!

Górnictwo

13 stycznia około godz. 18 na przejściu dla pieszych na ul. Wilsona 51-letni
mieszkaniec powiatu lublinieckiego potrącił 58-letnią knurowiankę. Na skutek
siły uderzenia kobieta doznała obrażeń ciała – złamała prawy obojczyk. Postępowanie prowadzi gliwicka policja.
jb

Chudów

40 tysięcy w siną dal

Mieszkaniec województwa dolnośląskiego przyjechał do Chudowa samochodem marki Audi A6. 15 stycznia około 1 w nocy zauważył, że auta nie ma
tam, gdzie je zaparkował. Straty oszacowano na 40 tysięcy złotych. Złodziej
wciąż jest poszukiwany przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
jb

nekrolog

Pani Lucynie Lagner
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

								
składa
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko - Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani

Danucie Gawrońskiej

Ostatnia taka
czternastka
Z powodu złej
kondycji finansowej
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej 14. pensja
za 2015 rok
zostanie wypłacona
do 1 czerwca

D

ecyzja jest wynikiem porozumienia między zarządem
spółki a reprezentatywnymi związkami zawodowymi. Pracodawca
zobowiązał się wypłacić odsetki z
powodu przesunięcia wypłaty w
stosunku do terminu obowiązującego w poprzednich latach (15 lutego).
Ustalono również, że 14. pensja za
2015 rok będzie wypłacona na zasadach stosowanych przy wyliczaniu
nagrody za 2014 rok.
To ostatnia taka czternastka,
ponieważ porozumienie z 16 września 2015 roku między JSW a związkami zawodowymi znacznie ograniczyło świadczenia pracownicze.
Przez najbliższe 3 lata górnicy nie
dostaną 14. pensji i deputatu węglowego, a pracownicy administracji
także barbórki. Dzięki temu spółka
zaoszczędzi 2 mln zł.
Podobne obniżki zastosowano
wobec dyrektorów kopalń i zakładów JSW, dyrektorów zatrudnionych w biurze zarządu, zarządu JSW
i spółek zależnych.
/g/

z powodu śmierci

Górniczy emeryci nie poprzestają na
staraniach o odzyskanie utraconego
deputatu węglowego za 2014 i 2015
rok. Poszli dalej, podejmując próbę
wpłynięcia na prawo. Zbierają podpisy pod
obywatelskim projektem ustawy, która
nakładałaby obowiązek wywiązania się ze
świadczenia przez państwo

N

iebawem upłyną dwa lata od
rozpoczęcia „wojny” o deputat
między emer y tami górniczymi a
Kompanią Węglową SA. O meandrach problemu i sądowej batalii
pisaliśmy wielokrotnie. Sprawa ma
ciąg dalszy.
Wedle zapewnień Zakładu Zagospodarowania Mienia, Kompania
Węglowa SA wysłała do końca grudnia wszystkim emerytom pieniądze
za zaległy deputat węglowy za 2014
rok.
Jednak mogą być wyjątki, pieniądze mogły jeszcze nie do wszystkich
trafić. Dotyczy to zwłaszcza osób,
które późno złożyły pełnomocnictwa
w kancelarii prawnej. Choć termin
upływał 30 czerwca 2015 r., to niektórzy czynili to jeszcze w listopadzie.
- Zdarzają się też inne zaskakujące
przypadki, np. udzielenie przez emerytów pełnomocnictw kilku kancelariom
prawnym, a nawet występowanie w
tej sprawie przez dzieci emerytów...
bez ich wiedzy – mówi Franciszek
Szafarz, knurowski radny, a zarazem
inicjator sądowej batalii o odzyskanie
utraconego deputatu przez byłych
pracowników kopalń.
Pułapkę na siebie zastawili ci,
którzy wystąpili na drogę sądową
przeciw KW SA, wnosząc o zapłatę
ekwiwalentu pieniężnego, po czym
uznali, że jednak zrealizują deputat
w formie talonu. W takim przypadku,
jeśli nie wycofali sprawy z sądu, to
grozi im obciążenie kosztami sądowymi (135 zł).
O ważnej kwestii powinni pamiętać emeryci, którzy sądownie uzyskali
ekwiwalent powiększony o odsetki.
- Od kwoty odsetek należy odprowadzić podatek – tłumaczy Franciszek Szafarz. – Informacja o tym,
PIT z ZGM KW SA, trafi do domów
emerytów, których ta kwestia dotyczy.
Trzeba to uwzględnić przy rozliczeniu
rocznym z Urzędem Skarbowym.
Wszelkich informacji w sprawie
deputatu za 2014 rok udziela Zakład
Zagospodarowania Mienia KW SA.
Można je uzyskać osobiście (Tychy,
ul. Bałuckiego 4) lub telefonicznie
(32 717 06 90, 32 717 06 01).
- W przypadku osób, które wystąpiły do sądu. konieczne jest podanie
sygnatury akt, w pozostałych przypadkach wystarczają podstawowe dane
osobowe – zastrzega Szafarz.
Ciągle daleko do rozstrzygnięcia
losów deputatu za 2015 rok. Grupa

inicjatywna z Knurowa oddała sprawę do sądu w Gliwicach. Pierwsza
rozprawa odbyła się w k w iet niu
ubiegłego roku, następna w czerwcu.
Obydwie bez wyroku. Podobnie było
na trzeciej rozprawie we wrześniu.
- Czwarta została zaplanowana na
październik, ale ze względu na śmierć
świadka przesunięto ją na 21 stycznia
2016 roku – mówi Franciszek Szafarz. - Dzisiaj wiadomo, że i ona nie
dojdzie do skutku, odbędzie się dopiero
w kwietniu...

Nie chcą być gorsi

Jak informowaliśmy na łamach PL,
emeryci górniczy nie poprzestają na
staraniach o odzyskanie utraconego
deputatu węglowego za 2014 i 2015
rok. Poszli dalej, podejmując próbę
wpłynięcia na prawo. Konkretyzuje się
bowiem inicjatywa obywatelska, której
celem jest doprowadzenie do sytuacji,
kiedy wypłatą deputatu wszystkim
emerytom górniczym zajmie się (w
imieniu kopalń) państwo. W tej chwili
są „lepsi” i „gorsi” emeryci.
W lepszej sytuacji są emeryci z
kopalń, które zostały niegdyś zlikwidowane – mają deputat w pełnym
zakresie, gdyż państwo przejęło jego
wypłatę w imieniu zamkniętych zakładów. Gorzej mają emeryci z kopalń,
które nadal działają, czyli np. KWK
Knurów-Szczygłowice.
- Czym się różnimy od tamtych
kolegów? Tak samo pracowaliśmy...
Dlaczego państwo – poprzez decyzje
spółki, której jest właścicielem – na
to pozwala? - pyta gorzko Henryk
Hankus z Knurowa, były wieloletni
przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w KWK
Szczygłowice.
Prawo obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej przysługuje grupie co
najmniej 100 tysięcy obywateli.
- W Knurowie podpisy pod obywatelskim projektem ustawy można
składać codziennie w Klubie Lokatorek w godzinach 10-16 – informuje
Franciszek Szafarz. – Co istotne,
podpisać się mogą nie tylko emeryci
górniczy, ale każdy dorosły obywatel. Jeśli ktoś ma w tej sprawie, ale
też w innych kwestiach związanych
z deputatem, dodatkowe pytania – może zadzwonić pod nr. tel.
696 490.045, postaram się udzielić
odpowiedzi...
/bw/

składa
Dyrektor oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie
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Knurów

Wypadek przy pracy
Ważne

Okoliczności zdarzenia bada PIP
Na miejscu pojawiły się: straż pożarna,
karetka pogotowia, policja, inspekcja pracy

Mężczyzna
pracujący przy
budowie ronda
został przysypany
ziemią. Trafił
do szpitala

- Nasi przedstawiciele handlowi
nie chodzą po domach w celu
podpisania umów sprzedaży
energii - informuje Tauron
i ostrzega swoich klientów
przed naciągaczami

D

o wypadku na terenie budowy przy skrzyżowaniu ulic
Szpitalnej i 26 Stycznia doszło
w poniedziałek, przed godz. 10.00.
Na miejscu pojawiła się policja, straż
pożarna, karetka pogotowia, a także
nadinspektor pracy z gliwickiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach, który ustalił świadków i
zebrał materiał potrzebny do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń OIP,
robotnik wszedł po pochyłym, zmarzniętym gruncie do wykopu o głębokości

D

około 4,5 m, aby oczyścić rurę kanalizacji deszczowej. Nagle ziemia z jednej
z bocznych ścian wykopu osunęła się,

Knurów. 82-latka straciła 14 tys. zł

Nie ma jak w banku...
Tym razem nie „wnuczek”, a ktoś
podszywający się pod policjanta
wyłudził od 82-letniej knurowianki
14 tys. zł. Bulwersuje fakt,
że wypłata tak dużej sumy nie
wzbudziła żadnych podejrzeń
u pracowników banku

11

stycznia w mieszkaniu starszej
pani zadzwonił telefon. Męski
głos poinformował, że jest policjantem, który tropi oszusta próbującego
wyłudzić pieniądze metodą na wnuczka. Poprosił kobietę, by postępowała
zgodnie z jego instrukcjami, a ona na
to przystała. Udała się do banku, wypłaciła 14 tys. zł i zostawiła je w rejonie
jednego z osiedlowych śmietników.
Fałszywy policjant zainkasował
pieniądze i więcej się nie odezwał.
Prawdziwi stróże prawa dowiedzieli
się o oszustwie dopiero nazajutrz.
Sprawą zajął się od razu Wydział do
Zwalczania Przestępczości Przeciwko
Mieniu Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach, niemniej doświadczenie
pokazuje, że złapanie oszustów bywa
bardzo trudne.

Oszustom
pod prąd

W całej historii zastanawia, dlaczego nikt z obsługi banku nie zainteresował się, po co staruszce tyle
gotówk i. Niedawne przy padk i z
Warszawy, Krakowa czy Trójmiasta
pokazują, że czujność kasjerów może
ustrzec seniorów przed utratą dorobku całego życia.
Od jakiegoś czasu policja szkoli bankowców i pokazuje, na co
mają uważać i jak postępować, gdy
zorientują się, że ich klient może
paść ofiarą oszustwa. Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że niektóre placówki nie są zainteresowane takimi
szkoleniami. Szkoda, biorąc pod
uwagę, że to zawód szczególnego
zaufania.
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przysypując mężczyznę aż do wysokości miednicy. Jednocześnie gliniasta
bryła mocno uderzyła go w nogę.
Współpracownicy pomogli mężczyźnie wydostać się z wykopu, po
czym wezwali służby ratownicze.
Poszkodowany został przewieziony
do knurowskiego szpitala.
- Trwają dalsze czynności związane z badaniem okoliczności i przyczyn
wypadku – informuje Beata SikoraNowakowska, rzecznik prasowy PIP
w Katowicach.
MiNa
Foto: JRG Knurów

ostawcy energii walczą o klientów.
Niestety, nie zawsze uczciwie.
- Otrzymujemy wiele sygnałów o
wizytach lub telefonach przedstawicieli
handlowych podszywających się pod
pracowników Taurona oraz podających
nieprawdziwie informacje - przyznają
przedstawiciele spółki.
Oszuści wmawiają swoim ofiarom,
że kończy im się umowa i muszą podpisać kolejną albo przedstawiają im
tańszą ofertę innego dostawcy. Tańszą
tylko z pozoru. Wielu naciągniętych
nie wie, że musi wtedy rozwiązać umowę z dotychczasowym sprzedawcą, by

/g/

Przy podpisywaniu umów
warto pamiętać o trzech zasadach:

nie wpuszczać do domu nieznajomych. Jeśli już to zrobimy, należy ich
wylegitymować, a dane z identyfikatora zweryfikować telefonicznie we
wskazanej instytucji,
przed podpisaniem umowy uważnie ją przeczytać. Po zawarciu umowy
przedstawiciel zobowiązany jest wręczyć pisemne potwierdzenie,
na którym musi widnieć data, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz jego cena,
od umowy podpisanej w domu można odstąpić w terminie do 14 dni
od jej zawarcia.

śladem naszych publikacji

Uwaga na takie numery...
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy
o przestrogach Urzędu Komunikacji
Elektronicznej na temat podejrzanie
długich numerów telefonów, jakie
są wykorzystywane przez oszustów
w celu wyłudzania wysokich opłat
[Puszczają sygnał, zabierają pieniądze,
nr 2/2016 PL, s.4]. Oszuści mają nadzieję, że osoby, do których telefonują,
oddzwonią, generując w ten sposób
wysokie opłaty.
Po publikacji zadzwoniła do nas
Czytelniczka, chcąc przestrzec knurowian przed numerem, który przypomina stacjonarny numer z województwa śląskiego.
- Dzwonił do mnie ktoś z telefonu
o bardzo długim numerze, który na
początku miał cyfry: +232 21... – opowiada pani Ewa. – W pierwszej chwili

nie płacić podwójnie za prąd.
Ponadto zmiana dostawcy wiąże
się z otrzymywaniem 2 odrębnych
faktur (za sprzedaż oraz za dystrybucję
energii).
Tau ron prz y pomi na, ż e jego
przedstawiciele handlowi nie chodzą
po domach w celu podpisania umów
sprzedaży energii.
- Jeżeli zostali państwo wprowadzeni w błąd i podpisali nową umowę lub
nie są pewni, czy przyjęta przez telefon
oferta jest od Taurona, prosimy o kontakt: tel. 555 444 555.

chciałam odebrać, bo wydawało mi
się, że na początku jest kierunkowy
32. Jednak w porę się zorientowałam,
że to jednak nie to – i w końcu nie
odebrałam, więc chyba mi nic nie naliczą. Ciekawe, że z podobnego numeru
dzwoniono również do mojego syna,
tyle że ostatnia cyfra była inna.
Zatem uważajmy na dziwne, nieznane numery – zanim oddzwonimy,
przypatrzmy się im wnikliwie. W
przypadku, gdy komuś zdarzy się
paść ofiarą oszustów i zostanie mu
naliczona w ysoka opłata, zawsze
może złożyć reklamację u operatora
sieci komórkowej. Gdy nie zostanie
ona pozytywnie rozpatrzona, można
polubownie zakończyć spór w postępowaniu mediacyjnym.
MiNa

W piątek, 22 stycznia,
odbędzie się trzecia
sesja Młodzieżowej
Rady Miasta. Nastoletni
rajcy spotkają się
w Miejskim Gimnazjum
nr 3 przy al. Lipowej

Knurów

Młodzież
zaprasza
na sesję
W harmonogramie m.in. wybór Komisji Rewizyjnej, kampania
informacyjna na temat chorób nowotworowych i powołanie rzecznika
prasowego.
Obrady rozpoczną się o godz. 16.
/b/
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„Meta” na słupkach
Knurów, Żernica. Kolejni pijani kierowcy „w akcji”

C

ałe szczęście, że w w yniku
nieplanowanego „parkowania” nikt nie ucierpiał. Do
tego nietypowego zdarzenia doszło
w zeszły czwartek około godz. 13
na ulicy Niepodległości. Kierowca renault clio jechał w kierunku
ronda Jana Pawła II. Naraz stracił
panowanie nad pojazdem i zjechał
na słupki oddzielające chodnik od
jezdni, stojące tuż przed przejściem
dla pieszych obok szpitala.
- Usłyszałam huk, więc wyszłam
nieopodal – mówiła nam tuż po zajściu jedna z kobiet pracujących na
zewnątrz. – Zobaczyłam, że kierowca
wyszedł z auta, popatrzył, co się stało
i pobiegł w kierunku Straży Miejskiej.
Rzeczywiście, 31-latek udał się
na posterunek SM. Tam powiedział
dyżurnemu, co się stało. Funkcjo-

nariusz zapytał, czy jest trzeźw y.
Mężczyzna odrzekł, że nie, po czym
zostawił w okienku kluczyki z dokumentami... i rzucił się do ucieczki.
Dyżurny natychmiast powiadomił znajdujący się w pobliżu patrol
SM. Uciekinier nie zbiegł daleko. Po
krótkim pościgu został zatrzymany
na ul. Niepodległości, w pobliżu
„Biedronki”. Od razu potwierdził,
że to on jest kierowcą samochodu,
który zawisł na słupkach drogowych.
Niebawem został przekazany policjantom z gliwickiej drogówki.
Wk rótce potwierdziło się, że
kierowca clio był nietrzeźwy, i to
mocno. Według informacji Straży
Miejskiej i Policji knurowianin miał
we krwi około 2 promili alkoholu.
Warto wspomnieć, że w samochodzie, który po pijanemu prowadził,

Więcej pijanych
za kółkiem

drogówki przeprowadzali rutynową
kontrolę trzeźwości na ul. 1 Maja.
Podczas tej akcji wpadł 42-letni żerniczanin, który kierował seatem, mając
w organizmie 2,2
promila alkoholu.

Niestety, nie był
t o o d o s o bn i ony
tego dnia przypadek w Knurowie. Około
godz. 17 policjanci z
gliwickiej

Foto: Mirella Napolska

Po pijaku najechał na przydrogowe słupki. Najpierw
chciał się oddać w ręce stróżów prawa, po czym
naraz zmienił zdanie i rzucił się do ucieczki. Przy
lusterku miał serduszko z mottem „STOP wariatom
drogowym”...

przy lusterku wisiało dwustronnie
zapisane serduszko, rozdawane w
ramach akcji PZU, z hasłem: „STOP
wariatom drogowym”...

Jak podaje Komenda Miejska Policji w Gliwicach, obydwu nietrzeźwym
kierowcom zatrzymano prawo jazdy.
Dalsze czynności w ich sprawach prowadzi Wydział Kryminalny gliwickiej
komendy policji. W perspektywie
mają procesy sądowe i adekwatne kary.

Nieplanowane „parkowanie”
po pijanemu uszkodziło słupki;
szczęście, że nie ucierpieli piesi

MiNa

śladem naszych publikacji

Egzamin z miłosierdzia

W

odpowiedzi na artykuł zamieszczony w pierwszym
tegoroczny m nu merze
„Przeglądu Lokalnego” z dnia 7 stycznia 2016 r. „Egzamin z miłosierdzia”
chciałabym złożyć serdeczne podziękowania na ręce Członków Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami na Rzecz
Kotów Wolno Żyjących w Knurowie,
które w imieniu nas wszystkich podjęły się wykonania trudnego obowiązku
opieki nad środowiskiem i zwierzętami, które nas otaczają. Obowiązek ten
wynika z zapisów Ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt.
Piętnaście osób wzięło na swoje barki
działania, do których zobowiązana jest
Gmina w myśl art. 11a pkt. 2. Nie ukrywajmy – powstanie Stowarzyszenia w
bardzo prosty sposób załatwiło naszej
Gminie wywiązanie się z nałożonego
obowiązku. Roczna dotacja, z której
Stowarzyszenie musi się rozliczyć
co do złotówki, to trochę mało - nie
oszukujmy się. Cywilizowane gminy
wspierają organizacje , które wykonują
jej ustawowe obowiązki. Wspierają ich
działania poprzez pomoc prawną, udostępnienie lokalu, wspieranie różnych
akcji edukacyjnych i charytatywnych.
Tymczasem nasze Stowarzyszenie boryka się z trudnościami. Nie dość, że
brak prawdziwego wsparcia, to jeszcze
kłody pod nogi – oburzające! Piszę te
słowa, bo ktoś niezwykle mądry kiedyś
powiedział, że największe zło to tolerować krzywdę.
O stopniu ucywilizowania społeczeństwa świadczy między innymi
jego stosunek do natury i zwierząt,
jego odpowiedzialność za to, co
oswoił i udomowił, jego szacunek
do ograbionej przez jego rabunkowe
działania natury. Obywatel żyjący w
państwie prawa ma nie tylko prawa,
ale też obowiązki - prawda? ”Mały
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obywatel” zna obowiązki dotyczące
tylko i wyłącznie jego własnego nosa
(obowiązek szkolny, podatki). Świadomy obywatel wie, czym naprawdę
jest współstanowienie i współodpowiedzialność za życie społeczne w
danym środowisku. Bycie „Małym
obywatelem” oczywiście nie jest grzechem, ale grzechem jest dopuszczanie,
by „Mały obywatel” stanowił o tym,
co jest dobre, a co złe dla danego
społeczeństwa. Rada Osiedla jest
organem pomocniczym, a nie stanowiącym, Rada Osiedla nie ma prawa
stać w sprzeczności z Ustawą. Rada
osiedla reprezentuje nas, obywateli
– wszystkich obywateli zamieszkujących na danym terenie. Podkreślam:
wszystkich. Rada Osiedla w swojej
kompetencji ma głównie rolę opiniotwórczą. Jednak żeby wydawać
obiektywne opinie zobowiązana jest
do posiadania wiedzy na temat, w
którym wyraża opinię mieszkańców
(podkreślam: wszystkich ).
Cytuję: „Przeprowadzone przez
CBOP w roku 2006 badania pokazują,
że większość Polaków popiera pomaganie „bezpańskim” psom i kotom.
Codzienna obserwacja potwierdza
tezę, że większość mieszkańców miast
ma postawę przychylną, a przynajmniej tolerancyjną wobec dziko żyjących kotów. Można więc stwierdzić,
że postępowanie z wolno żyjącymi
kotami nie powinno być podyktowane
jedynie głosami mniejszości malkontentów, kierujących się skrajnym
egoizmem czy też gatunkizmem, najczęściej w połączeniu z ignorancją
i uprzedzeniami”.
Zatem apeluję do zapoznania się
z każdym tematem, z każdą dziedziną, z każdą sprawą, w której Rada
Osiedla wydaje opinie. Niech każda
obiektywna opinia będzie poparta

mądrymi, prawdziwymi, rzetelnymi
argumentami.
Nie trzeba zgłębiać felinologii,
żeby znać podstawowe prawdy. Cytuję: „Najbardziej prawdopodobną przyczyną ukształtowania się kota w formie
udomowionej stała się konieczność
zwalczania przez ówczesnych rolników
licznych odmian gryzoni niszczących
zbiory, a w szczególności zboża i rośliny strączkowe” - zatem sami je sprowadziliśmy do naszych domostw. „Proces
postępującej urbanizacji spowodował
przywędrowanie kotów do miast, gdzie
także zwalczały gryzonie, ale stały się
również zwierzęciem towarzyszącym
człowiekowi. (…) Populacja kotów
miejskich – to zwierzęta wolno żyjące,
ale nie zdziczałe. Wkomponowały się
one w przetworzone środowisko miejskie i stały się już jego częścią. Żywią
się najczęściej odpadkami wytworzonymi przez człowieka, a znajdującymi
się na śmietnikach, padliną innych
zwierząt, na które polują (przede
wszystkim są to gryzonie i ptaki). Część
z nich wykorzystuje także celowe dokarmianie przez człowieka. Nie można
również pominąć faktu, że kot posiada
też niezwykle silnie uwarunkowane genetycznie zachowania łowieckie, które
powodują, że nawet regularnie karmiony osobnik może i chce polować, w tym
przede wszystkim na gryzonie. Jednak
jak wykazują liczne badania, powodem
zniknięcia gryzoni z miejsc, gdzie bytuje kot, jest nie tylko jego duża sprawność łowiecka, ale przede wszystkim
zakodowana genetycznie u myszy i
innych gryzoni potrzeba ucieczki w
momencie poczucia zapachu kota. Tak
więc już sam fakt przebywania kota w
jakimś miejscu działa odstraszająco na
gryzonie.(…) Długość życia pojedynczego kota wolno żyjącego nie przekracza pięciu lat. Tak duża śmiertelność

powodowana jest przede wszystkim
przez choroby, celowe trucie przez
ludzi, wypadki samochodowe i ataki
innych zwierząt.(…) Zauważyć należy,
że kotom wolno żyjącym przypisuje się
roznoszenie drobnoustrojów i chorobotwórczych pasożytów, którymi mogą
zarażać inne zwierzęta i ludzi. Wśród
chorób odzwierzęcych (tzw. zoonoz)
bez wątpienia najpoważniejsza jest
wścieklizna. Jednak bliższe badania
przeprowadzone w wielu krajach
wskazują, że koty nie odgrywają żadnej istotnej roli w tym zakresie. Ostatni
odnotowany przypadek zakażenia
człowieka przez kota miał miejsce w
roku 1975 w USA. Nieporównywalnie
większe ryzyko zakażenia wścieklizną
stwarzają lisy czy psy. Inną poważną
chorobą odzwierzęcą, która może rozprzestrzeniać się przy udziale kotów
i stwarzać zagrożenie dla człowieka
oraz innych zwierząt jest toksoplazmoza wywoływana przez pierwotniaka Toxoplasma gonidii. Przypadki
takie zostały faktycznie odnotowane.
Jednak trzeba mieć na uwadze i to, że
Toxoplasma ma stosunkowo złożony
cykl rozwojowy, w którym koty są
żywicielami ostatecznymi, a szczury
żywicielami pośrednimi, co oznacza,
że istotną sprawą jest zwalczanie gryzoni, nie zaś kotów. Nieprawdziwy jest
też zarzut, że koty wolno żyjące mogą
być agresywne w stosunku do człowieka. Konkludując można stwierdzić, że
większość argumentów przeciwników

utrzymywania populacji kotów wolno
żyjących w mieście jest chybiona. Ich
znaczenie w ekosystemie miejskim
polega głównie na bardzo dużym wpływie na populację gryzoni licznie zasiedlających różne miejsca. Nie da się
ukryć, że kontrola liczby gryzoni jest
problemem znacznie poważniejszym i
nabrzmiałym niż kontrola liczebności
kotów wolno żyjących. W stosunku do
zwierząt wolno żyjących obowiązuje
zasada, że stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione
warunki rozwoju i swobodnego bytu”.
Cytowane fragmenty pochodzą
z opinii Pana Bolesława Kurzępa z
Kancelarii Adwokackiej, którą wystosował na prośbę Rzeszowskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.
Zatem apeluję jeszcze raz: zastanówmy się wszyscy mądrze i obiektywnie, czy naprawdę domki dla kotów na zimę są brzydkim elementem
naszych osiedli, czy raczej naszym
wspólnym obowiązkiem i dumą z
tego, że jesteśmy cywilizowanym,
odpowiedzialnym społeczeństwem,
bo „nie miłosierdzie, lecz sprawiedliwość winni jesteśmy zwierzętom
(Arthur Schopenhauer).
Niezwykle zobowiązana Knurowskiemu Stowarzyszeniu Opieki Nad
Zwierzętami Na Rzecz Kotów Wolno
Żyjących
Mieszkanka Knurowa

(Dane personalne
zastrzeżone do wiadomości redakcji)

Radość z grania
nie maleje
Źródłem informacji w treści
pt. „Pierwsze zmianki” oraz w niektórych wypowiedziach w artykule
„Radość z grania nie maleje” (PL nr
1/2016) są materiały zawarte w nie-

opublikowanej książce „Przez trzy
wieki z przyszowicką orkiestrą dętą”
autorstwa Edwarda J. Pyki.
M.H.
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Knurów. Formalne perturbacje przeszkodą w sfinalizowaniu drogowej inwestycji

Chodnik na Zwycięstwa gotowy...
Ale dlaczego nowy chodnik nie łączy się ze starym?
– dociekają Czytelnicy

Foto: Mirella Napolska

Nowy odcinek chodnika powstał w grudniu; rów
odwadniający ma być wykonany w ciągu kilku tygodni

P

rzed miesiącem pisaliśmy o
wspólnej inwestycji miasta i
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach, jaką była budowa
chodnika na ulicy Zwycięstwa. Niemal
300-metrowy chodnik wykonany z
betonowej kostki powstał pomiędzy
ulicą Rybnicką a przejazdem kolejowym, na odcinku, gdzie dotąd piesi
byli zmuszeni spacerować poboczem
jezdni. W drugiej połowie grudnia
nastąpił odbiór inwestycji, tymczasem
już pojawiły się głosy zaniepokojonych
mieszkańców, według których nie
wszystko jest jak należy. Otóż, podczas
budowy chodnika jego odwodnienie

nie zostało połączone z systemem
odwadniającym.
– Zrobiono tyle, ile było w projekcie,
ale na tym się sprawa skończyła – alarmowała pani Iwona. – ZDW miał wykonać dalszą część, tak, aby deszczówka
była odprowadzana, ale jak dotąd nic w
tej sprawie się nie dzieje. Przy takim stanie rzeczy po większym deszczu na jezdni będzie stała kałuża wody. Zima jest
lekka, szkoda, że nie zostało to wszystko
zrobione za jednym zamachem.
O to, czy dalsze prace ruszą, a jeśli
tak, to kiedy, zapytaliśmy w ZDW.
- Tak, rzeczywiście pojawił się problem z wyprowadzeniem odwodnienia

nowego odcinka chodnika – potwierdza Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
– Potrzebne jest wykonanie nowego
odcinka rowu odwadniającego. Wiąże
się to z koniecznością wykonania projektu. Można przewidywać, że potrwa
to kilka tygodni.

Przydałoby się
je połączyć...

Mieszkańców ulicy Zwycięstwa
irytuje jeszcze jedna sprawa – dlaczego
nowy chodnik nie łączy się ze starym,
biegnącym w kierunku skrzyżowania
z ul. Michalskiego? To uczęszczany

Oświata. Ranking szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”

Szczecin znów najlepszy
XVIII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowywany przez
miesięcznik „Perspektywy” okazał się niezbyt łaskawy dla knurowskich
szkół ponadgimnazjalnych. Placówki znalazły się na odległych miejscach

W

Polsce działa ponad 2 tys.
liceów i 1400 techników. Jak
wybrać te najlepsze? Z pomocą
przychodzi ranking „Perspektyw”.
Tegoroczne wyniki nieco zaskoczyły. Na podium po kilku latach przerwy wróciło XIII Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie,
natomiast pierwsze miejsce w klasyfikacji techników zajęło Technikum
Nowoczesnych Technologii im. Jana
Pawła II z niewielkiego Kleszczowa
blisko Bełchatowa.
Przy tworzeniu rankingu eksperci
brali pod uwagę wyniki egzaminów
maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy
szkół w olimpiadach. W przypadku
techników uwzględnili również rezultaty egzaminów zawodowych.
W rankingu ogólnopolskim
knurowskie placówki zajęły odległe
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miejsce - poza pierwszą 300.
W szczegółowym, obejmującym
tylko szkoły z województwa śląskiego,
I Liceum Ogólnokształcące im. I. J.
Paderewskiego z sumą 33,05 punktów
(na 100 możliwych do zdobycia) uplasowało się na 86 miejscu w rankingu
najlepszych liceów - w porównaniu z
ubiegłym rokiem to spadek o 10 oczek.
W klasyfikacji techników, Technikum
z Zespole Szkół Zawodowych zajęło 73
pozycję (35,28 punktów), zaś Techni-

kum nr 1 w ZS im. I. J. Paderewskiego
zanotowało „kryzys formy” - z 32
miejsca w 2015 roku spadło na 76 w
2016 roku (34,94 punktów).
Najlepszymi szkołami ponadgimnazjalnymi w powiecie gliwickim są
Liceum Ogólnokształcące „Filomata”
w Gliwicach (11 miejsce w rankingu
wojewódzkim) i Technikum nr 1 w
ZS Techniczno-Informatycznych (4
miejsce w rankingu wojewódzkim).
jb

NAJLEPSI
Najlepsze licea w Polsce według „Perspektyw”: 1. XVIII LO w Szczecinie, 2.
XIV LO im. St Staszica w Warszawie, 3. Liceum Akademickie UMK w Toruniu.
Najlepsze technika w Polsce: 1. Technikum Nowoczesnych Technologii w
Kleszczowie, 2. Technikum Łączności w ZS Łączności w Krakowie, 3. Technikum Zawodowe w ZSE w Nowym Sączu. Najlepsze licea w województwie
śląskim: 1. V LO w Bielsku-Białej, 2. III LO w Katowicach, 3. LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej. Najlepsze technika w
województwie śląskim: 1. Technikum nr 4 w ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju,
2. Technikum nr 1 ZS w Cieszynie, 3. Technikum nr 3 w ZS Technicznych w
Wodzisławiu Śląskim.

trakt – tamtędy dzieci chodzą do
szkoły, wierni do kościoła, pasażerowie – na przystanek autobusowy. Skoro
już podjęto się takiej inwestycji, czy nie
można było wykonać chodnika także i
na tym fragmencie?
Okazuje się, że póki co – nie
można było. Jak dowiedzieliśmy się w
magistracie - w Wydziale Inwestycji
Miejskich - aby kontynuacja budowy
chodnika była możliwa, konieczne
jest uregulowanie stanu prawnego
tego terenu.
– Działanie w tej sprawie leży po
stronie ZDW jako zarządcy drogi –
mówi naczelnik WIM Ewa Szczypka.
– Jeżeli stan prawny zostanie uregulowany, miasto byłoby gotowe na współfinansowanie wykonania brakującego
odcinka chodnika, tak jak to miało
miejsce i tym razem.
Ja k usta liliśmy nieof icja lnie,
skomplikowany stan prawny drogi ma
związek z tym, że dawniej przebiegała
ona nieco inną trasą. Po przebudowie
zmieniła nieznacznie swój bieg.

Kto się tego podejmie?

Czy ZDW ma w najbliższych planach zabiegi w kierunku uregulowania
tej sytuacji? Okazuje się, że byłoby raczej skłonne scedować ten obowiązek
na urząd miasta.
Nowy chodnik na Zwycięstwa powstał w ramach programu współfinansowania inwestycji drogowych (WID).
Jak usłyszeliśmy w ZDW, program
przewiduje, że władze miasta, gminy

lub powiatu występują z wnioskiem do
Urzędu Marszałkowskiego o budowę
elementów infrastruktury drogi wojewódzkiej, np. chodnika, deklarując
wkład finansowy. Zarząd Województwa, po akceptacji wniosku, zawiera
porozumienie z lokalnymi władzami.
- Rola ZDW w Katowicach w inwestycjach realizowanych w programie
WID sprowadza się do wydania opinii
o wniosku przed zawarciem porozumienia, akceptacji projektu, kontroli
przebiegu budowy i końcowego odbioru – informuje rzecznik Pacer. – Tak
też było w tym przypadku. ZDW w
Katowicach zaakceptowało wniosek,
który nie obejmował budowy chodnika
na odcinku o nieuregulowanym stanie
własnościowym.
Jak dodaje rzecznik, w podobnych
przypadkach udawało się dojść do
porozumienia z samorządami.
Naczelnik Ewa Szczypka zapowiada: - Wystosujemy do ZDW pismo z
prośbą o uregulowanie sytuacji prawnej. Zadeklarujemy w nim też, że po
uporządkowaniu spraw własnościowych Gmina chętnie będzie uczestniczyć w inwestycji.
Procedury porządkujące kwestie
własnościowe bywają trudne i bardzo
czasochłonne – niekiedy ciągną się
latami. Najważniejszy jest jednak
pierwszy krok – bez niego szanse na
spacer brakującym fragmentem chodnika są zerowe.
MiNa

Wilcza, Nieborowice

Niekontrolowana
prędkość

Odcinkowy pomiar prędkości na DK-78
między Wilczą a Nieborowicami, podobnie jak
urządzenia w 28 innych lokalizacjach, miał
zostać uruchomiony do końca 2015 roku. Na
razie nic z tego nie wyszło

W

ubiegł ym roku na 29 odcinkach dróg w całej Polsce
ustawiono bramownice z kamerami
rejestrującymi moment wjazdu samochodu na daną trasę i jej opuszczenia. Obliczona w ten sposób średnia
prędkość miała dać odpowiedź na
pytanie, czy kierowca jechał przepisowo czy też nie. Jeśli przekroczy limit,
fotografie jego samochodu trafiałyby
do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Na
podstawie numeru rejestracyjnego
operatorzy mieli ustalić właściciela
pojazdu. Od niego będzie zależało,
czy przyjmie mandat, wskaże innego
kierującego samochodem w czasie
wykroczenia czy zdecyduje się na
sądowne rozstrzygnięcie sprawy.
To miał być bat na amatorów
szybkiej jazdy i będzie, ale jeszcze
nie teraz, bo większość urządzeń
nie została jeszcze... podłączona do
zasilania. Przedstawiciele CANARD
tłumaczą opóźnienie brakiem podpisanych umów z dostawcami energii i zamontowanych liczników.

- Termin zawarcia umowy na
dostawę prądu jest zależny również
od danego zakładu energetycznego
oraz procedur w nim obowiązujących
- dodają.
Na razie działają zaledwie 4 z 29
odcinkowych pomiarów prędkości i
nie ma wśród nich liczącego 2,2 km
fragmentu DK-78 między Wilczą a
Nieborowicami, gdzie często dochodzi do kolizji i wypadków. Mimo to
już sam widok instalacji z oznakowaniem sprawia, że gros kierowców
zdejmuje nogę z gazu.
CANARD zapewnia, że większość urządzeń rozpocznie rejestrację wykroczeń najpóźniej do końca I
kwartału 2016 roku.
/pg/

Obecnie rejestrac ja naruszeń
prowadzona jest w Łosiowie, Łuszczowie, Karniewie oraz na odcinku
Zwierki-Zabułdów. Od po łow y
listopada do końca 2015 roku w
tych miejscach przyłapano w sumie 3300 kierowców na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.
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Wilcza. Z kart historii

Stracili życie, lecz żyją w pamięci
Mieszkańcy Wilczy po dziś dzień zachowują w pamięci wilczan, którzy polegli i zaginęli
w czasie II wojny światowej. Ale pamiętają nie tylko o pobratymcach – wystarczy wstąpić
na teren miejscowego cmentarza, by znaleźć tego dowody...

T

uż po wejściu na obszar nekropolii, po jej prawej stronie
rzuca się w oczy większy niż
okoliczne pomnik. To symboliczna

mogiła upamiętniająca mieszkańców,
którzy stracili życie podczas wojennej
zawieruchy.
Na tablicach wymienieni są: Ema-

nuel Baluch, Wacław Baluch, Henryk
Baluch, Jerzy Bąk, Ignacy Blacha,
Augustyn Broda, Fryderyk Chwołka,
Helmut Chwołka, Walenty Chwołka,

Robert Czempiel, Ewald Czenczek,
Ryszard Czenczek, Jan Dajerling, Alfred Doleżych, Ryszard Duda, Paweł
Dudzik, Franciszek Gasz, Alfred Goik,
Emil Górecki, Artur Górecki, Józef
Górecki, Wiktor Górecki, Edward
Graniczny, Paweł Granieczny, Paweł
Grichtolik, Rudolf Grychtoł, Konstanty Grychtoł, Herbert Golec, Alfred
Hajduk, Karol Hajduk, Ignacy Henel,
Walter Henel, Władysław Iwaszczuk,
Antoni Jamros, Józef Kalnik, Wilhelm
Kapol, Franciszek Kaszek, Kątny (brak
imienia), Wiktor Kłosek, Jan Konik,
Jan Korzusznik, Michał Krupa, Józef
Kuc, Alfred Kwiotek, Gerard Kwiotek,
Ludwig Walter, Józef Malik, Henryk
Mazurek, Alfons Mnochy, Alojzy
Morawin, Franciszek Mozgolik, Paweł Musiolik, Emil Nastula, Alfons
Nowak, Florian Pacha, Elfryda Pacha,

Jan Palenga, Antoni Paprotny, Alojzy
Paszek, Maksymilian Piecha, Paweł
Płonka, Paweł Prus, Adolf Przybyła,
Jan Ptaszek, Eryka Seifert, Jan Sekuła,
Paweł Sekuła, Stefan Sekuła, Wilhelm
Sekuła, Albert Skiba, Jerzy Skiba,
Konrad Skiba, Paweł Skiba, Franciszek
Szewioła, Augustyn Szewioła, Hubert
Szewioła, Paweł Szolc, Ryszard Szydło,
Wilhelm Szymala, Maria Szymala,
Franciszek Szymoszek, Gerard Szymura, Jadwiga Tekla, Stefan Tkocz,
Ludwig Twardawa, Ignacy Weniger,
Jan Weniger, Alojzy Wesołowski, Jerzy
Wichary, Jan Winkler, Wilhelm Winkler, Brunon Winkler, Józef Wióra,
Franciszek Witek, Teodor Woźnica,
Paweł Zawadzki, Antoni Żaczek.
Maria Grzelewska

Foto: Bogusław Wilk

Mogiła na wilczańskim cmentarzu z tablicami, na których wyryto imiona i nazwiska
mieszkańców Wilczy, którzy polegli i zaginęli podczas II wojny światowej

Wielu z okolicznych mieszkańców walczyło w polskich mundurach na różnych frontach II wojny
światowej. Na zdjęciach prezentujemy odznaki i medale okazane nam przez dwóch
mieszkańców Knurowa (A.M.) i Przyszowic jako świadectwo z ich wojennych lat. Po lewej
stronie widnieje odznaka za udział w walkach o Berlin, w środku medal „Zasłużonym na Polu
Chwały”, po prawej Order Odrodzenia Polski

Knurów. Wydawnicze plany Bogusława Szyguły

O parafii na węglu wyrosłej

17 stycznia 1945 roku odbył się ostatni obozowy apel
w Auschwitz. Hitlerowcy zarządzili ewakuację obozu. Ponad
56 tysięcy więźniów i więźniarek ruszyło na „marsz śmierci”.
Jego szlak wiódł w stronę Wodzisławia Śląskiego, m.in.
obrzeżami Wilczy. Ciężka zima, mróz i brutalność strażników
sprawiła, że na samej 53-kilometrowej trasie zginęło ponad
600 więźniów (o wiele więcej zostało zabitych poza trasą
marszu i w masowych egzekucjach; w sumie około 15 tys.
więźniów nie przeżyło marszu, ponad 800 z nich straciło życie
w samym tylko Rybniku). W przeszło 20 miejscowościach
województwa śląskiego znajdują się miejsca upamiętniające
marsz - jedno z nich (obelisk na zdjęciu) na cmentarzu
w Wilczy

7 lutego minie 100 lat od ponownego powołania samodzielnej parafii
w Knurowie. Z tej okazji Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji
KWK „Knurów”, przygotował publikację opisującą dzieje parafii
pw. świętych Cyryla i Metodego

„K

nurów - Górnośląski Velehrad” - taki tytuł nosi jubileuszowe wydawnictwo, nawiązując
do czeskiego miasteczka, gdzie przed
wiekami przybyli misjonarze Cyryl
i Metody.
Szyguła sięga do źródeł, by snuć
opowieść o parafii w Knurowie od
średniowiecza do początków XX wieku. Przy tym sporo uwagi poświęca
ponownemu jej usamodzielnieniu
się, budowie kościoła tymczasowego,
nowej plebanii i dzisiejszej świąty-

ni. W książce znajduje się też opis
w ystroju i w yposażenia kościoła
autorstwa Franciszka Masorza, jak
również rzeźb, płaskorzeźb i mozaik
Henryka Burzca.
Są też odwołania do współczesności (opis życia parafialnego, ważniejsze daty, sylwetki proboszczów i
dokonania duszpasterzy).
Całość dopełniają archiwalne
fotografie.
Zanim publikacja trafi do rąk
czy telników, autor musi znaleźć
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sponsorów, którzy pomogliby sfinansować jej wydanie. Liczy, że uda się to
w sam raz na jubileusz.

/g/

Mieszkańcy Wilczy specjalny obelisk poświęcili też polskim
żołnierzom, którzy polegli w 1939 roku

7

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

SONDA

Przyszowice. Dzień Babci i Dziadka

Najważniejsza
rola w życiu

Za co cenimy nasze babcie?
Jak je wspominamy? – o parę
ciepłych słów na ten temat
poprosiliśmy knurowian

Na co dzień doceniani tylko przez najbliższych,
w ten jeden dzień – przez całą Polskę. 19 stycznia
Babcie i Dziadkowie świętowali w Przyszowicach

AGATA KAMYK:
- Obie moje babcie, Alę i Helę, cenię
za autorytet. Za to, że zawsze mi
pomagają w trudnych sytuacjach
– wiem, że zawsze znajdę u nich
wsparcie duchowe. Najważniejsze
jest to, że po prostu są.

Wiesław Machnik zaraził
publiczność dobrym humorem

O

rganizatorem spotkania w sali OSP
było przyszowickie koło Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na
zaproszenie Bogusławy Kuklińskiej,
przewodniczącej koła, publiczność zabawiał Wiesław Machnik. W programie
„Cyrk na szynach” artysta zaprezentował codzienność pracowników kolei w
krzywym zwierciadle
- Pan Wiesław przywiózł ze sobą
nie tylko skecze i piosenki o kolei. W
programie znalazło się także wiele
zabawnych piosenek związanych z
życiem seniora - mówi Tadeusz Pu-

chałka, uczestnik spotkania.
Występ kabareciarza zakończyła
pikantna piosenka o paniach, nagrodzona przez publiczność gromkimi
brawami. Przy lampce wina, pysznym
ciastku i kawie seniorzy świętowali
Dzień Babci i Dziadka. A co to znaczy
być dziadkiem?
- Dziadkiem być to radość z tego, że
się jest i z tego, że wypełnia się ostatnie
już w życiu zadanie – pisze Tadeusz
Puchałka.
Oprac. jb, TP,
foto: Tadeusz Puchałka

JERZY JURASZEK:
- Obie moje babcie odeszły już dawno temu, kiedy byłem dzieckiem.
Ciepło je wspominam. Babcia Ema
mieszkała w Przegędzy. Pamiętam,
jak kiedyś, gdy byłem już większy,
zapytała mnie, od kogo ja jestem –
bo tych wnuków babcia miała bardzo
dużo. Inne wspomnienie jest takie, że
babcia wyjmuje z szufladki w bifyju
20 złotych i mi je daje. Teraz sam
już jestem dziadkiem i wiem, że mieć
wnuki to jest coś fajnego.

Starzejemy się...

Dni Babci i Dziadka z roku na rok będzie świętować coraz większy procent
mieszkańców Polski. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego,
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w 2013 roku stanowiła 18,4 procent
ogółu. Tymczasem, według prognoz GUS, w 2050 roku liczba osób powyżej
65. roku życia ma wynieść aż 32 procent ogółu ludności.

Kochamy mocno Babcię, Dziadka.
To nie żarty moi mili.
Dzisiaj im życzenia składamy
By sto lat jeszcze żyli!
Tymon i Filip

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji Dnia Babci i Dziadka
zdrowia, uśmiechu, radości
Babci Basi i Dziadkowi Stasiowi
życzy wnuczek Bruno.

***
W dniu tak pięknym i wspaniałym
Życzymy Tobie Babciu sercem całym
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
Sto lat życia i radości.
Kochanej Babci Urszuli Kijak
Daria i Oliwia

***
Babciu i Dziadku
dla gromadki kochających wnuków
jesteście podporą, przykładem i siłą.
Z okazji Waszego święta życzymy
dużo zdrowia oraz uśmiechu każdego
dnia.
Helenie i Hermanowi GASCH
życzą wnukowie Aneta, Michał z Kasią,
Iwona z Grzegorzem, Asia z Adamem i
prawnukowie.
K o c h a my Wa s i d z i ę k u j e my z a
wszystko.

***
Babci Stefie i Dziadkowi Norbertowi
dużo zdrowia i szczęścia w Nowym
Roku, pociechy z wnuków i uśmiechu
na twarzy
życzą Adam z Grzesiem
***
Kochani Dziadkowie - zacznę zwyczajnie,
że z Wami w domu jest bardzo fajnie.
I w deszczu, i w słońcu, w smutku,
w radości, wspieracie, uczycie życia w
miłości. Dzisiaj za wszystko chcę Wam
dziękować, skromny bukiecik kwiatów
darować!
Kochanym Dziadkom Sylwii i Marianowi
oraz Prababciom Fridce i Lidii
życzenia składa Gabrysia
***
Babciu, Babciu! Cóż Ci dam?
Jedno serce tylko mam,
a w tym sercu róży kwiat –
żyj nam Babciu choć sto lat!
Babci Lucynce Cholewa
życzą wnuczęta – Dagmara, Ariel,
Natalia oraz Bruno.

***
Tak wiele mnie nauczyłaś,
tak wiele uśmiechu mi dałaś,
na spacery ze mną chodziłaś,
kiedy byłem jeszcze mały.
Do snu nuciłaś piosenki,
byłaś zawsze blisko mnie
więc podziękować Ci, Babciu Danusiu
za to wszystko chcę.
Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,
bo uśmiech jest najważniejszy
i to, że kocham Cię!
Kochanej Babci Dance – Bartuś!
***
Dla Kunegundy Gajewskiej –
Babciu nasza ukochana,
nie bądź nigdy zatroskana
i nieważne, jaka pora
Babciu nigdy nie bądź chora!
Życzymy samej pomyślności
oto wyraz naszej miłości –
wnuki Artur i Paweł.

informacja własna wydawcy

IRENA SKUBACZ:
- Moje babcie dużo ze mną haftowały,
uczyły szyć, dzięki nim zdobyłam
dużo praktycznych umiejętności. W
każde ferie czy wakacje jeździło się
do babci na wieś. To były prawdziwe
zjazdy rodzinne. W gospodzie się
pomagało, babcia Agnieszka uczyła,
jak wiązać snopki. To była bardzo
ciepła osoba, krzywdy by nikomu nie
zrobiła. Zawsze nas broniła przed
rodzicami – była naszym adwokatem.
Zawsze chętnie się jeździło do babci,
wiedzieliśmy, że będzie fajnie.

Not. MiNa

z redakcyjnej poczty
Foto: arch. autorki

Herbatka u ks. Franciszka

- Ksiądz Mirosław Pelc, proboszcz parafii
Cyryla i Metodego, wiele już dobrego uczynił
dla parafii, chociaż jest tutaj od niedawna.
Nie zapomniał także o seniorach.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
ksiądz proboszcz odprawia mszę świętą o
ósmej rano w intencji seniorów z całej parafii, a po nabożeństwie zaprasza wszystkich
obecnych na spotkanie w salkach przy kawce,
herbatce, a nawet kanapkach. W grudniu
przyszedł na spotkanie św. Mikołaj, w osobie emerytowanego księdza Franciszka, i
obdarował nas słodkościami. W styczniu
było spotkanie opłatkowe i śpiewanie kolęd.
Dziękujemy księdzu proboszczowi za to, że
nieustannie zaprasza emerytów na spotkania, a księdzu Franciszkowi za umilanie
nam czasu.
Eugenia - uczestniczka spotkań
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Knurów. Biblioteka po modernizacji

Nowoczesne wnętrza kuszą czytelników
Pani Teresa (druga z prawej) z niecierpliwością czekała na otwarcie biblioteki

W

pier wsz ych d n iach po
otwarciu knurowianie skuszeni nowoczesną przestrzenią tłumnie odwiedzali bibliotekę. Reakcje były podobne: wow!
Trudno się temu dziwić: z szarobiałych
ścian spoglądają na czytelników inspirujące cytaty, na nowych regałach
leżą równiutko ułożone książki o
kolorowych grzbietach, w czytelni
czeka zaciszny kącik z komputerem, a
czytelnia prasy przypomina domowy
salon z wygodnymi fotelami.
- Pierwsze reakcje czytelników są
w pełni satysfakcjonujące - mówi Jerzy
Kosowski, dyrektor Centrum Kultury
w Knurowie. - Czytelnicy zwracają
uwagę na przestronność, jasne wnętrza oraz nowe możliwości. Liczymy
na częstsze odwiedziny i zwiększenie

czytelnictwa, czemu z pewnością
przysłuży się bogatszy księgozbiór, nad
czym jako Centrum Kultury usilnie
pracujemy.
Z modernizacji zadowolone są
także panie bibliotekarki. Henryka
Grębowiec od 10 lat pracuje w bibliotece, obecnie czuwa nad czytelnią.
- Czytelnia jest teraz jakby na
końcu biblioteki - mówi pani Henryka.
– Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy
tutaj ciszę, spokój i z każdym dniem
coraz więcej osób chcących skorzystać
z książek i komputerów.
Pani Zofię natomiast można spotkać tuż przy regałach z książkami
– służy pomocą i radą czytelnikom,
jeszcze nieco zagubionym w nowym
ustawieniu księgozbioru.
- Bardzo mi się podoba po remon-

Foto: Justyna Bajko

Ponad miesiąc po zakończeniu modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej pracownicy
odetchnęli z ulgą: starzy czytelnicy wrócili, nowi przychodzą z ciekawości i zostają
na dłużej. - Wreszcie wszystko wraca na dawne tory. Tylko ładniejsze i nowocześniejsze
- śmieje się pani Maria, wierna czytelniczka od lat

cie – mówi pani Zofia. – Szczególnie
zachwyca ta przestrzeń i ilość książek.

Dla miłośników słowa

W ascetycznej, odnowionej placówce jest miejsce dla wszystkich
niezależnie od wieku i zainteresowań.
Knurowska biblioteka to miejsce spotkania różnorodności i ich pokojowego
współistnienia: między półkami mijają się profesorowie i uczniowie, miłośnicy kryminałów i fantasy, zabiegani
rodzice i martwiący się o przyszłość
emeryci. Biblioteka bez czytelników
umiera. W jaki sposób MBP planuje
pozyskać nowych wielbicieli słowa?
Pomysłów jest sporo.
- Planujemy prowadzić zajęcia
biblioteczne dla uczniów szkół gimna-

informacja własna wydawcy

21 i 22 stycznia MBP Biblioteka Główna oraz Filia nr 2 w Knurowie zaprasza serdecznie wszystkich seniorów
do odwiedzin w naszej placówce. Babcie i Dziadkowie składający wizytę w bibliotece otrzymają nie tylko
życzenia z okazji ich święta, ale również drobne upominki przygotowane przez bibliotekarki.
Zapraszamy!

zjalnych i ponadgimnazjalnych, organizować spotkania autorskie, wystawy
i kursy komputerowe dla seniorów oraz
nawiązać współpracę z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku – wylicza Brygida
Dreślińska, kierownik MBP.
Książki otwierają przed czytelnikami rzeczywistość wyobrażoną,
utkaną z tysiąca słów. Uczą zrozumienia świata z całym jego bogactwem
myśli i doświadczeń. To od czytelnika
zależy, co w książce znajdzie.
- Lubię książki fantastyczne i skandynawskie sagi. Dość sporo czytam,
zresztą chyba widać - śmieje się pani
Teresa, trzymając naręcze książek. - W
odnowionej bibliotece podoba mi się ta
przestrzeń. Wcześniej było tutaj dosyć
ciasno.
Dla pracowników placówki czytelnicy są najważniejsi. Aby ułatwić
im dostęp do księgozbioru, zmieniono
godziny otwarcia - od stycznia placówka jest czynna w każdą sobotę.
- Staramy się słuchać naszych
czytelników – tłumaczy kierownik
Dreślińska. – Biblioteka musi być
przyjaznym miejscem, bo tylko wtedy
czytelnik wróci.

Wychować do czytania

W czasach, kiedy książka przez
wielu młodych ludzi traktowana jest
jako zło konieczne, biblioteka podjęła
wyzwanie – wychować nowe pokolenie
miłośników światów przeczytanych.
Służyć temu mają działania skierowane przede wszystkim do dzieci, bo
jak podkreśla kierownik Dreślińska,
małe dziecko tworzy dorosłego czytelnika. Maluchy chętnie odwiedzają
bibliotekę: oswajają się z książkami i z
paniami bibliotekarkami. W dziecię-

cym oddziale knurowskiej MBP serca
dzieci skradła tablica do rysowania
mazakami suchościeralnymi.
- Maluchy ją uwielbiają - zdradza
Sylwia Wolnica, bibliotekarka - Przy
każdych odwiedzinach w bibliotece
najpierw muszą porysować, a dopiero
potem idą wypożyczać książeczki.
Nowoczesne sprzęty multimedialne oferują nowe możliwości pracy
z dziećmi – mali czytelnicy mogą zobaczyć film na większym ekranie czy
pobawić się na komputerze.
W kąciku dziecięcym na stałe
zagościły również kolorowe pluszaki i
gry edukacyjne.

Wzór i motywacja

Remont biblioteki, pomimo trudów i pracy, przyniósł wiele satysfakcji. Knurów jest wzorem dla innych
miast, jak skutecznie sięgać po środki
finansowe z zewnątrz.
- Dyrektorzy bibliotek z okolicy
dzwonią do nas pytać, co zrobić, jak
spełnić kryteria. Pewnie byliśmy dla
nich motywacją –zdradza Brygida
Dreślińska.
Ogrom włożonej pracy docenił
także Grzegorz Gauden, dyrektor
krakowskiego Instytutu Książki, który
wystosował specjalny list gratulacyjny (jego treść publikujemy niżej w
ramce).
Kilka tygodni po zakończeniu
modernizacji jeszcze trudno mówić
o w ymiernych rezultatach. Choć
jedno już wiadomo na pewno - starzy
czytelnicy zostali w bibliotece, a nowi
wciąż się zapisują. I to jest największy
sukces.
jb

List gratulacyjny

Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki, skierowany na ręce prezydenta Adama Ramsa, dyrektora CK Jerzego
Kosowskiego i kierownik MBP Brygidy Dreślińskiej.
Szanowni Państwo,

serdecznie gratuluję zakończenia remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Knurowie. Cieszy fakt, że władze Knurowa, a także dyrekcja i kierownictwo
biblioteki zdecydowały się na przeprowadzenia tak ważnej inwestycji. Nowo
wyremontowane przestrzenie biblioteki to nie tylko przyjazne, funkcjonalne i
nowoczesne wnętrza, ale przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom gminy
łatwego dostępu do książek, multimediów i Internetu.
Remont i wyposażenie pomieszczeń biblioteki to jedna z inwestycji
zrealizowanych w ramach Programu Wieloletniego KULTURA +, Priorytet:
„Biblioteka +.Infrastruktura bibliotek”, którego celem jest przekształcenie
bibliotek w nowoczesne centra kontaktu z kulturą i edukacją, będące ośrodkami życia społecznego. W ostatnich latach wiele instytucji zaangażowało
się w te działania i to właśnie dzięki ich wysiłkom przybywa w Polsce takich
miejsc. Wierzę, że właśnie zakończona inwestycja sprawi, że Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie wejdzie do tego rozrastającego się grona, stając
się wzorcową placówką w regionie.
Jeszcze raz gratulują Państwu udanej inwestycji i mam nadzieję, że odnowiona placówka stanie się miejscem wielu ciekawych wydarzeń i spotkań,
ważnym dla lokalnej społeczności.
Łączę wyrazy szacunku,
Grzegorz Gauden.
ogłoszenie własne wydawcy

Fundusze dla Biblioteki w Knurowie
Zrealizowano ze środków ﬁnansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Za pozyskane środki, MBP w Knurowie, zakupiła 1071 książek,
za sumę 20 840 zł.
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rozrywka nr 3
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska,

Wojciech Bałazy z Pilchowic

ur. 12.01.2016 r., 3710 g, 54 cm

Sebastian Gajda z Czerwionki

ur. 12.01.2016 r., 4120 g, 57 cm

Milena Pułka z Knurowa

Emilia Suchodolska z Knurowa

3

22.01.2016 r.
PIĄTEK
Hokus-pokus, Albercie Albertsonie
dubbing
- godz. 15.30

Moje córki krowy
- godz. 17.00
Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 19.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

23.01.2016 r.
SOBOTA
Hokus-pokus, Albercie Albertsonie
dubbing
- godz. 15.00
Moje córki krowy
- godz. 16.45
Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 19.00
Joy napisy
- godz. 21.00
24.01.2016 r.
NIEDZIELA
Operacja Arktyka dubbing
- godz. 15.00
Moje córki krowy
- godz. 17.00
Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 19.00
Joy napisy
- godz. 21.00

Mateusz Manista z Gliwic

Michał Manista z Gliwic

ur. 13.01.2016 r., 2470 g, 46 cm

ur. 13.01.2016 r., 2050 g, 46 cm

Antoni Dziwiszek z Knurowa

Maja Sobczak z Czerwionki-Leszczyn

ur. 14.01.2016 r., 3930 g, 56 cm

ur. 14.01.2016 r., 3210 g, 52 cm

25-27.01.2016 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
Operacja Arktyka dubbing
- godz. 16.00
Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 18.00
Joy napisy
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 13.01.2016 r., 3590 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 1/2016 brzmiało: „GOŚCINA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Marian
Marczak. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

Joy napisy
- godz. 21.00

21.01.2016 r.
CZWARTEK
Fistaszki 2D dubbing
- godz. 16.00
Gwiezdne wojny. Przebudzenie
mocy 2D napisy
- godz. 17.45
Moje córki krowy
- godz. 20.15

Jakub Popowicz z Gliwic

ur. 12.01.2016 r., 3000 g, 51 cm

ur. 12.01.2016 r., 2790 g, 50 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego).

Klara Dras z Knurowa

ur. 12.01.2016 r., 3770 g, 55 cm

Amelia Cieplechowicz-Piontek z Rybnika
ur. 16.01.2016 r., 3300 g, 54 cm

Amelia Żyrkowska z Knurowa

ur. 17.01.2016 r., 3510 g, 53 cm
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Knurów, Gierałtowice, Pilchowice

Ślubujemy coraz częściej
W Knurowie w 2015 roku zawarto zdecydowanie więcej małżeństw,
w gminie Pilchowice dokonano 3 transkrypcji aktu urodzenia,
w Gierałtowicach rośnie liczba mieszkańców – wszystko to można
wyczytać ze statystyk urzędów stanu cywilnego

C

ieszy to, że rodzi się coraz
więcej dzieci – w Knurowie
wzrosła ilość sporządzonych
aktów urodzenia. W 2015 roku wydano ich 919 (w roku poprzednim
– 887). Jednak należy pamiętać, że
te dane obejmują niemowlęta nie
t yl ko z K nurowa czy okolic, a le
również z odleglejszych miejscowości, tyle że urodzone w knurowskim
szpitalu.
Według danych knurowskiego
USC, najpopularniejsze imię nadawane w zeszłym roku dziewczynkom
to Amelia. W czołówce znalazły się
także: Julia, Lena i Maja (właśnie to
imię było najczęściej nadawane w
2014 roku). Wśród imion męskich
najbardziej przebojowy był Szymon,

po nim kolejno – Wojciech, Kacper i
Adam. Chłopców urodziło się nieco
więcej niż dziewcząt. Przeprowadzono 176 uznań dziecka, co oznacza, że
tyle właśnie niemowląt urodziło się
w związkach niezalegalizowanych.
Ale choć życie na „kocią łapę” nie
jest rzadkością, to jednak w ostatnim
czasie legalizacja związków zyskała
na popularności. Statystyki wskazują, że knurowianie zdecydowanie
chętniej zawierają małżeństwa. W
2015 roku ślubowało sobie aż 237 par
(w roku poprzednim –167, a w 2013
roku – 179). Większość nowożeńców
zdecydowała się na to, by ich „tak”
miało wymiar sakramentalny – zawarto 122 śluby konkordatowe, zaś
cywilnych 115. Największa różnica

wieku między połówkami par małżeńskich to 15 lat, druga w kolejności
– 10 lat.
Od 2015 roku urzędy stanu cywilnego mają możliwość udzielania
ślubów poza swoimi siedzibami. W
zeszłym roku w knurowskim USC odnotowano dwa takie śluby cywilne. Nie
chodziło jednak o żadną ekstrawagancję – pary ślubowały sobie w domach,
z przyczyn zdrowotnych.
W zeszłym roku mniejsza była
także liczba rozwodów – 86, podczas
gdy w 2014 roku próby czasu nie przetrwało 101 par małżeńskich.
Nieco więcej osób odeszło – ilość
wydawanych rokrocznie aktów zgonu
wzrosła z 533 w 2014 roku do 602 w
2015.

foto-migawka

Liczba mieszkańców Knurowa
utrzymuje się na mniej więcej stałym
poziomie. 31 grudnia ubiegłego roku
na stałe było zameldowanych 37 461
osób, zaś 723 miały zameldowanie
czasowe (statystyki z 2014 roku mówią
o 37 699 mieszkańcach).
W gminach Gierałtowice i Pilchowice nie wydaje się aktów urodzenia,
bo porody odbywają się w szpitalach
poza terenem gmin.
W Gierałtowicach zanotowano
w zeszłym roku 115 urodzeń – to o
12 mniej niż w roku poprzednim. A
jednak mieszkańców systematycznie
przybywa. Pod koniec ubiegłego roku
było ich 11 439 (to o 90 więcej niż w
2014).
Małżeństw w 2015 roku zawarto
nieznacznie mniej – 57 zamiast 62 w
2014. Nieco mniej zanotowano zgonów
(109 zamiast 112).
Liczba mieszkańców w gminie

foto-migawka

Pilchowice również się zwiększyła w
końcówce ubiegłego roku było ich w
sumie 11 248 – o 111 więcej niż rok
wcześniej. Wśród nowo narodzonych
obywateli kilkoro przyszło na świat
za granicą – w pilchowickim USC
dokona no t ra nsk r y pcji 3 a k tów
urodzenia.
Ilość małżeństw zawartych w
zeszłym roku jest podobna – 58 (w
2014 – 56), jednak mniej par ślubowało sobie po katolicku (38 zamiast
47). Więcej par zdecydowało się na
rozwód – do USC w 2015 roku wpłynęło 25 wyroków rozwodowych, gdy w
poprzednim – 20.
Aktów zgonu sporządzono w gminie Pilchowice nieco mniej niż w roku
poprzednim, 98. W 2014 roku wśród
mieszkańców gminy odnotowano 108
przypadków zgonu.
MiNa

Foto: Justyna Bajko

Główna nagroda św
iątecznej
krz yżówki, prz ydatny
spr zęt
AGD, trafiła do Bar
bar y Grudzi ądz . - By łam aku
rat na
zak up ach , otw ier
am Prz eglą d i tak a nie spo
dzi ank a!
- opo wia dał a knu
row ian ka
o chw ili, kie dy dow
ied zia ła
się o wygranej. – Bar
dzo się
cieszę! Pierwszy raz
w życiu
coś wygrałam!
Pani Bar bara wyszł
a z naszej
red akc ji bo ga tsz
a o AG D,
kal end arz z rep rez
ent acj ą
piłkarską (- Będzie
dla syna!uci esz yła się ) i…
doś wia dcze nie z po zow an
ia pr zed
aparatem. - To dla
mnie nowość, tego to już cał
kiem się
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– mówiła
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informacja własna wydawcy

Gierałtowicach wystąpili młodzi muzycy W niedzielę w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w
m dyrygowała Mirosława Sander, prezes
zespołe
uczniowie Stowar zyszenia „Mozart ”. Młodzieńczym
W noworocznym koncercie nie zabrakło
ek.
Matusz
of
Krzyszt
adził
poprow
imprezę
stowarz yszenia, a
Targosz Szalonek. Muzyków oklaskiwali
er
Sylwest
tenor
niespodzianek. Gwiazdą wieczoru był znany
ie pogratulował udanego koncertu) i
m.in. wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel (który publiczn
cieli, mieszkańców Gierałtowic
nauczy
też
o
zabrakł
Nie
Gminy.
Rady
y
Józef Buchcz yk - przewodnicząc
ży.
młodzie
owanej
utalent
i oczywiście najwierniejszej publiczności - rodziców
oprac. jb, foto: Tadeusz Puchałka
informacja własna
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NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

3/16-odw.

1/16-odw.

M ężcz y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

Gładzie, malowanie, kafelkowanie, sufity
podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716

1/16-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

1-4/16

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

1/16-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunk i dl a dzi e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399

1-4/16

1/16-odw.

2,2 ha w górach – sprzedam. Tel. 32 235
22 52
WYSOKIE ODSZKODOWANIE. Wypadki
drogowe, na chodniku, w pracy, błędy medyczne. Tel. 666 038 835

49/15-4/16

2-13/16

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane. Tel. 603 356 653

Zimowa obniżka cen na remonty mieszkań.
Te l . 6 61 74 9 8 8 3 – w y c e n a g r a t i s ;
www.irbud.cba.pl

Kupię działkę budowlaną w okolicy Koziełka.
Tel. 600 399 408

2-3/16

1/16-odw.

DAM PRACĘ

Świętujemy nasze 25-lecie kolejną porcją zdjęć. Odszukaliśmy
fotografie sprzed kilkunastu lat,
kiedy to zima była zimą nie tylko
z nazwy. „Przeglądowy” fotograf
uwiecznił dzieci szalejące na zaśnieżonych górkach, k ierowcę
skrobiącego szybę, pana walczącego z wałami śniegu.
Czy ktoś rozpoznaje się na
zdjęciach? Wierzymy, że tak. Jeśli
masz swoje przemyślenia co do akcji – podziel się z nami: telefonicznie (32 332 63 77), elektronicznie
(redakcja@przegladlokalny.eu) lub
osobiście (zapraszamy do redakcji
przy ul. Niepodległości 5).

1-4/16

1-4/16

FINANSE

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

z archiwum Przeglądu

Sprzedam mieszkanie na WP II ul. Lotników,
I piętro, 49 m2. Tel. 605 664 322

3/16

Sprzedam mieszkanie w Knurowie 2 pokoje,
kuchnia z oknem, balkon, II piętro, 38 m2.
Dobra lokalizacja. Cena 118 tys. zł. Tel.
504 012 817

3-6/16

Sprzedam mieszkanie w Knurowie. Tel. 600
399 408

1-4/16

MOTORYZACJA
Dla pracującego i dla emer y ta, prosta
pożyczka do 25 tys. Tel. 793 080 309

3/16

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 027 817

3/16

Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

3-13/16

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

3-13/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

Firma „Komstal” zatrudni osobę na stanowisko handlowca. Wymagania: wykształcenie
min. średnie, znajomość j. angielskiego lub
niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
sekretariat@komstal.pl

2-3/16

Przychodnia SANVITA zatrudni pielęgniarkę.
Tel 509 441 515 sanvitaknurow@wp.pl
3-5/16

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-4/16

Urodziny
w kinie

informacja własna wydawcy

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych
urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W prog ra mie zw ied za nie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla
soleniz a nta i uczest ni ków z abaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać (e-mail:
info@kinoscenakultura.pl).

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości wykaz nr 1/GB/2016 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
w drodze bezprzetargowej.
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TS 10ka.pl Zabrze.
Stoją (od lewej): Robert Wolniewicz, Marcin Leszczyński, Damian Solak, Michał Kuźnik,
Mateusz Majchrzak i Szymon Wesołowski (selekcjoner).
Poniżej: Kamil Andrzejewski, Mateusz Masiuk i Ariel Mnochy

Foto: prywatne

www.przegladlokalny.eu

Wyjechali
do Zakopanego

17 stycznia rozpoczęło się
kolejne zgrupowanie zawodników Młodzieżowej Kadry
Narodowej w boksie. Pięściarze przebywać będą w Zakopanem do 29 stycznia, a wśród
kadrowiczów znaleźli się m.in.

Damian Durkacz ze Spartana Knurów i Wojciech Czarkowski z Gardy Gierałtowice.
Jed ny m z człon ków k ad r y
trenerskiej jest knurowianin
Ireneusz Przywara.
PiSk

Foto: prywatne

Biegi

„10ka” jak tornado

Zespół futsalowy 10ka.pl Zabrze, w której występują
m.in. zawodnicy Jedności 32 Przyszowice i Wilków
Wilcza, zdeklasował czterech z sześciu rywali w turnieju
eliminacyjnym do finałów międzynarodowych rozgrywek
Winter Cup 2016
wicza z Jedności 32 Przyszowice, Marcina Leszczyńskiego z Wilków Wilcza i Ariela
Mnochego byłego zawodnika
Jed ności prz y mierz a nego

Zza biurka

Kolejna krótka noc
bez happy endu
30 lat temu. Może nawet ciut
więcej. W Szczygłowicach nie
było jeszcze hali sportowej, ale
nie przeszkadzało to w tworzeniu niezapomnianych widowisk.
W niedzielne przedpołudnia
rozpoczynały się tam mecze
bokserskie, które przyciągały
rzesze kibiców. Areną walk był
ring ustawiony w kopalnianej
cechowni, rolę szatni spełniały
biura, a sympatycy szermierki
na pięści, chcąc zająć miejsce
gwarantujące dobrą widoczność, wychodzili z domów już
trzy godziny przed pierwszym
gongiem. Byłem wśród nich. I
dzięki trenerowi Krasnożonowi
i jego „kapeli”, którą tworzyli
wtedy m.in. Musialik, Danielak, Wyrzychowski, Zuchlke,
Pierlejewski, Przywara, Żak,
Urbaniak, zostałem wiernym
fanem tej dyscypliny. I niejako w
nagrodę, kilkanaście lat później,
już w hali, mogłem wykrzyczeć
do mikrofonu, że Knurów został
stolicą polskiego boksu.
Wzięło mnie na wspomnie-

nia. Jest niedzielny poranek, za
oknem jeszcze ciemno, ale od
czwartej jestem na nogach, bo
jako fan boksu nie mogłem
nie zobaczyć na żywo walki
Artura Szpilki, której stawką
był pas zawodowego mistrza
świata wagi ciężkiej. Walka
skończyła się, jak się skończyła. Mistrza w królewskiej kategorii wagowej wciąż nie mamy,
a w racając do wspomnień
dodam, że „Szpila” jeszcze jako
amator miał okazję wystąpić
na ringu w Knurowie, tocząc
walkę towarzyską przy okazji
meczu Polska - Reszta Europy.
W tamtym okresie rozważano
również ściągnięcie Artura
Szpilki z Górnika Wieliczka do
BKS Concordia Knurów.
Tak było przed laty. A po
niedzielnej walce marzenia
kibiców boksu wciąż są te same,
by po kolejnej krótkiej nocy
móc cieszyć się ze zwycięstwa
Polaka w walce o mistrzostwo
świata wagi ciężkiej.
Piotr Skorupa
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tej zimy do Wilków. Team
z Zabrza zmiót ł w boiska
w Roosendaal aż czterech
z sześciu rywali.
W meczach grupowych
rozgromił 9:0 Handymens
(bramk i: Mnochy 6, Kuźnik, Majchrzak i Leszczyński po 1), 7:0 Untouchables
(Mnochy 3, Wolniewicz 2,
Kuźnik i samobójcza), 7:0
Gold Team-Axell (Mnochy 3,
Andrzejewski 2, Wolniewicz
i Majchrzak), 4:3 Aalsmeer
(Mnochy 3, Andrzejewski).
Półfinał toczył się pod
d y k t a ndo 10 k a .pl , k tór a
„rozjechała” 9:0 FC Bruksela

(Mnochy 4, Majchrza k 3,
Kuźnik, Wolniewicz), z kolei finał był już wyrównany
i po regulaminowym czasie
gry z Aalsmeer był remis 2:2
(bramk i: Mnochy). R zut y
karne skuteczniej wykonywali zabrzanie, zwyciężając 7:6.
Królem strzelców turnieju
został Ariel Mnochy - 21 goli,
z kolei tytuł najlepszego bramkarza przypadł Mateuszowi
Masiukowi.
Zajęcie pierwszego miejsca
daje drużynie awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w marcu w Tilburgu.
PiSk

KB Endurance
Solidarni
Knurowianie wzięli udział
w zawodach „Biegamy z Sercem! Biegamy dla innych - V
Gliwicki Bieg Charytatywny”.
Rywalizowano na 10-kilometrowej trasie, chociaż o rywalizacji raczej w tym przypadku

nie może być mowy, bowiem
tym razem nie chodziło o bicie rekordów, a dobrą zabawę
i pomoc potrzebującym. Knurowski klub w tej imprezie
reprezentowali: Artur Bujnowski, Czesław Kostrzak,
Krzysztof Dziadek i Zbigniew
Kołodziejczyk.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Foto: MOSiR

S

elekcjoner zabrzańskiej
drużyny - Szymon Wesołowsk i z aprosi ł do
udziału w wyjeździe do Holandii m.in. Roberta Wolnie-

WYNIKI Z 12 STYCZNIA:
1. Henryk Brola
2. Dariusz Skowron
3. Czesław Antończyk
4. Tadeusz Żogała
5. Janusz Myszka
6. Stefan Wroblowski
7. Tadeusz Kamczyk
8. Edward Nowak
9. Ginter Fabian

- 2.337 pkt
- 2.217 pkt
- 2.139 pkt
- 1.972 pkt
- 1.951 pkt
- 1.916 pkt
- 1.908 pkt
- 1.716 pkt
- 1.687 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Stefan Wroblowski
2. Henryk Brola
3. Janusz Myszka
4. Dariusz Skowron
5. Janusz Nowak
6. Jerzy Makselon
7. Adam Dudziński
8. Konrad Sobieraj
9. Wojciech Napierała
10. Bernard Wróbel

- 26.835 pkt
- 26.831 pkt
- 26.608 pkt
- 26.341 pkt
- 26.016 pkt
- 25.795 pkt
- 25.709 pkt
- 25.301 pkt
- 25.244 pkt
- 25.227 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 26
stycznia o godzinie 16.00 w klubie
LWSM „Gama”.

Puchar Prezydenta
dla Konrada Sobieraja
M

iłośnicy gry w skata sportowego zakończyli udział
w kolejnej Grand Prix o Puchar
Prezydenta Knurowa. Zwycięzcą
całego cyklu rozgrywek został

Konrad Sobieraj, któremu główną
nagrodę w imieniu prezydenta
wręczył Krzysztof Stolarek, dyrektor MOSiR Knurów.
PiSk

KOŃCOWA
KLASYFIKACJA:
1. Konrad Sobieraj
2. Tadeusz Wodziczko
3. Ginter Fabian
4. Henryk Brola
5. Waldemar Tedys
6. Edward Klaczka
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Znowu razem

W

latach 80. minionego
stulecia stanowili o sile
bloku defensywnego ówczesnego Górnika Knurów. Ich talent,
pracowitość i przede wszystkim
umiejętności szybko dostrzegli
w Zabrzu, gdzie obaj panowie
szybko wkomponowali się w
zespół z Roosevelta. A że był
to zespół niezwykły, cztery
razy z rzędu wywalczyli mistrzostwo Polski.
Po tych nietuzinkowych
sukcesach drogi byłych zawodników knurowskiego klubu się
rozeszły, a po zawieszeniu butów na przysłowiowym kołku,
rozpoczęli pracę w roli trenerów.
Rok 2016 rozpoczęli, jako
szkoleniowcy III-ligowych rezerw Górnika Zabrze. Józef
Dankowski w roli pierwszego
trenera, a Marek Kostrzewa,
jako jego asystent.

N

PiSk

Józef Dankowski i Marek Kostrzewa bronili
przed laty barw Górnika Knurów, a teraz
tworzą trenerski duet w Górniku II Zabrze

Zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej i zdobycie tytułu króla
strzelców - to dorobek piłkarskiej reprezentacji Związku
Zawodowego Górników w Polsce KWK Knurów-Szczygłowice
po prestiżowym turnieju w Łęcznej

G

Piłkarsko-Wyścigowa rodzina
!! - tak w wielkim skrócie Jerzy
Dudek opisał to, co działo się w
czasie 24-godzinnego wyścigu
samochodowego w Dubaju, w
którym zajął trzecie miejsce w
kategorii A3 (pojemność do 2
litrów turbo).
Czy ten sukces jest zapowiedzią startów w kolejnych
prestiżowych imprezach? A
może to zapowiedź udziału w
Rajdzie Dakar? Odpowiedzi na
te pytania poznamy zapewne
niebawem.
PiSk

órnicy swoje święto
obchodzą 4 grudnia,
jednak VI Barbórkowy
Turniej Halowy o Puchar Prezesa Lubelskiego Węgla Bogdanka
SA rozegrano 10 stycznia. I był
to turniej, w którym ton rozgrywkom nadawała drużyna z
Knurowa. Zespół ZZG w Polsce
najpierw wygrał swoją grupę
eliminacyjną, pozostawiając w
pokonanym polu ZZ NSZZ Solidarność LW Bogdanka, Wołyń
Łuck (Ukraina), ZZ Kadra LW
Bogdanka i zespół złożony z
kibiców Górnika Łęczna.
Po grupowym zwycięstwie
knurowianie awansowali do
półfinału. W batalii o finał nasi
związkowcy wygrali 3:1 z kolegami z ZZG KWK Makoszowy,
z kolei w meczu kończącym turniej pokonali 1:0 Lokomotywę
Baranowicze. W tym miejscu
warto dodać, że jedyny gol padł
w ostatniej minucie po dobrze
wykonanym rzucie karnym
przez Damiana Kozdronia.

Do sukcesu drużynowego
Łukasz Spórna dołożył koronę
króla strzelców.
Inną nagrodę indywidualną - dla najlepszego zawodnika
turnieju - otrzymał Rafał Hajok
z ZZG w Polsce KWK Makoszowy, znany kibicom z występów
i bramek strzelanych dla IV-ligowej Jedności 32 Przyszowice.
W zespole ZZG w Polsce
KWK Knurów-Szczygłowice
wystąpili: Marek Wiercioch,
Grzegorz Brózda, Tomasz Młynek, Robert Kasiński, Arkadiusz Łowicki, Marcin Rozumek, Łukasz Spórna, Mariusz
Koj, Damian Kozdroń, Wojciech Rozumek.
PiSk

Bramki zdobyte przez
Łukasza Spórnę dały
zawodnikowi tytuł
króla strzelców,
a drużynie zwycięstwo
w prestiżowym
turnieju

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

1. ZZG w Polsce KWK Knurów-Szczygłowice
2. Lokomotywa Baranowicze
3. ZZG w Polsce KWK Makoszowy
4. Wołyń Łuck
5-10. Kibice Górnika Łęczna, Perła – Browary Lubelskie, ZZG
w Polsce LW Bogdanka SA, ZZ NSZZ Solidarność LW Bogdanka
SA, ZZ Kadra LW Bogdanka SA, Związkowcy Enea Kozienice.
Foto: prywatne

murawie. Wielokrotnie potwierdził przynależność do
- nie tylko krajowej - czołówki
golf istów, a przed kilkoma
dniami udowodnił, że równie
dobrze, jak między słupkami
bramki czuje się za kierownicą
szybkich samochodów.
- Polska ekipa podbija Dubaj! Było super po 5h 55min
pierwsze miejsce w naszej kategorii, później dramatycznie
(awaria skrzyni biegów i oświetlenia 3h napraw) i na końcu
ciężka, uparta pogoń za podium!! Dzięki wam to się udało!

to na wyniki rezerw Górnika
pracować będą aż cztery osoby
związane niegdyś z Knurowem.

Najlepsi piłkarze
wśród górników

Wszechstronnie
uzdolniony
ajbardziej utytułowany piłkarz, który swą
karierę rozpoczynał w
Knurowie, udowodnił, że talent
piłkarski nie był jedynym, jaki
zdołał rozwinąć niemal do
perfekcji. Mowa oczywiście o
Jerzym Dudku - bramkarzu,
który zdobył wiele piłkarskich
szczytów, a największą sławę
dało mu zwycięstwo w prestiżowych rozgrywkach Champions League.
Nasz golkiper, wybitny reprezentant Polski, znakomicie
czuje się nie tylko na zielonej

Jeżeli w zimowym okienku
transferowym Zabrza nie opuszczą wychowankowie Concordii
– Łukasz i Rafał Wolsztyńscy

Foto: prywatne

Jerzy Dudek triumfował na piłkarskiej
murawie, triumfował na polu golfowym,
triumfuje na torze wyścigowym

www.przegladlokalny.eu

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Foto: prywatne

SPORT

Najlepsi piłkarze wśród górników, czyli drużyna ZZG w Polsce
KWK Knurów-Szczygłowice
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Powrót Patryka Nalepy?

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Fragment meczu
IPA Knurów
- Bud-Expert Team.
Strzał rywali broni
Krzysztof Szymanik

IPA ucieka rywalom
W

rozgrywkach Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej
przewaga zespołu IPA Knurów
nad drugim w tabeli Vibovitem
wzrosła już do 4 punktów. Stało się tak za sprawą kolejnego
remisu 9-krotnych mistrzów
Knurowa, którzy tym razem podzielili się punktami z Teamem
Stalmet. Również „Stalowi” nie
mogą być zadowoleni z takiego
rozstrzygnięcia, gdyż na 12 minut przed końcowym gwizdkiem
prowadzili już 4:0. Przy okazji
warto wspomnieć, że w pierwszym meczu Vibovitu z Teamem
Stalmet rozegranym na początku
listopada także padł remis.
Wspomniana IPA Knurów
pokonała pewnie Bud-Expert
Team odnosząc szóste z rzędu zwycięstwo. W tej chwili
drużyna Marcina Rozumka i
Łukasza Spórny wydaje się być
najpoważniejszym kandydatem
do mistrzowskiego tytułu, a w
najbliższy poniedziałek spotka
się z Vibovitem i jeśli odniesie
zwycięstwo, droga do wygrania rozgrywek będzie dla niej
otwarta.
Waldemar Jachimowski

Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: Piotr Skorupa

Piłkarze Concordii są już po szczegółowych
badaniach lekarskich i pierwszym sparingu

W ubiegłym
tygodniu
odwiedziliśmy
piłkarzy
Concordii,
gdy badaniom
poddawany był
Przemysław
Burliga

WYNIKI 12. KOLEJKI Z DNIA 18.01.2016 R.
Vibovit - Team Stalmet 5:5 (0:2)
B. Poręba, K. Kijak, Ł. Pilc, A. Majorczyk, P. Majorczyk – D. Lewandowski 3, D. Flis 2
żółte kartki: Ł. Pilc (Vibovit) – A. Dziuba, D. Flis, M. Stopa (Team
Stalmet).
DFK Schlesien Rokita - Keno Energy Team 12:2 (7:0)
R. Hajok 7, M. Warmuz 2, P. Szołtysek 2, S. Majecki – T. Jureko,
P. Grzegorczyk
Tritech – TKKF Mistral Intermarché 6:3 (3:2)
M. Szczurek 3, G. Górka 3 – M. Bogumiło 3
IPA Knurów - Bud-Expert Team 7:1 (5:0)
T. Młynek 2, W. Rozumek 2, Ł. Spórna 2, K. Ferenstein – S. Artemuk
żółta kartka: D. Tałajkowski (IPA Knurów).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IPA Knurów
Vibovit
DFK Schlesien Rokita
Tritech
Team Stalmet
Bud-Expert Team
TKKF Mistral Intermarché
Keno Energy Team

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Rafał Hajok
Tomasz Dura
Dariusz Flis
Mateusz Bogumiło

12
12
12
12
12
12
12
12

31 87-33 10
27 65-25 8
24 73-29 8
20 52-51 6
14 52-44 4
13 36-74 4
7 34-64 2
3 36-104 1

DFK Schlesien Rokita
Tritech
DFK Schlesien Rokita
IPA Knurów
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché

1
3
0
2
2
1
1
0

1
1
4
4
6
7
9
11
30
20
20
16
16
16

PROGRAM 13 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 25.01.2016):
Tritech – DFK Schlesien Rokita (18.00), Bud-Expert Team – Team
Stalmet (18.45), TKKF Mistral Intermarché – Keno Energy Team
(19.30), IPA Knurów – Vibovit (20.15).

Spórna za Hajoka?

B

adaniom poddany został m.in. Patryk Nalepa,
który jest wychowankiem Concordii, a jako 19-latek
debiutował w 1-ligowym Piaście
Gliwice. Jego kolegami z szatni
byli wtedy m.in. Dariusz Trela,
Adrian Świątek, Tomasz Podgórski, Mateusz Matras, Rafał
Pietrzak, Wojciech Kędziora
i Ruben Jurado. W takim towarzystwie nie dane mu było
zakotwiczyć na dłużej, więc
próbował zaistnieć w BKS-ie
Stali Bielsko-Biała oraz LZS-ie
Piotrówka, by po tych w sumie
nieudanych wojażach wrócić do
Knurowa, a następnie przenieść
się do Jedności 32 Przyszowice.
Teraz ponownie chce grać w
Concordii.

Wiele wskazuje na to, że
w bia ło -zielono -cz a r nych
barwach nie zobaczymy już
bramkarza Denisa Chojnackiego. 19-latek, który w minionym sezonie był zawodnikiem
Jedności 32 Przyszowice, nie
ukrywa, że sporo problemów
ma z dojazdem do Knurowa,
a że zainteresowanie nim wykazuje m.in. Górnik Wesoła,
powalczy o angaż właśnie w
tym klubie.
C onc ord ia roz p o cz ę ł a
przygotowania 11 stycznia, a
trener Michał Budny zaplanował dla swych podopiecznych
aż 14 sparingów. Pierwszy z
nich odbył się wczoraj (środa)
z Szombierkami Bytom. Mecz
zakończył się po oddaniu do

druku bieżącego wydania „PL”
więc o wyniku poinformujemy
za tydzień, natomiast dzisiaj
przedstawiamy terminy kolejnych gier kontrolnych: 23 stycznia – Jedność 32 Przyszowice,
27 stycznia – ROW Rybnik,
30 stycznia – Stadion Śląski
Chorzów, 3 lutego – Górnik II
Zabrze, 6 lutego – Gwarek Ornontowice, 10 lutego – Gwarek
Zabrze (CLJ), 13 lutego – Górnik Zabrze (CLJ), 20 lutego
– Odra Miasteczko Śląskie, 24
lutego – Tempo Paniówki, 27
lutego – GTS Bojszowy, 2 marca
– ŁTS Łabędy, 5 marca – MLKS
Woźniki, 12 marca – Drama
Zbrosławice.
PiSk

W jakim klubie zagra wiosną
Rafał Hajok?

P

rzyszowiczanie rozpoczęli
przygotowania 18 stycznia.
- Po pierwszym spotkaniu mogę
poinformować, że nasz zespół
opuszcza pomocnik Patrycjusz
Botor, który przenosi się do
Gwiazdy Chudów - powiedział
nam szkoleniowiec Jedności.
Propozycję zmiany klubu
otrzymał też napastnik Rafał
Hajok, który w rundzie jesien-

nej strzelił 9 goli. „Sieci” na snajpera zarzucił Jacek Wiśniewski,
trener Wilków Wilcza, który
wzmacnia zespół z myślą o
awansie do czwartej ligi.
Jeszcze przed świątecznonoworoczną przerwą w Wilkach
testowany był były zawodnik
Concordii, a obecnie reprezentant Czarnych Pyskowice - Łukasz Spórna. W Przyszowicach

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

mają nadzieję, że popularny
„Loki” wiosną występować będzie w koszulce Jedności. Podobnie, jak wychowanek Concordii
grający ostatnio w Gwarku Zabrze - Kacper Idziaszek.
Przyszowiczanie mają zaplanowane następujące gry kontrolne: 23 stycznia - Concordia
Knurów, 30 stycznia - ŁTS Łabędy, 6 lutego - Górnik Wesoła, 13

lutego - MKS Lędziny, 20 lutego
- Sarmacja Będzin, 27 lutego
- Slavia Ruda Śląska, 5 marca MKS Zaborze Zabrze, 12 marca
- Tempo Paniówki.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że Jedność przygotowywać się
będzie do rundy wiosennej
na obiektach knurowskiego
MOSiRu.

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Trener Jedności 32 Przyszowice - Wojciech Kempa - sygnalizuje, że jego
zespół może opuścić Rafał Hajok, którym zainteresowane są Wilki Wilcza
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Zapis emocji
Sosnowiec. Wernisaż wystawy „W stronę człowieka”

nywaniu własnych ograniczeń. Ten
zapis ułożony w cykle „Olimpijczycy”,
„Rugbyści”, „Przełamując stereotypy”
i najnowszy „W pracy” mogłyby służyć
za podręcznik dla tych, którzy o niepełnosprawnych nic nie wiedzą.
- Wielu z nas myśli o niepełnosprawnych w perspektywie zamkniętych ośrodków oraz specjalnych zakła-

dów, w których wymagają nieustannej
pomocy. Na szczęście nie jest to prawdą
- dodaje artysta.
Kurator wystawy, Małgorzata
Malinowska-Klimek, zwraca uwagę
na warsztat knurowianina: - Doskonałe kadrowanie i umiejętne operowanie zastanym światłem nie służy
jałowej estetyzacji, lecz ukazuje we-

wnętrzne piękno ludzkiej egzystencji,
nawet naznaczonej trudnościami.
Zarówno fotografie Gołucha,
jak i zestawione z nimi portrety
autorstwa Marka Wesołowskiego
spotkały się z ciepłym przyjęciem
odwiedzających Galerię.
Wystawa potrwa do 21 lutego.

/pg/

Foto: Krzysztof Gołuch

człowieku - mówi knurowianin.
Koledzy cenią jego empatyczne
spojrzenie. On zaś przyznaje, że fotografuje intuicyjnie, dlatego próżno doszukiwać się na zdjęciach efekciarstwa
czy epatowania kalectwem. Utrwala
szczere emocje niepełnosprawnych:
gorycz porażki, smak zwycięstwa,
radość, smutek i heroizm w poko-

Foto: Krzysztof Gołuch

- W Polsce co siódmy obywatel jest
osobą niepełnosprawną - przypomina
Krzysztof Gołuch.
Takie osoby żyją i mieszkają wokół nas. Czują, kochają, mają własne
radości, smutki i problemy.
- Im dłużej je fotografuję, tym częściej dochodzę do wniosku, że to tylko
pretekst, by kolejny raz opowiedzieć o

Foto: Marzena Wesołowska

- To zdjęcia ukazujące ludzi, którzy pomimo
wielu trudności dają sobie radę w życiu - mówi
o niepełnosprawnych modelach fotograf Krzysztof
Gołuch. W sosnowieckiej Galerii Extravagance odbył
się wernisaż wystawy pt. „W stronę człowieka”,
gdzie, obok Marka Wesołowskiego, knurowianin
zaprezentował zdjęcia z kilku swoich cyklów

Knurów, Gliwice. Wspólna akcja z obrońcami zwierząt przynosi dobre efekty

Hera chorowała w samotności,
teraz jest kochana i ma nowy dom...
Od kilku tygodni wspólnie z gliwickim Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” szukamy domu dla zwierząt, których
los doświadczył bezdomnością. Dzięki dobroci Czytelników kilka kotów
i psów znalazło drugi, często o niebo lepszy, dom. W imieniu swoim
i towarzystwa dziękujemy!

K

ącik adopcyjny to miejsce nadziei, że jeszcze nie wszystko
stracone, że są ludzie, dla
których los zwierząt nie jest obojętny. Koty i psy nie potrafią walczyć
o dom, dlatego my musimy to robić
za nich.
Hera przy budzie spędziła
wiele czasu, ale...

Dino, pies w ty pie owczarka,
długo szukał kogoś, kto go naprawdę
pokocha. W swoim krótkim życiu
do ś w i adcz y ł n ie w yobr a ż a l ne go
cierpienia - był bity, przywiązywany
do pieca, z trudem umknął śmierci.
- Wreszcie szczęśliwa gwiazda za-

świeciła także dla niego - relacjonuje
Janina Szymańska z TOZ. - Ma dom,
jest wolny i stróżuje w towarzystwie
swojej starszej przyjaciółki.
Hera, pięk na i mąd ra psi na,
umierała przy budzie. Smutnymi
oczami spoglądała na przechodzą-

jb, foto: TOZ „Bezpieczna Łapa”

Jacek

obecnie już jest szczęśliwa
w kochającym domu

Dino długo czekał na dom
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cych ludzi, czekając aż ktoś zabierze
ją do domu. Udało się!
- Hera ma teraz kochających,
zapatrzonych w nią rodziców adopcyjnych. Śpi na salonach i podróżuje
po świecie! - śmieje się pani Janina.
Dom znalazło także kilka kotków,

m.in. Joe Black, Robert i Zuzia.
- Wyrwane śmierci i chorobie są
w bezpiecznych domach, gdzie mogą
do woli figlować - dodaje pani Szymańska.
Zwierzęta odwdzięczają się miłością za całe dobro, które otrzymują od
ludzi. Nie potrafią inaczej.
Wciąż w schroniskach kilkadziesiąt kotów i psów czeka na swojego
człowieka. Może i Ty, Drogi Czytelniku, będziesz jednym z nich?
Do kącika adopcyjnego wrócimy
w następnym numerze.

Joe Black
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