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Żernica. Obchody Tragedii Górnośląskiej

W tym wypadku ucierpieli ludzie, auta też zostały mocno
uszkodzone

Złożą hołd represjonowanym
Foto: JRG Knurów

Wzorem ubiegłych lat społeczność Gminy Pilchowice złoży hołd ofiarom
represji w pierwszych latach po wojnie

Gierałtowice

Czołówka
na Korfantego

Gliwice
Wyróżnienie dla powiatu

Oboje kierowcy trafili do szpitala

O

koło godz. 15.30 na ulicy
Korfantego w Gierałtowicach 26-letnia kobieta kierująca f iatem pandą zderzyła się
czołowo z hondą civic, prowadzoną
przez 64-latka. W wyniku zderzenia
oboje k ierowcy doznali obrażeń.
Jako pierwsi na miejsce przyjechali
knurowscy strażacy, którzy udzielili
poszkodowanym pierwszej pomocy,
odłączyli akumulatory i zabezpieczyli
teren. Z pomocą przyjechało pogoto-

Wilcza

To jest napad!

W ubiegły piątek, po godz. 22.00,
do sklepu spoży wczego w Wilczy
weszło dwóch zamaskowanych męż-

serdeczności

- W tym roku pamięć internowanym oddamy 31 stycznia – informuje
Urząd Gminy Pilchowice.
O godz. 15.45 złożone zostaną
kwiaty przy pomniku na żernickim
cmentarzu.
O godz.16 w miejscowej świątyni
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża

wie ratunkowe, pojawiła się policja.
Jak wykazały badania, kierowcy
byli trzeźwi. Policja skierowała do
sądu wniosek przeciwko kierującej
fiatem (chodzi o niedostosowanie
prędkości do warunków jazdy). Tego
dnia intensywnie padał śnieg, było
bardzo ślisko. W takich warunkach
atmosferycznych warto zachować
szczególną ostrożność na drodze.
MiNa

czyzn. Zagrozili 35-letniej ekspedientce pobiciem, a następnie skradli
szufladę kasową z utargiem (kilkaset
złotych). Złodziei poszukują śledczy z
knurowskiego komisariatu.
/g/

/bw/

Cios za wyrok

Szczęśliwa
„13”

Powiat Gliwicki
znalazł się na 13
miejscu w Rankingu
Gmin i Powiatów 2015
organizowanym przez
Związek Powiatów
Polskich

Do tak dobrego w yniku (w
kategorii powiatów od 60 do 120
tys. mieszkańców) przyczyniły
się w głównej mierze działania
promocyjne, proinwestycyjne i
prorozwojowe, utrzymywanie jakości obsługi klientów na bardzo
w ysok im poziomie, promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji,
kultury i sportu. Nie bez znaczenia
było też wprowadzanie rozwiązań
poprawiających funkcjonowanie
starostwa, wydawanie własnego
miesięcznika, wspieranie działań
na rzecz gospodarki rynkowej,
promocja działań ekologicznych
oraz udana współpraca krajowa i
międzynarodowa.

Knurów

Tysiące uszły
z powietrzem

Tydzień temu na parkingu przy
Biedronce (ul. Witosa) ktoś poprzebijał
opony w samochodach ciężarowych
Man i Scania. Oba należały do tego
samego właściciela, który oszacował
straty na 4 tys. zł.
/g/

Knurów

Niezłe ziółko

W ubiegły czwartek kryminalni
z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali 26-latka. W jego
mieszkaniu przy ul. Wita Stwosza
znaleźli 50 g marihuany.
/g/

reklama

wezmą udział w prelekcji pt. „Mieszkańcy gminy Pilchowice deportowani
do ZSRR w 1945 roku” – czytamy w
informacji UG. – Wykład przedstawi
dr Dariusz Węgrzyn z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Knurów

/sisp, bw/
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Świętego odprawione zostanie nabożeństwo w intencji zarówno mieszkańców gminy i parafii internowanych w
1945 roku, jak też wszystkich Górnoślązaków, którzy w tamtym czasie byli
ofiarami represji.
- Następnie o godz.17.15 w Domu
Kultury w Żernicy zaproszeni goście

- Jestem wstrząśnięta - dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Knurowie, Małgorzata
Cisek-Sopel, komentuje napaść na
jedną ze swoich pracownic. - Do tej
pory czułyśmy się w miarę bezpieczne.
Podejmujemy kroki, by do takich
sytuacji więcej nie dochodziło

W

ubiegłą środę, po godz.
12 .0 0, do M iejsk iego
Ośrodka Pomocy Społecznej przyszła 43-letnia kobieta.
Była agresywna. Widząc, że opanowanie jej emocji będzie bardzo
trudne, pracownicy wezwali policję.
W oczekiwaniu na patrol rozjuszona
kobieta chwyciła za krzesło. Kiedy
udało się ją powstrzymać, zaatakowała funkcjonariusza publicznego
(50-letnią kobietę, starszą specjalistkę pracy socjalnej). Uderzeniem
naruszyła jego nietykalność cielesną.
Krewka klientka została zatrzymana, a postępowanie w jej sprawie
prowadzi knurowski komisariat.
Niedawno zapadł wyrok skazujący 43-latkę w sprawie stosowania
przemocy wobec bliskich. Z pewnością miał on wpływ na jej późniejsze
zachowanie, zwłaszcza że działania
pracowników ośrodka przyczyniły
się do odizolowania kobiety od
rodziny.
Odkąd w strukturach MOPS
powstał Punkt Interwencji Kryzysowej, przybywa spraw pomyślnie

zakończonych dla ofiar przemocy
w rodzinie. Niestety, odium spada
później na MOPS.
- Pracownicy socjalni potrafią
rozładować napięcie osoby konfliktowej - zapewnia dyrektor placówki,
Małgorzata Cisek-Sopel.
Trudności pojawiają się, gdy
mają do czynienia z osobami po wyroku, pobudzonymi i agresywnymi.
Wtedy jedynym rozwiązaniem jest
ich odizolowanie.
To pierwszy przypadek napaści
na pracowników ośrodka. Wydawać
by się mogło, że więcej zagrożeń
czyha na nich w terenie. Dzięki
dobrej współpracy z policją zawsze
mogą liczyć na jej asystę w czasie
interwencji.
Dyrekcja MOPS zapowiedziała,
że podejmie działania zmierzające
do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Za cz y nną napaść na f un kcjonariusza publicznego 43-latce
grozi kara pozbawienia wolności
do 10 lat.
/pg/

Knurów

Urwał ucho

Kilkanaście minut przed północą, przed
klatką jednego z bloków rozległ się
przeraźliwy kobiecy krzyk
- W nocy z soboty na niedzielę napastnik zaatakował starsze małżeństwo
wracające do domu przy ul. Mieszka I informuje rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom.
Marek Słomski.
Zakapturzony mężczyzna najpierw wyrwał siatkę. Łup w postaci
napoju i batonika go jednak nie zadowolił. Sięgnął więc po kobiecą torebkę.
Doszło do szarpaniny, w w yniku

której napastnik obalił mężczyznę na
ziemię.
- Chłopak urwał ucho od torebki,
po czym zaczął uciekać. Małżeństwo
rzuciło się za nim w pogoń. Przerwało
ją, kiedy zorientowało się, że złodziejowi jednak nie udało się ukraść torebki
- dodaje rzecznik.
Policja przyjęła zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa.
/g/
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We wtorek po południu na ul. Wilsona doszło
do czołowego zderzenia dwóch oplów: tigry i corsy.
Przyczyną była nieuwaga 66-letniego knurowianina
kierującego corsą

Knurów. Roszady kadrowe w Komisariacie Policji

Knurów. Zmienna aura nie sprzyja kierowcom

Mokro, ślisko – uważaj!

-letnia mieszkanka Czerwionki-Leszczyn jechała samochodem do pracy. Zmianę zaczynała o
godz. 13. Zmierzała w stronę alei Lipowej. Wybrała drogę przez ul. Wilsona.
Nagle zobaczyła, jak czerwony samochód jadący z naprzeciwka, zjeżdża na
jej pas. Nie miała szans, aby uciec.
- Kierowca, który jechał przede
mną, skręcał do posesji – relacjonuje
knurowianin. - Zacząłem hamować,
aby w niego nie uderzyć.
Tego dnia jezdnia była śliska.
66-latka zniosło na sąsiedni pas.
- Zdążyłam tylko pomyśleć: No,
super! I poczułam uderzenie - mówi
kierująca tigrą.
Na szczęście prędkość obu pojazdów była mała. Nikomu nic się stało.
Na miejsce zdarzenia wezwano policję.
- Kierowcę opla ukarano mandatem
karnym w wysokości 500 zł – informuje
komisarz Marek Słomski, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Jak na „czołówkę” szkody wydają się
niewielkie, ale nie zawsze kierowcy mają
tyle szczęścia w nieszczęściu

D

ecyzją insp. Dariusza Augustyniaka, komendanta Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, stanowisko zastępcy komendanta KP
Knurów objął 20 stycznia podinsp.
Jarosław Dyło.
Nowy komendant jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie oraz magistrem prawa.
Do służby wstąpił w 1991 roku. Od
początku związany jest z gliwickim
garnizonem, gdzie zaczynał jako
policjant pogotowia patrolowego.
W 1998 roku został śledczym
w pionie kryminalnym, a 2 lata
później przeszedł do Wydziału do
Walki z Przestępczością Gospodar-

Foto: Justyna Bajko

43

Od tygodnia nowym
wicekomendantem
Komisariatu Policji
w Knurowie jest
podinsp. Jarosław
Dyło

jb

Knurów. Uczennica potrącona na przejściu dla pieszych

Potrącił na pasach
rzejście dla pieszych, mimo że
oznakowane, dla kierowców jest
jakby niezauważalne. 4 lata temu
samochód potrącił tam 62-letniego
księdza, pensjonariusza Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych.
Jego obrażenia były na tyle poważne,
że lekarzom nie udało się go uratować.

W poniedziałek o godz. 14.00
42-latek kierujący fiatem cinquecento potrącił na tym samym przejściu
17-letnią uczennicę. Siła uderzenia
odrzuciła pokrzywdzoną na chodnik. Licealistka z urazami ortopedycznymi trafiła do szpitala.
R z eczn i k pra sow y Komendy

Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marek Słomski dodaje, że kierowca był trzeźwy, zatrzymano mu
prawo jazdy. Dalsze postępowanie
prowadzi Wydział Kryminalny KMP
Gliwice.
/g/

Co stało się z Bolesławem
Nowakiem? Od niemal 50 lat
to pytanie nie daje spokoju
jego bliskim

Wylądował w rowie

Foto: Archiwum

Cztery osoby zostały poszkodowane w zdarzeniu,
do jakiego doszło w niedzielę na A1
Wystarczył moment nieuwagi,
by jeep wypadł z drogi...

T

podobną przyczyną było zmęczenie
lub zaśnięcie 33-letniego kierowcy.
W za leżności od opinii biegłego
na temat obrażeń doznanych przez
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Foto: JRG Knurów

iało ono miejsce na 7 kilometrze
autostrady A1. Około godziny
15.30 biały jeep grand cherokee, którym podróżowały cztery osoby, w tym
dziecko, wypadł z drogi i znalazł się w
rowie. Na miejsce przyjechały karetki
pogotowia, policja, patrol autostrady,
a także knurowska straż pożarna.
Według strażaków, samochód zjechał
do rowu tuż przed barierą, dzięki
czemu stopniowo wytracał prędkość
w rowie. Straż pożarna zabezpieczyła
miejsce zdarzenia.
W wyniku zajścia trzy osoby doznały obrażeń – na szczęście nie były
one groźne. Poszkodowane osoby
zostały przewiezione do szpitala na
obserwację. Sprawę bada policja. Jak
informuje rzecznik KMP Gliwice,
nadkom. Marek Słomski, prawdo-

/g/

Jak kamień
w wodę

Groźnie na autostradzie

M

czą KMP w Gliwicach. W 2006 roku
awansował na zastępcę naczelnika
tegoż wydziału.
Dotychczasowy wicekomendant, nadkom. Marek Budzik,
został zastępcą komendanta II
Komisariatu Policji w Gliwicach.

Knurów. Kto pomoże wyjaśnić sprawę zaginięcia?

Zebra przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 nie należy
do szczęśliwych. W poniedziałek przekonała się o tym
boleśnie 17-letnia uczennica liceum

P

Foto: KMP Gliwice

Nowy zastępca
komendanta

uczestników zdarzenia, zostanie
ono zaklasyfikowane jako kolizja
lub wypadek.
MiNa

rudno pogodzić się z sy tuacją, gdy z dnia na dzień ktoś
bliski znika bez śladu. 49 lat temu
w takim położeniu znalazła się
rod zina 21-let niego Bolesława
Nowaka. Od tamtej pory nie ustaje
w wysiłkach, by poznać prawdę o
jego losie.
Kilka lat temu zwróciła się po
pomoc do programu „Ktokolwiek
widział, ktokolwiek wie”. To jednak nie pomogło w rozwikłaniu
zagadki.

Z relacji rodzeństwa zaginionego wynika, że był on zatrudniony w
śląskich kopalniach, gdzie odrabiał
służbę wojskową. Jego ostatnim
za k ładem prac y była kopa l nia
„Knurów-Szczygłowice”. 21-latek
mieszkał w hotelu robotniczym,
a jego młodszy brat w pobliskim
Domu Górnika.
Wieczorem, 16 maja 1967 roku,
Bolesław przyszedł do brata. Pobity. Twierdził, że przez patrol
ORMO. Brat poradził mu, by poszedł do sztygara na nocną zmianę
i poprosił o skierowanie do pracy
w łaźni.
Jak się później okazało, Nowak
nie dotarł do pracy. Nie wrócił też
do hotelu robotniczego. Od tego
czasu nie był nigdzie widziany, ani
zatrudniony na terenie Śląska.
Dziś miałby 70 lat.
Być może ktoś wie, co stało
się z młodzieńcem ze zdjęcia? Redakcja programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” czeka na
sygnały pod numerem: 502 220
944. Można też w ysłać e-mail:
ktowie@ktokolwiekwidzial.pl
/g/

3

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

1431 złotych
na głowę...

Foto: morgueﬁle.com\Alvimann

Knurów. Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2004-2014: nie 180 zł, ale...

180,82 zł na osobę – to wedle rankingu tygodnika
„Wspólnota” kwota wykorzystania funduszy unijnych
w Knurowie w latach 2004-2014. W sumie dawałoby
to około 7 mln zł. Jak to możliwe, skoro na samą
gospodarkę ściekową miasto pozyskało kilkadziesiąt
milionów złotych? Odpowiedzi szukaliśmy
w magistracie

4

Na każdego knurowianina wypada po 1250 zł z funduszy
unijnych pozyskanych przez PWiK na uporządkowanie
gospodarki ściekowej w mieście

Foto: Archiwum PWiK Sp. z o.o.

Bogusław Wilk: - Panie Prezydencie, czy naprawdę na jednego
knurowianina wypadała średnio
tylko 180,82 zł?
Adam Rams,
pre z ydent K nur ow a : - S k ą d ż e
znowu, to nie jest
prawdziwa kwota!
- Jeśli nie taka,
to jaka?
- 1431 złotych.
To r z e c z y w i s t a
wartość. Gdyby taka liczba pojawiła
się w zestawieniu, to wśród 267 miast
powiatowych sytuowałaby Knurów
(oczywiście hipotetycznie, bo nie mamy
statusu miasta powiatowego) na 84
miejscu.
Odnosząc się do innych miast w
regionie, tuż przed nami byłby Sosnowiec (1537 zł, w zaokrągleniu), a za
Knurowem m.in. Wodzisław Śląski
(1133 zł), Mikołów (897 zł), Świętochłowice (892 zł), Chorzów (873 zł),
Piekary Śląskie (625 zł), czy Siemianowice Śląskie (502 zł).
- Dlaczego więc w rankingu nie
znalazła się realna kwota – 1431 zł?
- Ponieważ w zestawieniu nie
uwzględniono środków UE pozyskanych przez spółki komunalne. W
niewielkich miastach i miasteczkach
bardzo rzadko funkcjonują spółki
komunalne, a w Knurowie tak. Jest
to PWiK. Nieuwzględnienie środków,
pozyskanych przez reprezentującą
Knurów spółkę, daje fałszywy obraz
wykorzystania funduszy unijnych w
minionej dekadzie.
- Ile gmina pozyskała funduszy
unijnych poprzez PWiK?
- Około 47,5 mln zł. Zaokrąglając,
daje to 1250 zł na osobę.
- Dlaczego to PWiK występowało
o fundusze w imieniu miasta?
- Bo dzięki temu budżet miasta
mógł zaoszczędzić sporą, wielomilionową kwotę podatku VAT - Gmina nie
mogła go odliczyć, a PWiK tak. Poza
tym przedsiębiorstwo specjalizuje się
w zadaniach związanych z gospodarką
ściekową i wodociągową. Po to przez
miasto została utworzona spółka komunalna, by realizować zadania z tego
zakresu w imieniu miasta. I wykonała
to zadanie terminowo i dobrze.
- Dlaczego w staraniach o unijne
fundusze Knurów tak mocno postawił właśnie na gospodarkę wodnościekową?
- Wszystkie samorządy wyznaczają priorytety i kierunki rozwoju.

Knurów. Różne plany, ale jedno pozostaje niezmienne...

Nie będzie zgody
dla szkodliwych
inwestycji
w Knurowie

W połowie 2015 roku
do Urzędu Miasta w Knurowie
wpłynął kolejny wniosek spółki
komandytowej Europlus MGM
Mining & Construction w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy
zakładu produkcji oleju

A
Różnie im to wychodzi. Pouczający
jest przykład miasta, które postanowiło wybudować w pobliżu lotnisko. I
wybudowało. Tyle tylko, że w praktyce
to lotnisko nie jest wykorzystywane i
zamiast przynosić profity, to generuje
koszty. Obiekt powstał z dużym zaangażowaniem funduszy unijnych, co
sprawia, że w rankingach daje miastu
wysoką pozycję. Na papierze wygląda
to świetnie, ale czy o taki efekt chodziło?
Nie sądzę...
- Knurów zdecydował się na
bardziej przyziemne, i to dosłownie,
zamierzenie...
- Poszliśmy zdecydowanie inną
drogą. Założyliśmy, że miasto musi
rozwiązać największy dla nas problem,
czyli gospodarkę wodno-ściekową. I na
tym się skoncentrowaliśmy angażując
wielomilionowe środki finansowe, w
znacznej mierze z funduszy unijnych.
Oczywiście nie poprzestaliśmy na tym.
Stąd udział w tzw. projektach miękkich,
współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Były i są one realizowane
przez miejskie instytucje – Centrum
Kultury, MOSiR, MZJOś czy MOPS –
o czym wielokrotnie informowaliśmy
naszych mieszkańców.
Warto podkreślić, że środki unijne
to nie jedyne źródło współfinansowania
naszych inwestycji. Jeśli tylko pojawia
się taka możliwość, staramy się sięgać
po pozabudżetowe fundusze. Istotną
rolę odegrały także pieniądze z programów krajowych. Za przykład mogą
posłużyć inwestycje drogowe, zrealizo-

wane za sprawą środków finansowych
zdobytych w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek), czyli m.in.
Aleja Piastów w Szczygłowicach, ulice
Koziełka i Marynarzy.
- W świat poszedł ranking z
niższą kwotą. Nie martwi to Pana?...
- Zdaję sobie z tego sprawę, ale też
wiem, jaka jest prawda. Oczywiście
może się znaleźć ktoś, kto nieprecyzyjne poda dane, a to z kolei przez
niektórych może być wykorzystane
jako oręż w walce politycznej. Mimo
wszystko jestem przekonany, że zdecydowana większość mieszkańców nie
ma wątpliwości, że tak gigantyczne
przedsięwzięcie, o którym mówiliśmy,
kosztujące w sumie 86 mln zł, nie mogło
być wykonane bez udziału funduszy
Unii Europejskiej. Gdyby Knurów
chciał z nim się uporać wyłącznie za
własne pieniądze, potrzebowałby na to
minimum 15 lat...
Odpowiadając wprost na pana pytanie: rankingów nie należy lekceważyć
ani wyolbrzymiać, jednak – niezależnie
od nich - przede wszystkim trzeba koncentrować się na działalności na rzecz
miasta. I to nasz główny cel. Dowodzi
tego nasz tegoroczny budżet: ponad
158 mln zł, z którego niemal co trzecia
złotówka, prawie 50 mln zł, zostanie
przeznaczona na inwestycje. Myślę, że
efekty tego rozważnego i planowanego
gospodarowania wszyscy widzimy.

by zrea lizować przedsięwzięcie inwestor musi m.in.
uzyskać opinie i zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. Z mocy prawa w tym procesie uczestniczy też
prezydent miasta, który 7 stycznia
2016 roku wydał obwieszczenie informujące mieszkańców o możliwości
składania uwag i wniosków (w okresie
8-28 stycznia).
Europlus MGM Mining &Construction planuje spalać w wysokiej
temperaturze zużyte opony samochodowe i odpady z tworzyw sztucznych.
Miałoby się to odbywać na dwóch
liniach pracujących naprzemiennie.
Ich łączna wydajność to 20 ton odpadów na dobę.
Produktem spalania (pirolizy) są
olej i gaz. Jeszcze nie tak dawno spółka
traktowała je jako odpad, teraz planuje
ich sprzedaż. Resztki ze spalania –
złom i sadze techniczne – miałyby być
magazynowane w szczelnych zbiornikach, w zamkniętych pomieszcze-

niach. Do obsługi instalacji spółka
planuje zatrudnić 20 osób.
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Knurowa Adama Ramsa z 2014
roku, który kategorycznie powiedział,
iż „nie będzie zgody dla szkodliwych
inwestycji w Knurowie”, wniosek firmy wraz z dokumentami jest dogłębnie analizowany przez specjalistów
pod względem zgodności z prawem,
ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na środowisko.
W międzyczasie na temat planowanej inwestycji wypowiedzą sie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Gliwicach.
W całej procedurze pomocna
jest petycja mieszkańców, powodowanych troską o stan środowiska
Knurowa, zainicjowana przez radnego Andrzeja Poradę. Do tej pory pod
dokumentem podpisało się ponad 430
osób. Petycja zostanie przesłana do
RDOŚ jako głos mieszkańców.
/b, red./

reklama

Rozmawiał Bogusław Wilk
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Smog nas zabija
Knurów. Zanieczyszczone powietrze niszczy nasze płuca, serca i... mózgi

Chcesz szybciej umrzeć? Głupie pytanie – kto chciałby... Niestety,
możesz żyć krócej półtora, a nawet siedem lat! Ryzykujesz...
oddychając zanieczyszczonym powietrzem. Nim przeczytasz
ten tekst, ktoś w Polsce umrze przez smog

Z

Foto: antysmogowe.pl

daniem jednych – półtora artykuł, ktoś w Polsce umrze zabity
roku, według innych szoku- przez zatrute powietrze, dwie inne
jąco dużo – aż siedem lat, osoby będą miały udar, a kolejne
jednak co do jednego naukowcy są dwie zawał serca.
Zdaniem Światowej Organizacji
zgodni: powietrze nas zabija. Powoli,
ale skutecznie, uśmierca mieszkań- Zdrowia (WHO) ponad 80 proc.
ców Polski. Szczególnie zagrożeni Europejczyków oddycha powietrzem zanieczyszczonym bardziej
są mieszkający na Górnym Śląsku.
niż przewidują to
Co nas truje i zaCo dziś wisi
n or my W HO. Z
bija? Lista jest długa,
w powietrzu...
tego powodu średnaukowcy doliczyli
Gdzie dzisiaj powietrze jest
nia długość życia
się prawie 5 tysięcy
najbardziej zanieczyszczoprzeciętnego Euroszkod l iw ych subne i niebezpieczne? Łatwo
pejczyka skraca się
stancji. Wśród nich
sprawdzić, zaglądając w ino 9 miesięcy. Nienajba rd ziej z d raternecie na str onę w w w.
powietrze.gios.gov.pl, urustety, w Polsce jest
dzieckie są: tlenek
chomioną niedawno przez
znacznie gorzej, a
węg la , dw ut lenek
Główny Inspektorat Ochrony
na Górnym Śląsku
a z ot u, dw ut lenek
Środowiska. W poniedziałkowe południe na Górnym
to już całkiem fasiarki, benzen,
Śląsku było całkiem nieźle
talnie.
ozon, ołów, kadm,
– indeks jakości powietrza
- Codziennie
nikiel, pył zawieszomieścił się w normach. Za
to wizyta w Krakowie, Jelespaceruję z psem.
ny PM10 i PM2,5.
niej Górze, Nowym Sączu,
Wy s t a rc z y, ż e w
Szczególnie groźny
a zwłaszcza w... Zakopanem
chmurny zimowy
jest silnie rakotwórgroziła ciężkim i zaburzonym
wieczór przejdę się
czy benzo(a)piren w
oddechem.
Na stronie można zobaczyć
po ul. Niepodległopyle zawieszonym
bieżące dane pomiarowe (arści , a mam w raPM10. Ziarna pyłu
chiwalne również) dotyczące
żenie, że wypalisą tak małe, że bez
najszkodliwszych substancji, m.in. pyłów, benzenu,
łem paczkę fajek
problemu przenikadwutlenku siarki, dwutlenku
– skarży się znajoją głęboko do płuc.
azotu, tlenku węgla i ozonu.
my knurowianin.
Każde kolejne skła– Powietrze śmierda się na
dzi i wykręca nosem, czuję jakby ktoś
wskrzesił dawne „koksy”. A to tylko
wyrok śmierci...
To nie przesada. Rocznie około dym z okolicznych kominów.
W rejonie ul. Koziełka nie jest
45 tysięcy Polaków umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza lepiej. Czuć, że pali się – na pewna choroby układu krążenia – tak no nie tylko węglem i drewnem
ocenia Organizacja Współpracy - w wielu pobliskich domach oraz
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). przedsiębiorstwach. Informują o
Prawie 900 tygodniowo, ponad set- tym nasi Czytelnicy. Rzucają nazwy
ka dziennie. Zanim przeczytasz ten podejrzanych przezeń firm.

Maski antysmogowe

przestały być kojarzone wyłącznie z zadymionym do
cna Pekinem. Także w polskich miastach nie brakuje
osób, które nie wstydzą się ich założyć. Jednak, aby
sprzęt spełniał swoje zadanie, nie może być marnej
jakości. Zwykła maska przeciwpyłowa za kilka-,
kilkanaście złotych nie wystarczy. Na dobry sprzęt
trzeba wydać ponad 100 zł. Droższe modele, trzeba
przyznać, że również efektowne wizualnie, kosztują
ćwierć tysiąca i więcej.

- Czasami dym jest tak gęsty, że
pokrywa cały okoliczny teren – pisze
do nas jeden z internautów. – Gryzie
w płuca, szczypie w oczy, czasem człowiek ma wrażenie, że się nim udusi.
Żadna to pociecha, ale sąsiedzi
Knurowa mają tak na co dzień. Wg
raportu NIK-u Gliwice znajdują się
na 6 miejscu wśród polskich miast
najbardziej zanieczyszczonych pyłem zawieszonym. Na tej niechlubnej liście Rybnik jest drugi, w yprzedza go tylko Kraków. Niewiele
mniej szkodzi oddychanie w Zabrzu
(4 miejsce), Katowicach (5), czy Bytomiu (9). Bardzo ryzykowny bywa
spacer po Żywcu – nad okolicznymi
górami powietrze jest może i dobre,
ale w samym mieście bardzo dalekie od krystaliczności. Wśród 1099
najbardziej „zakopconych” miast
świata Rybnik uplasował się na 166
miejscu.

Co najbardziej
zanieczyszcza?

Nie ma wątpliwości: niska emisja, czyli dym z kominów, i spaliny
samochodów. Palenie w kotłach
jest główny m źródłem pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz
w ielopierścieniow ych węglowodorów aromatycznych (WWA), w
tym bezno(a)pirenu (B(a)P). Spaliny samochodów też się dokładają
(przede wszystkim WWA i B(a)P,
ale to palenie w piecach – zwłaszcza
w ok resie jesienno-zimow y m –
czyni nasze powietrze wyjątkowo
brudnym.
Według specja listów w 2014
roku na terenach, gdzie jest zabudowa mieszkaniowa, liczba dni z
przekroczoną normą dobową pyłu
zawieszonego PM10 wynosiła od
53 do 144. Żeby to jeszcze był y
n ie w iel k ie pr z ek ro cz en ia ... W
niektórych miastach notowane są
wręcz kosmiczne stężenia. W Rybniku zdarzało się (i pewnie jeszcze
nieraz się powtórzy), że stężenie

pyłu zawieszonego przekraczało
8-krotnie dobową normę. Doszło
do tego, że inspektorzy ochrony
środowiska zastanawiali się, czy to
sprzęt nie „sfiksował”...
Czy Knurów, położony między
Gliwicami i Rybnikiem, znalazł się
między młotem a kowadłem? Niezupełnie. Od Rybnika oddzielają
miasto spore obszary leśne, od Gliwic kilka kilometrów pól. Choć tyle
dobrze, bo knurowskie powietrze
nie potrzebuje „importu” – i bez
tego bywa mocno zanieczyszczone.
- Wystarczy spacer po Fińskich
Domkach i starym Knurowie – mówi
pan Andrzej. – Jestem mocno wyczulony na dym. Mam wrażenie, że
w niektórych domach to nie węgiel
trafia do kotłów, ale jakiś flot przemieszany z plastikiem.
Oj, nie tylko. Plastikowe butelki,
pojemniki i opakowania, nasączone
chemicznymi impregnatami drewno,
sztuczne tkaniny i guma – u niektórych nic się nie marnuje. Do prawidłowego spalenia odpadów konieczna
jest temperatura sięgająca 800-1000
stopni Celsjusza. Takiej w zwykłym
domowym kotle nie ma, więc niedopalone substancje wydostają się przez
komin (pozbawiony specjalistycznych filtrów do ich wychwytywania) i
rozchodzą po okolicy. A potem wsiąkają w płuca, niszczą serca, wpływają
na geny. I zabijają.
Palenie śmieciami to największy
grzech właścicieli jednorodzinnych
domów. To nielegalne i szkodliwe.
Zagrożone karą grzywny, a nawet –
w skrajnych przypadkach – aresztu.

Apele o zaprzestanie
spalania śmieci

n iew iele d ają . W k i l k u śląsk ich miastach stwierdzono, że
gdy nie wystarcza siła argumentu,
to konieczny jest argument siły.
Stąd kontrole pieców, prowadzone
zazw yczaj przez Stra ż Miejską.
Funkcjonariusze sprawdzają każde

Opłata klimatyczna

Na ironię zakrawa to, że tzw.
opłata klimatyczna, zwana też
uzdrowiskową (zazwyczaj około
2 zł dziennie od osoby), pobierana jest w miejscowościach,
w których powietrze w żadnym
wypadku zdrowiu się nie przysłuży. Za najbardziej jaskrawy pr zykład posłużyć może
Zakopane. Ł atwo się o t ym
pr zekonać wspinając się na
któryś z okolicznych szczytów.
Widać wówczas, że znajdujące
się w dolinie miasto przykrywa
gęste od zanieczyszczeń powietrze.

zgłoszenie o podejrzeniu palenia
śmieciami w kotłach c.o. Inspekcje
prowadzone są w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Radlinie, Raciborzu, a od niedawna także w Rudzie
Śląskiej. Posypały się mandaty. Do
kontroli przymierzały się też m.in.
Gliwice, Mikołów, Świętochłowice,
Pyskowice, Mikołów i Zabrze.
Złapany na gorącym uczynku
może zapłacić mandat do 500 zł.
Ale jeśli odmówi przyjęcia mandatu, wówczas rzeczoznawca pobiera
próbki z kotła. Trafiają one do laboratorium, a sprawa toczy się w sądzie.
Gdy badanie potwierdzi podejrzenie
palenia śmieciami, wówczas sprawca
musi się liczyć, że sąd może wymierzyć karę sięgającą 5 tys. zł.
Kontrolujący pukając do drzwi
sprawdzanego domostwa powołują się na przepisy ustawy Prawo
ochrony środow iska (a r t. 379 i
380), które dają prawo do wejścia
na teren nieruchomości i kontroli.
Uda rem nienie lub ut r ud nia nie
przeprowadzenia inspekcji „podpada” pod przestępstwo z art. 225
kodeksu karnego (kara pozbawienia
wolności do lat 3).
W Knurowie, pók i co, Straż
Miejska tego typu kontroli nie przeprowadzała. Co nie znaczy, że nie
reagowała, jednakże interwencje
kończyły się na rozmowach dyscyplinujących i uświadamiających.
Kary są środkiem doraźnym.
Samorządom przede wszyst k im
za leż y na d ługofa low ych, cz yli
świadomej rezygnacji przez mieszkańców ze szkodliwych praktyk.
Temu służą m.in. programy dopłat
do ekologicznych źródeł ciepła. W
Knurowie na ten cel można uzyskać
dotację sięgającą 1.500 zł.
Kto może uzyskać dotację, jakie
warunki trzeba spełnić, a także o
innych sposobach wpłynięcia na
ograniczenie niskiej emisji przeczytasz w kolejnym wydaniu PL.
Bogusław Wilk, pg

Foto: Paweł Gradek

Ponadczasowa trucizna
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Benzo(a)piren jest nie tylko silnie rakotwórczy, ale i mutogenny.
Negatywnie wpływa na rozrodczość – jest sprawcą wad wrodzonych, powoduje też niepłodność. Kobiety w ciąży, oddychające
często powietrzem z pyłem zawieszonym, rodzą dzieci o mniejszej
wadze urodzeniowej. Dorastając dzieci te częściej zapadają na astmę i choroby górnych dróg oddechowych, mają też gorsze wyniki
w testach badających iloraz inteligencji.

5

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Kierowcy nieszczególną sympatią darzą skrzyżowanie przy starej straży; nic dziwnego,
krzyżówka kilka razy dziennie mocno się korkuje...

Górnictwo. Emeryci usiłują zmienić prawo

Bliżej
deputatu
w ustawie

Foto: Paweł Gradek

Górniczy emeryci zbierają podpisy pod
obywatelskim projektem ustawy,
która nakładałaby obowiązek
wywiązania się ze świadczenia
deputatowego przez państwo. Akcja
się rozkręca, także w Knurowie

Ulica 1 Maja
z lewoskrętami

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ogłosił
przetarg na wykonanie projektu przebudowy
kilometrowego odcinka ul. 1 Maja w Knurowie.
- Jeżeli zdążymy z dokumentacją, zgramy to
z przebudową sieci gazowej i uzyskamy
dofinansowanie, remont ulicy rozpocznie się
w 2017 roku - mówi dyrektor Jan Osman
Inwestor oczekuje, że rozwiązania
zaproponowane w projekcie poprawią
widoczność (szczególnie przy wyjeździe z ul. Dąbrowskiego na ul. 1 Maja),
bezpieczeństwo, a także uwzględnią
korekty łuków na połączeniu z ul.
Plebiscytową. Istotną kwestią będzie
też dostosowanie pracy sygnalizacji na
skrzyżowaniu ulic 1 Maja z Wilsona do
jego nowej geometrii.
Czas na przekazanie dokumentacji
Zarządowi Dróg Powiatowych mija
30 czerwca, natomiast do 12 sierpnia
należy złożyć wniosek i uzyskać zezwolenie na przebudowę ulicy.
- Terminy są dla nas niezwykle
ważne, ponieważ staramy się o do-

finansowanie z programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej - przyznaje dyrektor Osman.
Zanim rozpoczną się pierwsze
roboty, należy jeszcze rozwiązać
problem przebudowy sieci gazowej.
Niestety, nie udało się jej zsynchronizować z innymi pracami ziemnymi,
prowadzonymi na ulicy 3 lata temu.
Dla kierowców będzie to oznaczać
utrudnienia w ruchu.
Jeśli ZDP upora się w terminie ze
wszystkimi problemami związanymi
z planowaną przebudową, wtedy ta
najpewniej rozpocznie się w 2017 roku.
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ustawodawczej przysługuje grupie
co najmniej 100 tysięcy obywateli.
Co najmniej tyle potrzebnych jest
podpisów.
W Knurowie biuro komitetu
mieści się w Klubie Lokatorek przy
ul. Armii Krajowej.
- Dyżury prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16
– dodaje Edward Didek. – Co istotne,
podpisać się mogą nie tylko emeryci
górniczy, ale każdy dorosły obywatel.
Jeśli ktoś ma dodatkowe pytania,
polecam się pamięci pod numerem
telefonu: 793.003.115.

/bw/

/pg/

Wespół w zespół daje efekt
Zapowiedź przebudowy ul. 1 Maja wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom knurowskich radnych powiatowych, którzy
„stanęli murem” domagając się modernizacji arterii. Chodziło nie tyle o upiększenie, co o udrożnienie drogi, która co
rusz się korkuje. 25 czerwca 2015 roku pod interpelacją w
tej sprawie, zgłoszoną na sesji Rady Powiatu przez radnego
Dawida Ramsa, podpisali się Adam Ostalecki, Krzysztof
Stolarek, Michał Nieszporek, Krzysztof Leśniowski, Stanisław Rudzki oraz Marek Szolc z Gierałtowic. Wniosek poparł
również, nieobecny na sesji, Włodzimierz Gwiżdż.
- Mając na względzie usprawnienie komunikacji w Knurowie, długo wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu,
zwracamy się o podjęcie działań w celu realizacji modernizacji ulicy 1 Maja na odcinku od ul. Wilsona do ul. Kosmonautów, ze szczególnym uwzględnieniem lewoskrętów
w ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Wilsona – domagali
się sygnatariusze wskazując też, że obecne rozwiązania i
ruch na skrzyżowaniach przyczyniają się do powstawania
uciążliwych dla kierowców korków na drodze.
- W naszej ocenie zatory spowodowane są m.in. brakiem

- Na zebranie podpisów pod
obywatelskim projektem
ustawy mamy czas do
połowy marca – mówi
Edward Didek z Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej

źródło internet

T

o będzie kompleksowa przebudowa jednej z głównych arterii
Knurowa, uwzględniająca korekty istniejących skrzyżowań z ul. Kazimierza Wielkiego, Dąbrowskiego i
Wilsona. Dzięki nim powstaną wyczekiwane przez kierowców lewoskręty.
- Płynność ruchu nieco się przez to
poprawi - mówi dyrektor Jan Osman.
- Nie oczekujmy jednak cudów. Mamy
zbyt ograniczone pole do działania.
W głównej mierze należy przewidzieć
poszerzenie drogi powiatowej w rejonie
skrzyżowań, lokalizację chodników i
ścieżek rowerowych w dowiązaniu do
istniejącego zagospodarowania terenu.
Obecnie jezdnia ma szerokość
około 7 metrów.

Foto: Bogusław Wilk
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Knurów. Pierwsze przymiarki do przebudowy ul. 1 Maja

ak informowaliśmy na łamach
PL, emeryci górniczy nie poprzestają na staraniach o odzyskanie utraconego deputatu węglowego za 2014 i 2015 rok. Z myślą
o przyszłości poszli dalej, podjęli
próbę wpłynięcia na prawo. Chcą
zmienić ustawę o funkcjonowaniu
górnictwa kamiennego tak, by wypłatą deputatu wszystkim emerytom górniczym zajęło 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
zamk nięt ych za k ładów. Gorzej
mają emeryci z kopalń, które nadal
działają, czyli np. KWK Knurów-Szczygłowice.
Efektem społecznego sprzeciwu
jest powstanie Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej. Formalne postanowienie w tej sprawie Marszałek
Sejmu RP podpisał 30 grudnia.
- Termin wniesienia projektu
ustawy upływa 30 marca, przy czym
podpisy zbieramy do 15 marca 2015
roku – mówi Edward Didek, zaangażowany w działalność komitetu
knurowianin. – Będziemy wdzięczni
za poparcie tego projektu. Im więcej
osób złoży swój podpis, tym lepiej.
Przekonajcie więc sąsiadów, znajomych i rodziny.
Prawo obywatelskiej inicjatywy

możliwości płynnego przejazdu przez wymienione skrzyżowania w ciągu ul. 1 Maja – argumentowali rajcy. – Tym
samym celowym wydaje się rozważenie zmiany geometrii
wymienionych skrzyżowań, m.in. poprzez poszerzenie
jezdni i zastosowanie wyodrębnionych niezależnych lewoskrętów w ulice Wilsona i Kazimierza Wielkiego, aby
usprawnić przejazd kierowcom poruszającym się wyłącznie
wzdłuż ul. 1 Maja.
Interpelacja nie była pierwszym działaniem knurowskich
radnych powiatowych w celu poprawy sytuacji na ul. 1
Maja. Przed rokiem radny Rams ujął się za kierowcami,
zirytowanymi korkującym się skrzyżowaniem w rejonie
„starej straży”. Wskazał, że nowa sygnalizacja świetlna,
pomagając włączającym się z ul. Wilsona na ul. 1 Maja,
do szewskiej pasji doprowadza jadących ul. 1 Maja. Złożył
interpelację, argumentując, że „koniecznym jest wprowadzenie korekty funkcjonującej organizacji w celu poprawy
płynności ruchu w tym rejonie”.
/bw/

Jakie zmiany w ustawie?
Dla zainteresowanych: proponowane zmiany można prześledzić wczytując
się w ustawę z 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego (Dz. U. z 2007 r., Nr 1192, poz. 1379 ze zm.). Modyfikacje
odnoszą się do dwóch punktów (wg zamierzeń Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej):
w art. 13 ust. 1 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: „byłemu pracownikowi kopalni bądź zakładu górniczego, który posiadał uprawnienia do
deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów,
a uprawnienia te zostały mu zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji
Zarządów Spółek Węglowych”;
art. 30a otrzymuje brzmienie: „świadczenia, o których mowa w art. 1214, zadania, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 1, oraz likwidacja,
o której mowa w art. 8a ust. 3, są finansowane z dotacji budżetowej”.
Co istotne, inicjatorzy chcą, by ustawa obowiązywała z dniem 1 stycznia
2016 roku.
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Knurów. Pięcioramienna gwiazda na czubku obelisku

„Wdzięczność”
przetrwała 45 lat

Cztery lata po „wyzwoleniu” Knurowa przez Armię
Czerwoną, knurowscy włodarze zdecydowali
o budowie pomnika wdzięczności. Czerwona gwiazda
umieszczona na czubku postumentu jak latarnia miała
wskazywać właściwy kierunek

B

udowa demokracji ludowej
wymagała ofiar. W 1945 roku
wojna nie dla wszystkich się
skończyła. Ci, którzy nie pasowali do
wizji nowej Polski, trafiali do więzień
bądź znikali na zawsze. Pomnik przy
ul. Dworcowej był świadkiem zmieniających się czasów. Jego historia
odzwierciedla historię miejsca, gdzie
powstał.
Tuż po odzyskaniu niepodległości, w 1946 roku na posiedzeniu knurowskiej Gminnej Rady Narodowej
radni postulowali, aby na skwerze
naprzeciw budynku Dyrekcji kopalni odbudować pomnik (powstały w
1923 roku), zniszczony przez Niemców, upamiętniający przyłączenie
Knurowa do Polski. Monument miał
być poświęcony weteranom powstań
śląskich. Pomysłowi sprzeciwiło się
Gliwickie Zjednoczenie Przemysłu
Węglowego – teren nie należał do
gminy – argumentując, że parcela ma
znaczenie gospodarcze i jest wartościowym placem budowy, doskonale
nadającym się na wzniesienie reprezentacyjnego domu mieszkalnego.
W 1949 roku Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej poprosiło
o przekazanie terenu na budowę pomnika wdzięczności dla Armii Czerwonej. Czasy były takie, że odmowa
nie wchodziła w grę. O nastrojach

panujących w Knurowie świadczy
lipcowe posiedzenie Gminne Rady
Narodowej, gdzie radni wydali odezwę, będącą typowym przykładem
ówczesnej nowomowy.
- Dnia 22 lipca 1949 roku upływa
5 lat od chwili kiedy na ziemi polskiej
wyzwolonej przez Armię Radziecką
utworzony został w oparciu o Krajową Radę Narodową Polski i Komitet
Wyzwolenia Narodowego, pierwszy
rząd mas pracujących, który pod
kierownictwem klasy robotniczej i
w sojuszu ze Związkiem Radzieckim rozpoczął budowę demokracji
ludowej w Polsce – pisali w rezolucji
knurowscy radni.
I dalej:
- W ciągu minionych lat władza
ludowa pod przewodem klasy robotniczej i partii wywalczyła i ugruntowała
niepodległość kraju, dokonała rewolucyjnych przeobrażeń, znosząc panowanie kapitalistów i obszarników.
Projekt monumentu stworzył Jerzy Garus. Pomnik miał kształt obelisku. Postawiony na cokole, który do
wysokości 1,60 m planowano obłożyć
ziemią i kamieniami, między którymi
posadzi się kwiaty. Ciekawie wyglądał
dół – postument otaczał basen z czterema wodotryskami umieszczonymi
na każdym rogu cokołu.
- Na wewnętrznej ścianie basenu

projektuje się zamontowanie czterech
reflektorów elektrycznych w armaturze wodoszczelnej zasilanych prądem
doprowadzonym z pobliskiej sieci
- czytamy w opisie przedstawionym
radnym.
Na czubku obelisku umieszczono
lampę z czerwonego szkła w kształcie
pięcioramiennej gwiazdy.
Pomnik oraz ściany i dno basenu
zamierzano stworzyć z betonu i obłożyć lastrykiem z zawartością białych
i zielonych marmurków. Tablice
pamiątkowe miały być wykonane ze
szła o grubości 6 mm i zamontowane
na czterech ścianach cokołu za pomocą specjalnych śrub o chromowych
główkach.
Pomnik zbudowano szybko, bo
już w kwietniu 1950 roku jeden z radnych poprosił, aby na plantach obok
pomnika umieścić więcej ławek oraz
zatrudnić stróża, który chroniłby
postument przed działalnością dzieci
i… kur. Podobno bardzo pomnik
brudziły...
Monument przez kilkadziesiąt
lat był częścią knurowskiego pejzażu.
Gruntowna zmiana nastąpiła w 1990
roku. Efekt widzimy na co dzień - to
Pomnik Powstańców Śląskich, nawiązujący do tradycji międzywojennych.

Pomnik powstańców śląskich Niemcy zburzyli już w pierwszych
dniach okupacji. Posłużyli się powstańcami, których pod groźbą
kary śmierci zmusili do zniszczenia pomnika

Projekt pomnika Armii
Czerwonej wykonany przez
Jerzego Garusa

Jb, foto: arch.

„Gotowy” pomnik nieco odbiegał od projektu Garusa. Zabrakło
m.in. podświetlanych wodotrysków i basenu

W 1995 roku na skwerze przy ul. Dworcowej powstał pomnik poświęcony powstańcom, przypominający ten z lat 20
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Knurów w 1949 roku w liczbach
12.149 – tylu Knurów miał mieszkańców (4.286 mężczyzn, 4.536 kobiet i
3.327 dzieci do lat 15);
20 km2 – taką zajmował powierzchnię;
60 – liczba ulic we wsi, w większości niebrukowanych (tylko 1 km drogi był
pokryty asfaltem);
965 – ilość domów w Knurowie.
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Katowice. Wyróżnieni pracownicy samorządu

Foto: Bogusław Wilk

Wojewoda odznaczył zasłużonych

We wtorek ponad 20 osób związanych z knurowskim samorządem zostało odznaczonych przez wojewodę
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Uroczyste wręczenie orderów i odznaczeń państwowych było formą
wyróżnienia postaci szczególnie zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności
naukowej, charytatywnej i w pracy zawodowej

C

eremonia odbyła się w westybulu Urzędu Wojewódzkiego. Udział wzięło prawie sto
osób z różnych rejonów województwa śląskiego.
Ordery i odznaczenia państwowe – złote i srebrne Krzyże Zasługi
oraz złote, srebrne i brązowe Medale
za Długoletnią Służbę - w imieniu Prezydenta R zeczy pospolitej
Polskiej wręczał wojewoda śląski
Jarosław Wieczorek. W uroczystości
brali udział również wicewojewodo-

Złote, srebrne i brązowe

wie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka.
61 osób uhonorowanych zostało
złot ymi, srebrnymi i brązow ymi
Medalami za Długoletnią Służbę.
Wśród nich było 22 pracowników
knurowskiego samorządu.
- Te order y i odznaczenia są
uhonorowaniem Państwa działalności kombatanckiej, charytatywnej,
społecznej, a także aktywności zawodowej. Proszę, by ten wasz wysiłek
dalej tr wał, byście byli Pań stwo
przykładem dla wielu obywateli i

Polski – mówił wojewoda Jarosław
Wieczorek, gratulując odznaczonym.
Podobnego zdania co prezydent
RP i wojewoda był zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka,
któr y podkreślił rolę i rangę sumiennej pracy na rzecz lokalnego
społeczeństwa.
Uroczystość uświetnił udzia ł
Orkiestry Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.

/bw/

Medale za Długoletnią Służbę przyznawane są przez Prezydenta RP na wniosek
wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z
pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód w okresie II
Rzeczypospolitej i zostało przywrócone do systemu odznaczeń państwowych
w Polsce w 2007 roku.

Wyróżnieni medalami za długoletnią służbę
Złote medale: Anna Czulińska, Ewa Krzyściak-Kucharska, Urszula Kumor,
Krystyna Szpak, Brygida Dreślińska, Sonia Wolica;
Srebrne medale: Urszula Dudkiewicz, Jolanta Godlewska, Gabriela Korzeniewska, Mariusz Kowalczyk, Danuta Ołowska, Iwona Pacia, Piotr Skorupa,
Małgorzata Szlęk, Daniel Ślósarczyk, Bogusław Wilk;
Brązowe medale: Dorota Gorzawska, Mirella Napolska-Jarocka, Joanna Kusy-Szpotańska, Jolanta Szafraniec, Adam Szary, Agnieszka Bielanik-Witomska.

foto-migawka
Ok oło 15 0 osó b
spo tka ło się na cha r yta
t yw nej
imp rez ie kar nawało
we j w
sal kac h par afi i św
ięt ych
Cy ryl a i Me tod ego
. – To
był a wspaniała zab
awa! –
entuzjazmuje się knu
rowianin Izydor Golec.
– Radosna, okr aszona hum
ore m
i dobrą muzyką. Co
godne
pod kre śle nia: bez
alkoho low a; dow odz ąca ,
że nie
tr zeb a „pr oc en tów
”, by
świetnie się bawić.
Nie zab rak ło wz rus
zaj ącyc h chwil. – Tak
właśnie
przyjęto świąteczn
o-noworoc zne życ zenia ze
str ony
ks. pro bos zcz a Mir
osł awa
Pelca – dodaje pan
Izydor.
Im pr eza ud an ie
łąc z yła
prz yjemne z poż yte
cznym.
Prz ysł uży się org
ani zac ji
wakac yjnego wypoc
zynku
dla wie lu dzi eci z
ter enu
parafii.
Foto: archiwum organiz

/bw/
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Knurów

Tegoroczne maturzystki zadbały o każdy szczegół
- eleganckie sukienki dopełniły wypracowane
makijaże

100 dni do matury

foto: Frycz Company

foto: Frycz Company

134 maturzystów z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego zatańczyło
poloneza w zabrzańskiej restauracji „Pod Kasztanami”. To ostatnie
beztroskie chwile przed jednym z najważniejszym sprawdzianów
w życiu – maturą. Uczniom towarzyszyli nauczyciele, rodzice,
dyrekcja szkoły oraz wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga

Z archiwum Przeglądu Lokalnego

Zajrzeliśmy do naszego przepastnego archiwum w poszukiwaniu studniówki
sprzed lat. Udało nam się odnaleźć zdjęcia, na którym uchwycono bawiącą się
młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Panowie chyba tańczyli kankana...

Bal Maturalny uczniowie rozpoczęli tradycyjnym polonezem

Knurów. Kto chętny na mieszkanie w byłym hotelu

16 przytulnych„M” do wzięcia

informacja własna wydawcy

W połowie zeszłego roku zakończył się remont Hotelu
Miejskiego – pokoje hotelowe zaadaptowano na
mieszkania. W styczniu 2016 roku lokale trafiły
do sprzedaży. Trwa procedura przetargowa

O

dokonano jedynie niewielkich modyfikacji w układzie lokali oraz zmian
w instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Powstało 16 mieszkań: jedno-, dwu- i
trzypokojowych o powierzchni od 17
do 60 m 2.
W grudniu 2015 roku Prezydent
Miasta Knurów wydał zarządzenie,
przeznaczając lokale do sprzedaży w
Foto: Justyna Bajko

d połowy lat 80. hotel przy ul.
Floriana 4 był domem przede
wszystkim dla pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice. Ostatni
mieszkaniec wyprowadził się ponad
dwa lata temu. Remont hotelu trwał
k ilka miesięcy. Przeznaczono na
niego ponad 400 tys. złotych. Przebudowa nie objęła konstrukcji budynku,

drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
-Trwa procedura przetargowa –
obecnie do publicznej wiadomości
podano wykaz nieruchomości do sprzedaży – informuje Aleksandra Żmuda
z Wydziału Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa knurowskiego Urzędu Miasta. - W połowie
lutego ukaże się ogłoszenie o przetargu
i informacja o warunkach, jakie trzeba
spełnić, aby wziąć w nim udział.
Co oferuje gmina? Lokale mieszczą się na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Najmniejsze z mieszkań
o powierzchni 17 m 2 wyceniono na
50.400 zł. Lokal składa się z jednego
pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z wc. Za największe z oferowanych
mieszkań o powierzchni 60,43 m2 zapłacimy nie mniej niż 173.600 zł. Lokal
ma łącznie trzy pokoje (w tym jeden z
aneksem kuchennym), dwa przedpokoje i łazienkę z wc. We wszystkich
mieszkaniach jest centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.
jb

Oferowane mieszkania znajdują się na parterze oraz I i II
piętrze
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Szczegółowy wykaz 16 mieszkań
jest dostępny w Urzędzie Miasta (ul.
Ogana 5) oraz na stronie internetowej www.knurow.bip.info.pl
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rozrywka nr 4
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Dominik Markowski z Zabrza

ur. 15.01.2016 r., 3480 g, 52 cm

Tymon Ostaszewski z Knurowa
ur. 18.01.2016 r., 2710 g, 48 cm

Liliana Frątczak z Knurowa

ur. 19.01.2016 r., 3600 g, 56 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).

Aleksander Flis z Rachowic

ur. 18.01.2016 r., 3640 g, 51 cm

Julia Baryła z Knurowa

ur. 19.01.2016 r., 2970 g, 54 cm

Zoﬁa Jasińska z Knurowa

ur. 19.01.2016 r., 3690 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 2/2016 brzmiało: „GÓRALKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Damian
Sontag. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

1.02.2016 r.
PONIEDZIAŁEK

Aleksandra Plinta z Przyszowic

Syn Szawła
- godz. 15.15
Barbie. Tajne agentki
- godz. 16.30
Big Short
- godz. 20.15

ur. 21.01.2016 r., 3560 g, 54 cm

ur. 20.01.2016 r., 2920 g, 53 cm

Estera Kaniewska z Knurowa

ur. 21.01.2016 r., 3350 g, 53 cm

28.01.2016 r.
CZWARTEK
Operacja Arktyka
- godz. 16.00
Excentrycy czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 18.00
Joy
- godz. 20.00

4

29.01.2016 r.
PIĄTEK
Barbie. Tajne agentki
- godz. 16.30
Syn Szawła
- godz. 18.15
Big Short
- godz. 20.15
30.01.2016 r.
SOBOTA- NIEDZIELA

Malwina Ogaza z Knurowa

ur. 22.01.2016 r., 3700 g, 53 cm

2.02.2016 r.
WTOREK
KINO NIECZYNNE

Barbie. Tajne agentki
- godz. 16.00
Syn Szawła
- godz. 18.00
Big Short
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

3.02.2016 r.
ŚRODA
Syn Szawła
- godz. 19.00
Big Short
- godz. 20.45

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Alicja Pikulik ze Stanicy

Kajetan Kapuściński z Knurowa
ur. 24.01.2016 r., 3010 g, 52 cm

Katarzyna Gaworek z Gliwice

ur. 25.01.2016 r., 3380 g, 53 cm
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Knurów. Miłośnicy przyrody zapraszają na edukacyjny spacer

Kto chętny na Ptakoliczenie?
Wzorem ubiegłych lat w Knurowie odbędzie się Zimowe Ptakoliczenie. Tym
razem miłośnicy przyrody zapraszają na spacer w sobotnie przedpołudnie
- Zimowe Ptakoliczenie, dawniej
znane jako Zimowe Liczenie Ptaków
w Parkach i Ogrodach, jest coroczną
akcją wzorowaną na brytyjskim „Big
Garden Birdwatch” - mówi ornitolog
Aleksandra Sokół z Górnośląskiego
Koła Ornitologicznego. - Odbywa się,

podobnie jak jego brytyjski odpowiednik, zawsze w ostatni weekend stycznia.
Nie ma żadnych ograniczeń dla
chcących uczestniczyć w liczeniu – każdy może notować, ilu przedstawicieli danego gatunku odwiedza jego karmnik,
ogród, skwer przed blokiem czy pobliski

park. Liczenie przeprowadzić można
indywidualnie, w gronie znajomych,
czy też podczas bezpłatnej wycieczki
ornitologicznej z przewodnikiem.
Okazja nadarzy się w sobotę, 30
stycznia. Chętni do udziału w tym
wyjątkowym spacerze proszeni są o

zebranie się o godz. 10 przed wejściem
na Cmentarz Komunalny przy ul. Rakoniewskiego.
- W ramach najbliższego Zimowego
Ptakoliczenia pragniemy skupić się na tych
gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka – dodaje pani Aleksandra,
która będzie przewodnikiem podczas
spaceru. - Dzięki wynikom dostarczanym
przez uczestniczących w akcji wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej
spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. W miarę możliwości prosimy
zabrać ze sobą lornetkę.
Oprac. bw

Foto: Aleksandra Sokół
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Czy tym razem miłośnikom
ptaków uda się zobaczyć tak
efektowne skrzydlaki, jak ten
piękny gil?...

informacja własna

Gierałtowice. Artystyczne sukcesy podopiecznych świetlicy

Strażak na medal

Foto: Beata Kulasa

Jakub Kmiecik i Oliwia Tomaszewska, podopieczni świetlicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, zdobyli nagrody
w  konkursach plastycznych

O

liwia zdobyła II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Strażak superbohaterem
jest” w kategorii klas I-II. Jakub
otrzymał wyróżnienie w Ogólno-

Knurów

polskim Konkursie Plastycznym pt.
„Przyjaciel lasu”, zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Lasu w Rychliku.
Oceniając dzieła młodych gieinformacja własna wydawcy

Czyj
to kotek?

rałtowiczan jurorzy obydwu konkursów docenili walory artystyczne,
wkład pracy, staranność i pomysłowość oraz technikę wykonania prac.

/bw/

informacja własna wydawcy

16

st ycznia na k lat kę schodową bloku przy ul. Kazimierza
Wielkiego 12 przybłąkał się niewielki,
około 8-miesięczny, kotek. Zwierzak niedawno został wykastrowany.
Najprawdopodobniej komuś uciekł.
Kotkiem zaopiekowała się mieszkanka
Knurowa.
- Kotek został odpchlony, odrobaczony i czeka na swoją właścicielkę –
mówi knurowianka.
Właściciela zagubionego kotka
prosimy o kontakt z numerem tel. 690
069 744.
jb
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/16-odw.

Gładzie, malowanie, kafelkowanie, sufity
podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716
1-4/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

www.przegladlokalny.eu

Lokal użytkowy o pow. 101 m2 do wynajęcia.
Tel. 510 238 269
4-8/16

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

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

1/16-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399

1/16-odw.

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

Z gliwickim oddziałem Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna
Łapa” szukamy nowych domów
dla bezpańskich kotów i psów

1/16-odw.

1-4/16

4-15/16

KTO PRZYGARNIE?

Sue ma dwa, może trzy lata.
Radosna psinka potrzebuje miłości, zainteresowania i ciepłego
domu. Czekanie w samotności
i smutku na właściciela jej nie
służy. W życie tego, kto zdecyduje
się ją przygarnąć, wniesie wiele
szczęścia.

DAM PRACĘ

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

1-8/16

WYSOKIE ODSZKODOWANIE. Wypadki
drogowe, na chodniku, w pracy, błędy medyczne. Tel. 666 038 835

2-13/16

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

Rufus to młody, duży i silny
pies. Piękny i dostojny, radosny
i skory do zabawy. Idealny dla
młodych i aktywnych ludzi, wymarzony towarzysz dla każdego
biegacza. Najlepiej czułby się w
domu z ogrodem.

1-4/16

FINANSE

MOTORYZACJA
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.

Daggi ma kilka lat, jest średniej wielkości, wyjątkowo miłym
i cudnym psiakiem. Los nie był
dla niego łaskawy. Mimo to chce
mu się jeszcze machać ogonem.
W oczach ma oddanie i ufność,
kiedy musi wrócić do kojca, pojawia się w nich smutek. Szuka
przyjaciela na zawsze

3-22/16

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

1-4/16

A l e p o ż y c z k a n a w e t w 2 4 g o d z i n y.
Tel. 503 833 703

SPRZEDAM

4/16

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM MEBLE IKEA MAMUT: dwie
komody (czerwono-różowa i niebieska),
szafa (czerwono-różowa), regał (czerwony). CENA 600 ZŁ (do negocjacji).
Tel. 695 614 334

4-11/16Y

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

Praca dla Instalatora-ser wisanta sieci
teleinformatycznych, dobre zarobki. Tel.
505 089 859

4-6/16

Praca dla Młodszego Administratora Sieci,
dobre zarobki. Tel. 505 089 859
4-6/16

Przychodnia SANVITA zatrudni pielęgniarkę. Tel 509 441 515 sanvitaknurow@wp.pl

3/16-odw.

3-5/16

Zainteresowani adopcją psów proszeni są
o kontakt (tel. 606 302 223),
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl
informacja własna

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/16-odw.

Likwidator Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”

2,2 ha w górach – sprzedam. Tel. 32 235
22 52

w likwidacji 44-145 Pilchowice, ul. Rynek 27, nr KRS 0000038287

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe
– okazyjna cena. Tel. 602 638 719

ogłasza otwarcie likwidacji Spółdzielni z dniem 1.01.2016 r.
i wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 m-cy
od daty niniejszego ogłoszenia.
Likwidator Joanna Palenga

49/15-4/16

4-6/16

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

1-4/16
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Pamiętacie Dagmarę?

Był piłkarzem,
uległ wypadkowi,
potrzebuje protezy

K

ilka miesięcy temu zza
południowej granicy
dotarła do nas wiadomość o wypadku, w którym
poważnych obrażeń doznał za-

wodnik LKS-u Bełk Marcin Polak, prywatnie syn Jacka, byłego
piłkarza Concordii Knurów.
Pier wszy etap leczenia
n iespe ł na 23 -latek ma z a

pojawił się nowy kierowca...
Dodajmy, że Dagmara Kowalczyk realizuje
m.in. materiały do TVN i TVN Turbo.

Foto: Rafał Górczyński

/-/

sobą. Marcin dziękuje za dotychczasowe wsparcie i prosi
jednocześnie o dalszą pomoc
(treść poniżej).
PiSk

Cześć!
We wrześniu 2015 roku uległem wypadkowi
podczas praktyk studenckich. Z ogromną siłą
uderzyła we mnie dwudziestotonowa maszyna
kolejowa. W wyniku tego zdarzenia doznałem
licznych obrażeń miednicy oraz obu nóg. Konieczna była amputacja nogi prawej łącznie z
całościowym wyłuszczeniem stawu biodrowego.
Potrzebuję protezy i długiej rehabilitacji, aby
wrócić do normalnego funkcjonowania w życiu
codziennym. Byłem sportowcem, który w dalszym ciągu pragnie prowadzić aktywny tryb życia. Chciałbym skończyć studia, które rozpocząłem
i znaleźć w przyszłości satysfakcjonującą pracę.
W moim przypadku konieczna jest proteza specjalistyczna, której koszt wynosi około 200 000 zł.

za sezon Roberta. Bez względu na to czy będą to
rajdy, czy wyścigi. Najważniejsze, by nazwisko
Kubica pojawiało się na listach startowych.
Inne zdjęcie podpisała: - W ekipie Hyundaia

Foto: Rafał Górczyński

którą „kręcą” samochody i wyścigi. Przed
kilkoma dniami na jednym z portali społecznościowych zamieściła fotkę z Robertem
Kubicą, podpisując ją: - Mocno trzymam kciuki

Foto: MOSiR

W

25-letniej historii naszej redakcji
mieliśmy przyjemność dzielić biurka ze sporym gronem koleżanek i
kolegów. Była wśród nich Dagmara Kowalczyk,

Czuję się już całkiem dobrze - także dzięki Wam,
Waszym modlitwom, trzymanym kciukom oraz
każdej innej formie pomocy! Jesteście super!
Obiecuję, że nie przestanę walczyć, ale w dalszym
ciągu potrzebuję do tego Waszej pomocy! Kibicujcie
mi dalej, tak jak jeszcze niedawno kibicowaliście
podczas meczów mojej drużyny. Jeśli czujecie, że
chcielibyście (i moglibyście) zrobić coś jeszcze i zadajecie sobie pytanie „jak jeszcze mogę pomóc?” to
już Wam odpowiadam: Możecie na przykład oddać
jeden procent podatku albo przekazać darowiznę.
Pieniążki zostaną przekazane na konto fundacji
Jaśka Meli „Poza Horyzonty” i przeznaczone będą
na protezę i rehabilitację dla mnie. Oto dane fundacji, której jestem podopiecznym:

Bal na
lodzie

M iejsk i Ośrodek
Sportu i Rekreacji po
ra z kolejny z aprosi ł
miłośników jazdy na
łyżwach na Karnawałowy Bal Przebierańców.
Chętnych do udziału w
zabawie nie brakowało.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI
Z 19 STYCZNIA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Tadeusz Kamczyk - 2.607 pkt 1. Henryk Brola
- 27.575 pkt
2. Wojciech Napierała - 2.204 pkt 2. Janusz Myszka
- 26.887 pkt
3. Adam Dudziński - 2.164 pkt 3. Stefan Wroblowski - 26.835 pkt
4. Leonard Spyra
- 2.014 pkt 4. Dariusz Skowron - 26.602 pkt
5. Michał Foit
- 1.978 pkt 5. Adam Dudziński
- 26.599 pkt
6. Edward Nowak
- 1.965 pkt 6. Janusz Nowak
- 26.385 pkt
7. Alfred Wagner
- 1.923 pkt 7. Jerzy Makselon
- 26.203 pkt
8. Jerzy Makselon
- 1.776 pkt 8. Wojciech Napierała - 26.082 pkt
9. Piotr Palica
- 1.719 pkt 9. Michał Foit
- 25.707 pkt
10. Zdzisław Mral
- 1.716 pkt 10. Edward Nowak
- 25.508 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 2 lutego o godzinie 16.30 w klubie LWSM
„Gama”.

informacja

Fighterzy zwierzętom

K

nu rowsk i Fig ht Club
wraz ze swoją sekcją z
Czerwionki-Leszczyn przyłączył się do akcji wspierającej Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gliwicach.
- Zdołaliśmy zebrać 30 kg

karmy suchej, 10 kg karmy w
puszkach, 10 kg makaronu,
10 kg ryżu, 1100 ręczników,
150 kocy, 20 misek, 20 smyczy, 8 kagańców oraz kosmetyki, szampony i odżywki dla psiaków - informuje
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k nu rowsk i k lub dodając,
że w akcji wzięli też udział:
Zespół Szkół nr 2 w Czerwionce-Leszczynach i Areszt
Śledczy w Gliwicach.
PiSk
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Jednym z testowanych w Concordii był Marcin Grzywa
(z prawej) występujący ostatnio w 3-ligowym LZS-ie
Piotrówka

Zza biurka

Ale gość.
Powiedział,
że jest nikim

Najpierw
były Szombierki

Pierwszym zimowym rywalem Concordii były wyżej
notowane Szombierki Bytom i
po ostatnim gwizdku sędziego
można było rzec, że niespodzianki nie było, bo 3-ligowiec
wygrał 2:1. Honorowe trafienie
dla knurowian zaliczył Buchalik, ustalając wynik meczu w
drugiej części spotkania.
Tr e n e r M i c h a ł B u d ny
zagrał na dwa składy. Mecz
rozpoczęli: Kuczera, Gałach,
Michał Mikulski, Mateusz Mikulski, Czajka, Knot, Szewczyk,
Śliwa, Górka, Mawo, Młynek.
W bramce wystąpili również
testowani Botor (Jastrząb Bielszowice) i Czerwiński (Stadion
Śląski Chorzów), a w drugiej
połowie na placu gry pojawili
się: Hałas, Lipka, Bąk, Bociek,
Gałązka, Bajer, Buchalik, Krusiński, Nowosielski i Nalepa.
- Mecz z Szombierkami
nie był najlepszy w naszym
wykonaniu, ponadto warunki
atmosferyczne obu drużynom
wyraźnie utrudniały grę. Brakowało nam symetrii ustawienia w
ofensywie, popełniliśmy sporo
niewymuszonych błędów i jak
zwykle byliśmy nieskuteczni
- komentował trener Michał
Budny.

Concordia - Dobrzy
znajomi 3:1

Drugi sparing Concordii można nazwać potyczką
z dobrze znajomy mi, czyli
Jednością 32 Przyszowice. W
sobotę grono bliskich znajo14

mych tworzyli: trener Kempa
oraz zawodnicy - Zabawczuk,
Idziaszek, Modrzyński. Z kolei na liście nieobecnych znaleźli się m.in. Pilc i Rozumek.
Knurowianie wygrali ten
mecz 3:1 (bramki: Szewczyk,
Nalepa, Młynek - Gogolok).
- Pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie była zła,
natomiast w drugiej ustępowaliśmy Concordii. Wynik jest
jednak sprawą drugorzędną.
Teraz najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie zespołu i
odpowiedni dobór zawodników,
którzy mogą nas wzmocnić mówił po ostatnim gwizdku
sędziego Wojciech Kempa.
- Cieszę się, że analiza meczu z Szombierkami nie poszła
na marne, bo z Jednością zagraliśmy dużo lepiej. Pierwsza
połowa była wyrównana i mecz
toczył się w środkowym sektorze boiska, w drugiej zmieniliśmy nieco ustawienie, Młynek
bardzo dobrze rozprowadzał
nasze akcje, szybko strzeliliśmy bramkę i poszliśmy za
ciosem - ocenia Michał Budny
dodając, że jest zadowolony z
gry defensywnej, szczególnie
ze współpracy pary Mikulski-Bąk z bramkarzami oraz po
przerwie z Czajki.

Kto konkurentem
Kuczery?

Wracający do zespołu po
kontuzji Mirosław Kuczera
wyrasta w Concordii na bramkarza numer 1. Wiele wskazuje
na to, że Knurów opuści Denis Chojnacki, a Przemysław
Burliga nie dostał w tym roku

Foto: prywatne

W sobotę doszło do konfrontacji z podtekstami, bowiem po
przeciwnych stronach boiska stanęli zawodnicy Concordii
Knurów i Jedności 32 Przyszowice
tego. Szkoleniowiec Jedności
przyznał, że klub z Przyszowic
lada dzień wzmocnią Łukasz
Spórna i Damian Kozdroń,
k tór ych doskona le zna z e
współpracy w Concordii.

Testowani tu i tam

Robert Wolniewicz
opuścił boisko
z rozciętym łukiem
brwiowym, ale dobry
humor szybko wrócił

jeszcze szansy na występ. Kto
zatem będzie konkurował z
Kuczerą o miejsce międz y
słupkami?
W roli testowanych występują na razie Adam Czerwiński ze Stadionu Śląskiego Chorzów i Jakub Botor (ostatnio
Jastrząb Bielszowice).

Hajok zostaje,
wzrośnie siła rażenia

Przed tygodniem sygnalizowaliśmy, że Wilki Wilcza
chcą ściągnąć napastnika Jedności 32 Przyszowice - Rafała
Hajoka. Rozmowy pomiędzy
klubami podobno się odbyły,
ale porozumienia nie osiągnięto i wiele wskazuje na to,
że strzelec 9 goli w rundzie jesiennej pozostanie podopiecznym Wojciecha Kempy. Mało

Mecz Concordii z Jednością był okazją nie tylko do
przeglądu kadr, ale i testów
zawodników, którzy walczą o
angaż w obu klubach. W Concordii obok w ymienionych
wcześniej bramkarzy, testom
poddany został lewy obrońca Marcin Grzywa broniący
jesienią barw LZS Piotrówka.
Obok niego zagrali: Kuczera,
Ga łach, M icha ł M i k u lsk i,
Bąk, Śliwa, Buchalik, Górka,
Krusińsk i, Mawo, Mł ynek,
Nowosielski, Bajer, Szewczyk,
Steiman, Bociek, Czajka, Gałązka i Nalepa.
W Je d no ś c i t e s t ow a n i
byli: Mikołajczak, Gogolok,
Kę ps k i , Bro s z , Id z i a s z e k ,
G o ł y ś i K a si a r z . Ponadto
przeciwko Concordii zagrali:
Zabawczuk, Szołtysek, Widera, Wolniewicz, Mrozek, Modrzyński, Legęcki, Klimek,
Przybylski, Mucha, Hajok i
Szendzielorz.
- To był bardzo pożyteczny
spar ing z silny m czwar to l i g o wc e m - p o d s u mow uje
trener knurowian. - Wierzę,
że trener Kempa, który tyle
lat był przecież związany z
Concordią, również w Przyszowicach osiągnie sukcesy,
czego jako kolega po fachu
serdecznie mu życzę.

taką bazą treningową. Teraz
miasto remontuje stadion, cały
czas wspiera klub przyznając
dotację na szkolenie młodzieży i
funkcjonowanie sekcji. W takim
klimacie dla piłki nożnej i z taką
tradycją, Concordia musi odbudować swoją pozycję i być jak
dawniej wizytówką Knurowa.
Taka wypowiedź trenera,
który pracuje w Knurowie raptem od kilku miesięcy daje wiele do myślenia. Tym bardziej, że
wcześniej opinia publiczna była
raczona listami otwartymi,
których treść diametralnie odbiegała od tego co mówi i na co
zwraca uwagę Michał Budny.
Trener - takie można odnieść wrażenie - niezwykle ceni
poprzedników, a w szczególności Marcina Bochynka, Jana
Furlepę, Józefa Dankowskiego,
może Waldemara Waleszczyka,
Józefa Gollę, Adama Michalskiego. Kilku z nich pracowało
tu w zupełnie innych - lepszych
- warunkach. Chcąc im dorównać, obecny szkoleniowiec
Concordii musi wykazać się
nie tylko dobrym warsztatem
trenerskim, ale i zdolnościami
organizacyjno-marketingowymi. Czy takowe posiada? O tym
przekonamy się, gdy zarząd lub
prezes zechce zaryzykować i
powiedzieć „sprawdzam”.
Piotr Skorupa

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Sparing z podtekstami

Kilka dni temu przeczytałem wywiad z trenerem Concordii Michałem Budnym. I
gdybym był prezesem knurowskiego klubu to zaryzykowałbym i mianowałbym go dyrektorem do spraw marketingu
czy innego public relations.
Dlaczego? Bo gość wykazał się
skromnością, doceniając jednocześnie historię klubu i warunki
w jakich przyszło mu pracować.
I sprawia wrażenie, że wie, jak
ocieplić klimat wokół klubu.
We wspomnianym wywiadzie
mówi: (...) najważniejsi są kibice,
później właściciel klubu, którego należy szanować, następnie
zawodnicy, a gdzieś na końcu
trener, zresztą na tle historii
takiego klubu, jak Concordia
śmiało mogę powiedzieć, że ja
jestem nikim. Należy natomiast
docenić i wykorzystać jako magnes - przyciągający młodych
ludzi do sportu - infrastrukturę,
którą zapewnia miasto, bo takich
warunków do pracy mogą nam
pozazdrościć kluby z wyższego
szczebla. Hala, siłownie, baseny, kompleks boisk. Warunki
atmosferyczne niezbyt sprzyjające, a my wychodzimy trenować
na perfekcyjnie odśnieżonym
boisku. Po prostu rewelacja, aż
się nie chce kończyć treningu.
Nie wiem, które jeszcze miasto
na Śląsku może pochwalić się

Sezon na czapki w pełni, czyli Michał Bagiń
ski z Akademii Piłki
Nożnej i Franciszek Podsiadły z Conco
rdii

informacja

Piotr Skorupa
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Knurów. Remont stadionu miejskiego

Prace postępują zgodnie z planem
Miejskiego. Wtedy na obiekcie przy
ulicy Dworcowej można było jeszcze
zobaczyć miejsce, gdzie przed laty

funkcjonował zegar i wyświetlany
był wynik piłkarskiej rywalizacji. Na
swoim miejscu były jeszcze murowane

kasy i nieczynne od lat toalety. Były...
Przez ostatnie dwa tygodnie krajobraz na placu wyburzeń diame-

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Foto: Waldemar Jachimowski

Zabrakło 19 sekund
W
yd a r z en iem 13.
kolejki rozgrywek
Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej był mecz IPA
Knurów – Vibovit. Lider przez
większość spotkania utrzymywał się na prowadzeniu,
najpierw 1:0, a potem 3:1, by
ostatecznie w pechowych okolicznościach stracić trzy punkty
za sprawą samobójczego gola na
19 sekund przed końcem gry.
IPA ma czego żałować, bowiem
w przypadku wygranej zwiększyłaby przewagę punktową
nad swoim rywalem do siedmiu „oczek” i tylko kataklizm
mógłby odebrać tej drużynie
pierwsze w historii mistrzostwo.
Remis lidera z wiceliderem
był idealnym rozwiązaniem dla
DFK Schlesien Rokita, które
dzięki zwycięstwu z Tritechem
znów jest w grze o główną wygraną. Jak zwykle w zespole z
Zabrza brylował Ariel Mnochy,
który strzelił 4 gole. Wyczynu
tego pozazdrościł mu ligowy
weteran Dariusz Flis, który w
swoje 46. urodziny również
czterokrotnie pokonał bramka-

Fragment meczu IPA Knurów - Vibovit. Przy piłce Tomasz Dura

rza Bud-Expert Teamu. Dodać
należy, że w ekipie „Stalowych”
drugim jubilatem tego dnia
był młodszy o 22 lata Damian
Kraska, który także wpisał się
na listę strzelców.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 13. KOLEJKI Z DNIA 25.01.2016
Tritech – DFK Schlesien Rokita 1:6 (1:2)
B. Lewandowski – A. Mnochy 4, S. Majecki 2
Bud-Expert Team – Team Stalmet 3:11 (2:3)
S. Artemuk 2, K. Boroń – D. Flis 4, B. Flis 2, M. Stopa 2, D. Lewandowski, D. Kraska, M. Mularczyk
TKKF Mistral Intermarché - Keno Energy Team 3:4 (0:1)
K. Przydatek 2, K. Winiarczyk – T. Jureko 2, R. Brociek,
D. Bartoszewicz
żółta kartka: K. Przydatek (TKKF Mistral Intermarché).
IPA Knurów – Vibovit 3:3 (1:1)
Ł. Spórna 2, T. Dura – M. Sikora 2, samobójcza
żółta kartka: R. Kasiński (Vibovit).

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

1.
2.
3.
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5.
6.
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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
Dariusz Flis
Tomasz Dura

tralnie się zmienił. Wymienione
wyżej obiekty zamieniono w gruz, co
ukazują zamieszczone obok zdjęcia.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Dwa tygodnie temu informowaliśmy na naszych łamach o rozpoczęciu I etapu przebudowy Stadionu
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PROGRAM 14. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 1 LUTEGO):
Tritech – Keno Energy Team (18.00), TKKF Mistral Intermarché
– DFK Schlesien Rokita (18.45), IPA Knurów – Team Stalmet
(19.30), Bud-Expert Team – Vibovit (20.15).

13 lutego dowiemy się, która z drużyn zdobędzie
puchar prezydenta Knurowa w halowej odmianie
piłki nożnej

Panie zagrają
o puchar
prezydenta

W

Knurowie sekcji piłki
nożnej kobiet nie ma,
jednak właśnie tu odbędzie
się niebawem I Turniej Piłki
Nożnej Kobiet Południowej
Polski O Puchar Prezydenta
Miasta Knurów.
Rozgrywki mieć będą charakter halow y i odbędą się
13 lutego (sobota) w obiekcie
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach.
Organizatorzy - LKS Wilki

Wilcza - informują, że w czasie
turnieju odbywać się będzie
zbiórka pieniędzy na leczenie
Dawida Kiliana.
Na parkiecie szczygłowickiej hali zaprezentują się takie
zespoły, jak Wisła Skoczów,
KKS Zabrze, Polonia Poraj,
Wa r t a Z aw ierc ie , Gwa rek
Ornontowice i Wilki Wilcza.
Początek rozgrywek o godzinie 9.00.
PiSk
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Gdy przyjaciel odchodzi...
Utylizacja, grzebowisko czy nielegalny pochówek?

Z

marłego przyjaciela należałoby pochować. Tyle tylko, że
grzebanie zwierząt na własną
rękę, nawet we własnym ogródku, jest
nielegalne. Jak usłyszeliśmy w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Gliwicach, sprawę reguluje
rozporządzenie unijne 10.69, a także
bardziej szczegółowe rozporządzenie
142. Według przepisów sanitarnych
ciało zwierzęcia to odpad niebezpieczny, więc można je zakopać tylko w specjalnie wyznaczonych i spełniających
odpowiednie wymogi grzebowiskach.

Ze zniczem
na grzebowisko

Tak, naszych zwierzęcych przyjaciół można pożegnać po ludzku – i
jak najbardziej legalnie – decydując się
na pochówek na specjalnym cmentarzu. Jednak zwierzęcych grzebowisk
ciągle jest niewiele. Dla starszych,
samotnych osób, które właśnie straciły
czworonożnego towarzysza życia, wyprawa na cmentarz odległy o dziesiątki
czy setki kilometrów to prawdziwe
wyzwanie, rzecz prawie niemożliwa.
Dla mieszkańców Knurowa i okolic najbliższym miejscem, gdzie można
pogrzebać zwierzę, do niedawna był
Rybnik. Jednak parę miesięcy temu
pochówki przy rybnickim schronisku
zostały wstrzymane. Jak usłyszeliśmy
od kierownictwa, trudno powiedzieć,
kiedy będą wznowione.
Póki co, jedyny zwierzęcy cmentarz na Śląsku znajduje się przy schronisku w Bytomiu-Miechowicach.
Grzebie się tu tylko psy i koty. To
jedno z pierwszych takich miejsc, jakie
powstały w Polsce – działa od 2003
roku. Ma kilka tysięcy miejsc, coraz
więcej zajętych. Rocznie odbywa się tu
ponad 100 pochówków. Z możliwości
pochowania czworonoga korzystają
tu ludzie z całego Śląska – i nie tylko.
- Jest to cmentarz prawie taki jak
dla ludzi – mówi Agnieszka Szołtysik,
pracownik bytomskiego schroniska.
– W żadnym razie nie jest to miejsce
do pozbycia się ciała. To kwestia idei,
chodzi o pochowanie istoty, która była
nam bliska, o pożegnanie jej, o pamięć.
Ludzie z reguły nie zapominają o
swoich ulubionych zwierzakach. Ci,
którzy pochowali je w miejscach takich
jak to, nie ograniczają się do pamięci.
Odwiedzają cmentarz, zapalają znicze. Miejsca, gdzie złożono ciała ich
pupili, ozdabiają witrażami, kwiatami
figurami aniołów. Napisy na mogiłach
są pełne czułości: „Nasza Murzynka
Pieszczoszka”, „Kochany Kubuś”,
„Mefciu, Najdroższy Skarbie Jedyny”...
Najwięcej zniczy na zwierzęcym
cmentarzu płonie w okolicach 1
listopada, ale i na co dzień niejeden
pan lub pani zajrzy tu, by wspomnieć
swojego Mruczka czy Burka.
Agnieszka Szołtysik zapewnia, że
miejsc opuszczonych, zaniedbanych
jest na cmentarzu bardzo mało. Osoby decydujące się na pochówek ciała
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pupila tutaj, wiedzą, na co się piszą – i
właśnie tego potrzebują.
Sam pochówek i utrzymanie miejsca na grzebowisku wiąże się, rzecz jasna, z wydatkiem – to koszt w granicach
250 zł, a do tego coroczna opłata, która
w tym roku w Bytomiu wynosi 70 zł.

Ciało do utylizacji

Co zrobić, gdy grzebowisko jest
zbyt daleko? Pozostaje jedna legalna
możliwość – utylizacja. Przychodnie
weterynaryjne mają podpisane umowy
z firmami, które odbierają do utylizacji
odpady medyczne. Można też skontaktować się bezpośrednio z firmą, zlecając
przyjazd i odbiór zwierzęcia.
Gdy chory pupil jest poddany
eutanazji, najczęściej jego ciało pozostawia się do utylizacji.
- Owszem, bywają i takie sytuacje,
że zwłoki uśpionego zwierzęcia zostają
zabrane przez właściciela, ale nie jest
to częste – mówi lekarz weterynarii
Krzysztof Markiewicz. – Jednak tylko
część zwierząt jest poddana eutanazji.
Większość umiera w domach, ginie w
wypadkach, są też zaginięcia.
Dla niektórych osób, które właśnie
straciły zwierzę, sama myśl o tym, że
jego ciało ma zostać potraktowane jak
odpad medyczny, jest nie do przyjęcia.
Utylizować przyjaciela? Wszystko
może być jeszcze bardziej przykre, gdy

informacja własna

człowiek zetknie się z brakiem empatii.
- Niedawno w poczekalni u weterynarza w dużym śląskim mieście
byłem mimo woli świadkiem przykrej
sceny – relacjonuje pan Tadeusz.
– Przez półotwarte drzwi widziałem,
jak lekarz jednym nonszalanckim gestem zmiótł martwego psiaka do foliowego worka, podczas gdy właścicielka
tego zwierzęcia stała tuż obok. Choćby
ze względu na nią temu ciału należy się
szacunek. Zrezygnowałem z tej wizyty,
nie chcę, aby mojego kota leczył ktoś tak
pozbawiony elementarnej wrażliwości!
Miejmy nadzieję, że takie przypadki, jak ten opisany powyżej, jest
rzadkością.
Nawet jeśli komuś nie przeszkadza
forma rozstania się z ciałem ulubionego futrzaka, to pewnym problemem
może być cena utylizacji, tym wyższa,
im cięższe było zwierzę. To wydatek
przynajmniej kilkudziesięciu, a nawet
i kilkuset złotych.

Sygnałów nie ma

Straż Miejska w Knurowie nie odbierała dotąd sygnałów o nielegalnych
pochówkach zwierząt.
- Dotychczas mieliśmy do czynienia
jedynie z interwencjami dotyczącymi
martwych zwierząt leżących na terenie dróg publicznych – mówi Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej

Foto: morgueﬁle.com/NDPetitt

Psy, koty czy inne udomowione stworzenia są dla nas często jak członkowie rodziny. Chętne
do pieszczot, oddane bez granic. Niejeden właściciel żywi w stosunku do swojego pupila
uczucia porównywalne z tymi, którymi darzymy najbliższych. Gdy ukochane zwierzę umiera,
ta utrata musi boleć. Osoby pogrążone w żalu po stracie pupili stają przed dodatkowym
dylematem – co zrobić z ciałem zwierzęcia?

w Knurowie. – W takich przypadkach oczyszczeniem drogi zajmują się
odpowiednie firmy, w zależności od
tego, kto jest zarządcą danej drogi.
Podobnie dzieje się w przypadku, gdy
ciało zwierzęcia znajdzie się na terenie
należącym do gminy.
Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Gliwicach również nie ma zgłoszeń
dotyczących bezprawnego grzebania
czworonożnych przyjaciół.
Brak zgłoszeń nie oznacza jednak, że nie ma zjawiska. W różnych
częściach Polski zdarzały się pojedyncze przypadki międzysąsiedzkich
donosów, które skutkowały karami

finansowymi. Ukarani bywali zdziwieni tym, że pogrzeb ukochanego
zwierzęcia okazał się wykroczeniem.
No bo jak niby godnie pożegnać towarzysza życia? Grzebowisk w Polsce
jest stanowczo za mało – i mało się o
nich mówi. Ilość pochowanych tam
zwierząt to drobinka wobec tych
wszystkich, które co roku kończą
życie. Pozostałe są utylizowane lub
dyskretnie grzebane w innych miejscach. Jak często, nie widząc lepszego
wyjścia, właściciele decydują się na
nielegalny pochówek ulubionego
zwierzaka? Tego nikt nie wie.
MiNa

informacja własna wydawcy
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