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informacja własna wydawcy
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W styczniowy poranek ponad 3-kilogramowy
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to pierwsze dziecko urodzone w 2017 roku. Pierwsze
w Knurowie, ale i pierwsze w powiecie gliwickim

Foto: Justyna Bajko

stycznia około godz. 18.30 patrol Straży Miejskiej otrzymał
zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na ulicy Batorego.
- Przy przybyciu na miejsce zobaczyliśmy mężczyznę opartego o drzwi
sklepu. Był sam i wydawało się, że
śpi – relacjonuje strażnik Sebastian
Wójcik. – Gdy okazało się, że nie
oddycha, rozpocząłem reanimację.
W tym czasie aplikantka Żaneta
Skalska pobiegła po defibrylator.
Użyliśmy go.
Strażnicy wezwali karetkę i policję. Policjanci kontynuowali reanimację. Kilkanaście minut później
przyjechała także karetka. Ratownicy stwierdzili zgon.
Nie wiemy, co dokładnie stało się
1 stycznia. Mężczyzna zmarł w miejscu, gdzie codziennie przechodzi
tysiące knurowian. Podobno jeszcze
pół godziny wcześniej 43-latek był
widziany w towarzystwie innych
osób. Co się z nimi stało, dlaczego
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nie czekali na pomoc?
Strażnik Wójcik, któr y jako
pierwszy próbował ratować mężczyznę, wciąż przeżywa to, co się stało.

ama Bartusia – pani Anna,
nie kryje zdziwienia takim
zainteresowaniem.
- Nie spodziewałam się, że Bartuś
jest pierwszy. Przecież urodził się dopiero 2 stycznia! - mówi pani Anna.
Mały pan Malka przyszedł na świat
parę minut po północy. Ważył 3350
g, mierzył 52 cm.
- Dziecko jest zdrowe, a mama
zadowolona – potwierdza lek.
med. Krzysztof Arabski, ordynator
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.
W poniedziałek Bartusia, będącego zaledwie 11 godzin na
świecie, odwiedziło kilku ważnych
gości. Z w yprawką przyjechał
Waldemar Dombek, starosta powiatu gliwickiego, z gratulacjami
pośpieszyli również prezes szpitala dr Michał Ekkert i ordynator
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- Gdy chodzi o życie drugiego
człowieka, stres jest zawsze – mówi.
Strażnicy miejscy są szkoleni,
co robić w tak dramatycznych sytuacjach. I gdy wokół nie było nikogo,
kto zainteresowałby się umierającym
43-latkiem, kilkanaście minut walczyli o jego życie. Jednak Sebastian
Wójcik nie czuje się bohaterem.
- Ja tylko wykonywałem swoją
pracę… – stwierdza.

Krzysztof Arabski.
- Mamy nadzieję, że to dobry
początek i dzieci w knurowskim
szpitalu będzie rodziło się jak najwięcej – mówi prezes Ekkert.
Specjalny prezent – ozdobną
poduszkę z napisem „Urodziłem
się w szpitalu w Knurowie” wręczyła Bartusiowi i innym dzieciom
Ewa Fojcik, pielęgniarka oddziałowa.
Bartuś rozpoczął życie w blasku f leszy: o małym knurowianie mówiło radio, wspomniała
telewizja, piszą gazety i portale
interentowe.
- Nie wiem, czy to zapowiedź,
że będzie sławny. Niech będzie
kim chce, najważniejsze, żeby był
zdrowy – podsumowuje mama
Bartusia.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Zapisywać się można 10 stycznia i 15 lutego w godz. od 16 do
17.30 w Oratorium św. Jana Pawła
II przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej oraz 8 lutego w godz.
od 16 do 17.30 w Technikum nr 1.
Harcerstwo przyjmuje młodzież
od 6 klasy szkoły podstawowej,
młodzież gimnazjalną i ze szkół
średnich.
Więcej informacji udziela ks.
hm. Piotr Larysz, kapelan Śląskiej Chorągwi ZHP, duszpasterz
harcerzy archidiecezji katowickiej – piotr.larysz@archidiecezja.
katowice.pl.
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obota, ostatni dzień roku. Około
godz. 10.00 pracownik jednego
ze sklepów w Centrum Handlowym Planeta zgłosił strażakom, że
w pobliżu salonu gier potwornie
śmierdzi. W odczuciu świadków
fetor przypominał zapach zgniłej
kiszonki.
- Nie posiadamy sprzętu do
badania związków chemicznych,
dlatego poprosiliśmy o pomoc specjalistyczną grupę ratownictwa
chemicznego z Jednostki Ratow-
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niczo-Gaśniczej Gliwice-Łabędy
- wyjaśnia dowódca JRG Knurów,
mł. bryg. Wojciech Gąsior.
Do czasu jej przyjazdu strażacy
zabezpieczyli teren i otworzyli okna,
by przewietrzyć salon.
Pomiary nie wykazały, by źródłem smrodu były toksyczne substancje. Uciążliwy zapach wciąż się
jednak unosił w promieniu kilkudziesięciu metrów, doskwierając
sprzedawcom i przechodniom.
Aby wykluczyć, że rozlana ciecz

o zdarzenia doszło późnym
wieczorem w bloku przy ul.
Mieszka I 1. Pomiary wykonane przez
strażaków znacznie przekraczały
bezpieczne wartości. Trzy osoby (w
tym jedno dziecko) podtrute czadem
natychmiast zostały przewiezione
przez dwie karetki do szpitala na
obserwację. Działania strażaków z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie polegały na przewietrzeniu
mieszkania i wykonania pomiarów
stężenia tlenku węgla.
Każdego roku z powodu zatrucia czadem umiera w Polsce ponad
sto osób, a blisko dwa tysiące ulega
podtruciu.
W okresie jesienno-zimowym,
w domach, w których urządzenia
grzewcze oraz przewody kominowe

D

jest niebezpieczna, ratownicy poprosili o pomoc specjalistów z JRG Katowice-Piotrowice. Badania próbek
nie wykazały niczego niepokojącego.
- Prawdopodobnie rozlana ciecz
to środek do odstraszania zwierzyny przypuszcza dowódca JRG Knurów.
Akcja trwała 3,5 godziny. Brały w
niej udział cztery zastępy strażaków.
Komisariat Policji wyjaśnia, kim
jest mężczyzna, który rozlał ciecz w
salonie, i dlaczego to zrobił.
/pg/
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i wentylacyjne są wadliwe lub źle
użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, zwanym
też cichym zabójcą, ponieważ jest
niewidoczny oraz nie ma smaku ani
zapachu.
Dla bezpieczeństwa strażacy rekomendują zabezpieczenie mieszkań
czujkami wykrywającymi tlenek
węgla w powietrzu.
Warto przypomnieć, że prawo
zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych
wielorodzinnych oraz jednorodzinnych do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów
wentylacyjnych i kominowych co
najmniej raz w roku.
oprac. /g/, foto: JRG Knurów

koło godz. 5.00 ciężarówka cysterna (na szczęście pusta)
wpadła w poślizg, zderzyła się z
betonowymi separatorami i wylądowała na boku, tarasując dwa pasy
ruchu. Ranny kierowca został przewieziony do szpitala na obserwację.
Kilka zastępów strażaków robiło,
co mogło, by udrożnić ruch na A1 w
kierunku Gliwic. Wśród nich była
grupa ratownictwa technicznego z
ciężkim samochodem ratownictwa
drogowego z JRG Dąbrowa Górnicza oraz ratownicy z JRG Gliwice z
dźwigiem o maksymalnym udźwigu
50 ton. Przy użyciu tego specjalistycznego sprzętu tir został postawiony na
koła i odholowany z autostrady.
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Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.01.2017 r. w godz. 16.00
GREĊGąSHáQLOLG\ĪXUZQDVWĊSXMąF\FKV]NRáDFK
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g ł o s ó w „ z a ”, p r z y 2
„wstrzymujących się”, to
w y nik głosowania nad
projektem budżetu Knurowa na
2017 rok. Zostało przeprowadzone podczas przedświątecznych,
ostatnich w ubiegłym roku, obrad
(21 grudnia).
Zapowiada się rekordowy budżet. Planowane wydatki sięgną
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prawie 177,5 mln zł.
- Proponowany projekt budżetu jest wynikiem głębokich analiz
potrzeb i oczekiwań mieszkańców,
wniosków radnych, oparty na rzetelnych podstawach ekonomicznych
– podkreślał prezydent Rams. –
Wydatki majątkowe wynoszą ponad 50 mln zł, co stanowi przeszło
28 proc. planu wydatków ogółem.

Oprócz uchwały budżetowej,
pod głosowanie trafiło 17 projektów uchwał. Wszystkie zostały
przyjęte.
Radni zatwierdzili „Gminny
program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii na
rok 2017”, a także „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 20162020”. Wyrazili zgodę na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą
Knurów i Powiatem Gliwickim „na
finansowanie Miejskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Knurowie”
w 2017 r. przez powiat.
Z m ien ione z o s t a ł y z api s y
uchwały regulującej zasady wynajmowania lokali z gminnego zasobu
mieszkaniowego, m.in. poszerzając
wykazy budynków mieszkalnych
pełnostandardowych i o niskim
standardzie, wprowadzając zasady dotyczące wynajmu mieszkań
w budynkach w III Kolonii, obję-

Niewiele gmin może pochwalić się
takim współczynnikiem.
Plan finansowy miasta pozytywnie zaopiniowała Regionalna
Izba Obrachunkowa. Zawarte w nim
zamierzenia inwestycyjne wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom knurowian.
Podkreślali to w swoich wypowiedziach radni. Decydujące głosowanie
potwierdziło tę dodatnią ocenę.
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tych projektem termomodernizacji
i rewitalizacji. Mocą uchwały Rada
Miasta odniosła się do 1050 rocznicy
Chrztu Polski. Podkreśliła znaczenie tego faktu dla państwowości
polskiej. Treść uchwały trafi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
parlamentarzystów Ziemi Śląskiej,
wojewody śląskiego i starosty gliwickiego.
Rada zdecydowała o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach
skargi radnego Marka Sanecznika
na uchwałę w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego.
W interpelacjach radni zgłosili
kilkanaście spraw i problemów.
Mowa była m.in. o: * potrzebie
cząstkow ych remontów dróg, *
kierowcach zbyt szybko jeżdżących al. Piastów, * zanieczyszczonym powietrzu, * doświetleniu
przejść dla pieszych, * zamierzeniach dotyczących garaży w rejonie ul. Witosa.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/
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esja budżetowa odbyła się 21
grudnia.
W 2017 roku dochody powiatu wyniosą 78,321 mln zł, a
wydatki – 84,253 mln zł. Deficyt
w wysokości 5,932 mln zł pokryty
zostanie z nadwyżki budżetowej z
lat poprzednich.
Największe dochody powiat
będzie miał z PIT (67,36 proc.)
oraz wpływu z usług (8,73 proc.),
opłat komunikacyjnych (6,1 proc.)
i różnych opłat (5,21 proc.). Blisko
9 proc. dochodów stanowić będą
środki unijne.
Największe wydatki przezna-
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czone zostaną na pomoc społeczną
i pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej (27,5 proc.),
oświatę i edukację (25,13 proc.)
oraz transport i łączność (20,95
proc.). Wydatki majątkowe w
przyszłym roku stanowić będą
blisko 21 proc. ogółu wydatków
powiatu. Najpoważniejsze inwestycje planowane są w transporcie
i łączności (stanowiąc 63,41 proc.
ogółu wydatków), oświacie i wychowaniu (11,27 proc.) i ochronie
zdrowia (9,91 proc.).
/sisp, bw/
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U]\V]HĔ ] JyU\ VND]DQH E\áR QD
SRUDĪNĊ0LPRWRQLHPRĪHP\VLĊ
]JRG]Lü ] WZLHUG]HQLHP ĪH SU]H
PLOF]HOLĞP\G]LDáDOQRĞü/:60 OL
NZLGDFMDPXUDOX3=35IXQNFMRQR
ZDQLHNOXEXÄ$WODV´ZSURZDG]HQLH
SRG]LHOQLNyZFLHSáD 

&ĂũĞƌǁĞƌŬŝ
ǌƵŵŝĂƌĞŵ

 ']ZRQLáHP G]LĞ GR 6WUDĪ\
0LHMVNLHM ]DS\WDü F]\ GR]ZRORQH
MHVWVWU]HODQLHIDMHUZHUNDPLQDFR
G]LHĔ 'RZLHG]LDáHP VLĊ ĪH QLH
GODWHJR DSHOXMĊ GR W\FK NWyU\P
PDáRKXNXZ6\OZHVWUDGDMFLHMXĪ
VSRNyM W\P ZV]\VWNLP ELHGQ\P L
Z\VWUDV]RQ\P]ZLHU]ĊWRP
0LHV]NDQLHFVWDUHJR
.QXURZD

<ƚŽƑǌĂƉŽŵŶŝĂų͍

 ']ZRQLĊ ]H 6]F]\JáRZLF E\
SRG]LHOLüVLĊVZRMąREVHUZDFMąGRW\
F]ąFąSRMHPQLNyZQDRG]LHĪ2W\FK
NWyUH VWRMą SU]\ XO .RQRSQLFNLHM
FK\EDZáDĞFLFLHOH]DSRPQLHOL:UĊF]
ÄZ\OHZDVLĊ´]QLFKRG]LHĪSR]RVWD
ZLRQDSU]H]PLHV]NDĔFyZ1LHMHVW
WRGREUDUHDNFMDQDLFKDOWUXL]PER
ZLG]ąF WDNL REUD]HN PRJą SRP\
ĞOHü ĪH QLH V]DQXMH VLĊ LFK JHVWX
%DUG]RSURV]ĊRQDSLVDQLHW\FKNLONX
VáyZ±PRĪHRGQLRVąVNXWHN
6]F]\JáRZLF]DQND
Not. pg, bw
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.QXUyZ'HZDVWDFMDEHDPFLRNDSU]\XO'ZRUFRZHM

ogłoszenie

=ãRPLDU]HZ\UęF]\OL
EXGRZODľFyZ

35=(7$5*
:\FLąJ]RJáRV]HQLD
3UH]\GHQW0LDVWD.QXUyZLQIRUPXMHĪHZGQLX
OXWHJRUZVLHG]LELH8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZ
SU]\XOGU)ORULDQD2JDQDZVDOLQDUDG
,,SLĊWUR SU]HSURZDG]RQ\]RVWDQLHSLHUZV]\SU]HWDUJ
XVWQ\QLHRJUDQLF]RQ\QDVSU]HGDĪG]LDáNLQU
]DEXGRZDQHMSDZLORQHPKDQGORZRXVáXJRZ\P
SRáRĪRQHMZ.QXURZLHSU]\XO.RVPRQDXWyZ

kna otwarte na oścież w
zamkniętym dotychczas na
cztery spusty budynku zaintrygowały mieszkańców z domu
naprzeciwka. Powiadomili Miejski
Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji.
Kiedy inspektorzy przybyli na
miejsce, ujrzeli zdewastowane i
ogołocone z instalacji pomieszczenia. Ktoś wypruł ze ścian wszystkie
kable, zdemontował zlewozmywaki i
kaloryfery, powycinał rurki, a nawet
wyrwał zawiasy z futryn.
Łupem złodziei padło niemal
wszystko, co tylko dało się spieniężyć w skupie złomu. Nie zdążyli
rozebrać pieców kaflowych, by pozyskać z nich metalowe elementy.
Po śladach można wnioskować, że
złomiarze „pracowali” w pustostanie kilka dni.
- Ręce opadają - komentuje Mieczysław Kobylec, dyrektor MZGLiA.
- Budynek stał zabezpieczony przed
postronnymi i co? Stróża mam tam
postawić, żeby pilnował? Ktoś wlazł
do środka, narobił szkód, zdewastował wszystkie drzwi i jak zwykle nikt
nic nie widział...
Kiedy straty zostaną oszacowane, MZGLiA zgłosi sprawę Policji.
Czy stróże prawa wykryją sprawców
dewastacji?
Jeszcze w tym roku beamciok
przy ul. Dworcowej 33 czeka gruntowny remont.

O

Foto: arch. MZGLiA

3RQDGURNRGZ\SURZDG]NLRVWDWQLFKORNDWRUyZ]EHDPFLRNDSU]\
XO'ZRUFRZHMGREXG\QNXZSURZDG]LOLVLĊ]áRPLDU]H&RSUDZGD
QDNUyWNRQLHPQLHM]GąĪ\OLZW\PF]DVLHQDURELüZLHOXV]NyG
=áRPLDU]H
QLH]GąĪ\OL
UR]HEUDüSLHFD
E\SR]\VNDü
z niego metalowe
elementy

,3U]HGPLRWHP SLHUZV]HJR SU]HWDUJX XVWQHJR QLHRJUDQLF]RQHJR MHVW
VSU]HGDĪ SUDZD ZáDVQRĞFL QLHUXFKRPRĞFL ]DEXGRZDQHM SDZLORQHP
KDQGORZRXVáXJRZ\P VWDQRZLąFHM ZáDVQRĞü *PLQ\ .QXUyZ
SRáRĪRQHM Z .QXURZLH SU]\ XO .RVPRQDXWyZ REHMPXMąFHM G]LDáNĊ
QU  R SRZ  KD ]DSLVDQHM Z RSHUDFLH HZLGHQFML
JUXQWyZP.QXUyZREUĊE.QXUyZDUNXV]PDS\MHGQ5HM*
GODNWyUHMZ6ąG]LH5HMRQRZ\PZ*OLZLFDFKSURZDG]RQDMHVWNVLĊJD
ZLHF]\VWD QU */* ']LDá\ ,,, ,9 NVLĊJL ZLHF]\VWHM
ZROQHRGZSLVyZ
 1LHUXFKRPRĞü ]DEXGRZDQD SDZLORQHP KDQGORZRXVáXJRZ\P
RG  ODW QLHXĪ\WNRZDQ\P  R SRZ XĪ\WNRZHM  P SRáRĪRQD
MHVW Z .QXURZLH SU]\ XO .RVPRQDXWyZ 3DZLORQ KDQGORZ\
XVáXJRZ\ ]QDMGXMH VLĊ Z VWDQLH NZDOL¿NXMąF\P JR GR NDSLWDOQHJR
UHPRQWX 6NáDGD VLĊ ] SRPLHV]F]HQLD KDQGORZRXVáXJRZHJR RUD] ]
]DSOHF]D:HMĞFLHGRSDZLORQXRGXOLF\.RVPRQDXWyZ1LHUXFKRPRĞü
XV\WXRZDQD MHVW Z EH]SRĞUHGQLP VąVLHG]WZLH MHGQHJR ] JáyZQ\FK
VNU]\ĪRZDĔ XOLF\  0DMD ] XOLFą .RVPRQDXWyZ UyZQROHJOH GR XOLF\
.RVPRQDXWyZ Z ]ZDUWHM ]DEXGRZLH : EH]SRĞUHGQLP VąVLHG]WZLH
]QDMGXMą VLĊ RELHNW\ KDQGORZRXVáXJRZH ]DEXGRZD PLHV]NDQLRZD
ZLHORURG]LQQD SU]\VWDQNL NRPXQLNDFML PLHMVNLHM SDUNLQJL 3U]HG
ZHMĞFLHPGRSDZLORQXKDQGORZRXVáXJRZHJR]QDMGXMHVLĊXWZDUG]RQ\
NRVWNąEHWRQRZąSODF\ND]DQLPQLHZLHONLVNZHU]DJRVSRGDURZDQ\
]LHOHQLą:RNyáEXG\QNXXV\WXRZDQ\MHVWFKRGQLN]NRVWNLEHWRQRZHM
R V]HURNRĞFL RNRáR  P 7HUHQ G]LDáNL SáDVNL UyZQ\ ']LDáND
SRVLDGD VLHFL X]EURMHQLD ZRGQą NDQDOL]DF\MQą HOHNWU\F]QRĞü
WHOHNRPXQLNDF\MQą PRĪOLZH MHVW UyZQLHĪ SRGáąF]HQLH JD]X ']LDáND
QLHSRVLDGDEH]SRĞUHGQLHJRGRVWĊSXGRGURJLSXEOLF]QHM
 3U]HWDUJRGEĊG]LHVLĊZVLHG]LELH8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZSU]\
XOGU)ORULDQD2JDQDZVDOLQDUDGQD,,SLĊWU]HZGQLX
lutego 2017 r. o godz. 9.00
,,&HQDZ\ZRáDZF]DQLHUXFKRPRĞFLZ\QRVL]á

W planach jest utworzenie w nim
m.in. sal konferencyjno-szkoleniowych, części socjalnej i administracyjno-biurowej. W 2018 roku pod
auspicjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpocznie w nim
pracę Centrum Wsparcia Inicjatyw
Społecznych. Będzie to miejsce dla
osób lub rodzin zagrożonych ubó-

stwem i wykluczeniem społecznym
(m.in. długotrwale bezrobotnych,
poszukujących pracy i niepełnosprawnych).
W centrum mają powstać: Klub
Dziecka i Rodziny, Klub Aktywizacji
Zawodowej i Inicjatyw Obywatelskich oraz Klub Wolontariatu.

'RFHQ\Z\OLF\WRZDQHMZSU]HWDUJXGROLF]RQ\]RVWDQLHRERZLą]XMąF\
SRGDWHN9$7
2JáRV]HQLH RUD] V]F]HJyáRZH ZDUXQNL SU]HWDUJRZH ]RVWDá\
Z\ZLHV]RQH QD WDEOLF\ RJáRV]HĔ 8U]ĊGX 0LDVWD .QXUyZ XO
GU)ORULDQD2JDQD3RQDGWRLQIRUPDFMHRSU]HWDUJX]RVWDá\
]DPLHV]F]RQH QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM %LXOHW\QX ,QIRUPDFML
3XEOLF]QHMZZZNQXURZELSLQIRSO.
'RGDWNRZ\FK LQIRUPDFML QD WHPDW SU]HWDUJX XG]LHOD :\G]LDá
*HRGH]ML*RVSRGDUNL1LHUXFKRPRĞFLDPLL5ROQLFWZD.QXUyZ
XOGU)ORULDQD2JDQDWHO

/pg/

.QXUyZ=DEU]H

2VWDWQLDV]\FKWDZNRSDOQL0DNRV]RZ\
JUXGQLD]DNRĔF]\áDVLĊKLVWRULDSRQDGVWXOHWQLHMNRSDOQL
0DNRV]RZ\Z=DEU]X:QRZ\PURNXUXV]\áSURFHVOLNZLGDFML
3UDZLHSRáRZĊSUDFRZQLNyZ]]DEU]DĔVNLHMNRSDOQLSU]\MPLH.:.
Ä.QXUyZ6]F]\JáRZLFH´
rudna sy tuacja KWK „Makoszowy”, należącej do Kompanii Węglowej, była znana od
dawna. Wiosną 2015 roku „Makoszowy” trafiły do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ówczesna
premier Polski Ewa Kopacz w obawie przed strajkami przedstawiła
program naprawczy i zagwarantowała, że w razie zamknięcia każdy
z pracujących górników znajdzie
zatrudnienie w innej kopa lni.
Podczas jesiennych wyborów Beata Szydło wlała nadzieję w serca
górników, obiecując, że jeśli zostanie premierem, uchroni zakład
przed zamknięciem. 4 grudnia
2016 roku prawie 200 górników
z kopalni „Makoszowy” przyjechało pod dom nowej prezes Rady

T

Ministrów, aby przypomnieć jej o
złożonych obietnicach... Szansą na
ratunek było znalezienie inwestora. Do przetargu zgłosił się jeden nie spełniał wymagań stawianych
przez rząd. Walczyć o kopalnię
próbowali związkowcy. Protest
zakończył się po kilkudziesięciu
godzinach.
30 grudnia to sy mboliczny
koniec jednej z najstarszych kopalń na Śląsku, będącej największym pracodawcą w Zabrzu. Nie
bez przyczyny klub piłkarski w
mieście nosi nazwę „Górnik ”...
Zakład zatrudniał prawie 1,3 tysiąca ludzi.
W kopalni „Makoszowy” zostanie 1/4 pracowników - są potrzebni do likwidacji, reszta za-
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łogi trafi do kopalń Jastrzębskiej
Spółki Węglowej i Polskiej Grupy
Górniczej. Najwięcej – bo prawie
630 osób, znajdzie zatrudnienie
w KWK „Knurów-Szczygłowice”.
- Planujemy zatrudnić 500 pracowników fizycznych pracujących
pod ziemią (górników, elektryków,
ślusarzy), 70 pracowników etatowych zatrudnionych pod ziemią
(osoby dozoru ruchu różnych specjalności) oraz 60 pracowników
fizycznych zatrudnionych w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla
– wylicza Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik JSW. - Do 3 stycznia zatrudniliśmy już na umowach
o pracę 275 pracowników, w tym 32
osoby dozoru. Pozostali pracownicy (około 355 osób z KWK „Mako-

.:.Ä0DNRV]RZ\´
IHGURZDáDSU]H]ODW

szowy”) zostaną zatrudnieni do
końca stycznia.
Od wielu lat mówi się o kryzysie w górnictwie. Wydaje się więc,

że to kwestia czasu, kiedy będą
zamykane kolejne kopalnie. Jak
będzie, czas pokaże.
Jb, foto: wikipedia
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:UHV]FLHZGRPX
oknach wiszą śnieżnobiałe firanki, w kącie pokoju
stoi żywa, udekorowana
choinka, a z kuchni dochodzi zapach
obiadu. Kiedy potrzeba, można skorzystać z łazienki, a jak dzieci wrócą
ze szkoły, każde pójdzie do swojego
pokoju, by w cieple i spokoju odrobić
lekcje.

W

<ŽŐŽƑƚŽƉŽƌƵƐǌǇųŽ

Coś, co jedni nazy wają normalnością, dla pani Renaty i jej
rodziny było jeszcze do niedawna
poza zasięgiem, ponieważ mieszkali
w zawilgoconej letniej kuchni. Na
tym samym podwórku stoi dom,
który kobieta otrzymała w spadku
po rodzicach. Nie mogła w nim zamieszkać, bo sąd wstrzymywał egzekucję komorniczą wydziedziczonego
lokatora. I tak, w poczuciu ogromnej niesprawiedliwości, rodzinie z
Krywałdu mijały lata: pani Renata
podupadła na zdrowiu, mieszkanie
w letniej kuchni nie służyło też jej
schorowanym dzieciom.
- XXI wiek - i żeby nikogo to nie
poruszyło? - nie kryła oburzenia
jedna z wolontariuszek. - Każdy się
tylko zasłaniał procedurami i przepisami. Powiedziałam, że mogą mnie
zamknąć - najwyżej doliczą mi ten

czas do emerytury. Podjęłam decyzję,
że rozwiercamy zamki i wchodzimy
do domu. Gdybym tego nie zrobiła, to
ta kobieta zimy nie przeżyje. Gdyby to
byli ludzie, którzy chcą w takim miejscu i bałaganie mieszkać, palcem bym
nie kiwnęła. Ale oni są absolutnie
bezradni. Jeśli ktoś im ręki nie poda...
Na szczęście podał - znalazły
się osoby, które kupiły wykładzinę
podłogową, odnowiły okna, pomalowały ściany, kupiły nowy zamek
do drzwi... Nie ze wszystkim mogły
poradzić sobie same.
- Tragedia się stała i trzeba ludziom pomóc, zmobilizować społeczeństwo, firmy lokalne albo coś apelował za naszym pośrednictwem
Michał Kozioł, jeden z wolontariuszy. - Kurczę, media mają moc. Nie
bez powodu mówi się, że to czwarta
władza. Liczę, że z waszą pomocą
odmienimy los tej rodziny...

)RWR3DZHá*UDGHN

'OD5HQDW\5\V]DUGDLLFKG]LHFLWRE\á\SLHUZV]HRGODWĞZLĊWD
%RĪHJR1DURG]HQLDNWyU\FKQLHVSĊG]LOLZ]DZLOJRFRQHMOHWQLHMNXFKQL
7RZDU]\V]\áDLPP\ĞOĪHOXG]LHRGREU\FKVHUFDFKQLHZ\JLQĊOLMDN
GLQR]DXU\W\ONRVąLSRPDJDMą=DWRFKFLHOLE\LPSRG]LĊNRZDü

ŽďƌǌǇŶŝĞǁǇŐŝŶħůŝ

Dziś pani Renata siedzi na wózku
inwalidzkim, podpięta do aparatu
tlenowego. Urządzenie wydaje z
siebie miarowe pomruki. Kobieta
promienieje na wspomnienie Bożego
Narodzenia. To były pierwsze od 11
lat święta, które mogła spędzić z rodziną w godnych warunkach.

']LĊNLV]F]RGURĞFL
GDUF]\ĔFyZ
i wolontariuszy
XGDáRVLĊPLQ
GRVWRVRZDü
áD]LHQNĊ
GRSRWU]HE
VFKRURZDQHMSDQL
Renaty

- Po waszym artykule zgłosiło
się do nas wielu, chcących pomóc kobieta zdaje się być onieśmielona
skalą zaangażowania wolontariuszy i darczyńców. - Myślałam, że
dziś mało kogo interesuje los ludzi
w potrzebie, że każdy tylko patrzy
siebie. Dowiedziałam się, że ludzie o
dobrych sercach jeszcze nie wyginęli.
Są wśród nich prezesi firm, lu-

*yUQLFWZR

=86Z\SãDFLGHSXWDW"
.RQFHSFMDMHGQRUD]RZHMZ\SáDW\GHSXWDWXHPHU\WRPJyUQLF]\P
QLHVSRWNDáDVLĊ]DNFHSWDFMąVWURQ\VSRáHF]QHM±:]ZLą]NX]W\P
SURFHGRZDQ\EĊG]LHSURMHNWUHVRUWXHQHUJLL]DNáDGDMąF\Z\SáDWĊWHJR
ĞZLDGF]HQLDSU]H]=86±SRLQIRUPRZDáZSRQLHG]LDáHNZLFHPLQLVWHU
HQHUJLL*U]HJRU]7RELV]RZVNL
łowa te padły podczas posiedzenia sejmowej komisji ds.
energii i Skarbu Państwa. Jeszcze w styczniu projekt ministerstwa
ma trafić pod obrady rządu, a potem do Rady Dialogu Społecznego.

S
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O górniczej batalii o deputat piszemy od prawie trzech lat.
Przypomnijmy. Deputat za 2014
rok emeryci wywalczyli sobie w
sądach. Batalia o węgiel za 2015
rok nadal trwa. Na razie wyroki
nie są po myśli byłych górników.
Górnicze spółki zapowiedziały, że
w przyszłości w ogóle zrezygnują z
tego rodzaju powinności na rzecz
swoich dawnych pracowników.
Emeryci poważnie potraktowali takie zagrożenie. Postanowili
rozwiązać problem systemowo.
Wspierani przez Związek Zawodowy Górników w Polsce podjęli
próbę zmiany prawa tak, by w
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imieniu kopalń wypłatą deputatu
wszystkim emerytom górniczym
zajęło się państwo.
Pod koniec marca 2016 r. w Sejmie RP został złożony obywatelski
projekt „ustawy węglowej” wraz ze
126 tysiącami podpisów poparcia.
W czerwcu odbyło się jego pierwsze
czytanie. Potem został skierowany do
komisji ds. energii i skarbu państwa.
Równolegle w Ministerstwie
Energii powstał rządowy projekt
ustawy. Poddano go międzyresortowym uzgodnieniom. Jesienią
rozeszła się pogłoska, że jest możliwe takie scalenie dwóch konkurujących ze sobą wizji rozwiązania
drażliwej sprawy, że wyłoni się
trzecia, kompromisowa.
- Chcemy te dwa projekty „zestrzelić” razem, żeby wypracować
jedno stanowisko – zapowiadał w
Sejmie wiceminister Tobiszowski,
powołując się na akceptację strony
społecznej na tego typu działanie.

Niedługo później pojawiła się
jeszcze inna koncepcja. Na początku
listopada w Katowicach odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu
do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. To organ, powołany
w 1992 roku, w którym uczestniczą
strony rządowa, związkowa i pracodawców. Podczas obrad ze strony rządowej padła propozycja, by emeryci
otrzymali do końca roku 8-9 tysięcy
złotych w zamian za zrzeczenie się
praw do deputatu węglowego.

Emeryckie
zniecierpliwienie
Pomysł wzbudził mieszane
uczucia. Bez specjalnego entuzjazmu odniósł się do niego Wacław
Czerkawski, wiceprzewodniczący
Związku Zawodowego Górników
w Polsce, reprezentujący Komitet
Inicjatywy Obywatelskiej, stojący
za projektem społecznym „ustawy
węglowej”.

dzie znani z imienia i nazwiska, ale
też anonimowi darczyńcy.
- Jak ta pani, która przyjechała,
zostawiła nam proszek do prania. Zapytała, czy jeszcze czegoś nie potrzebujemy,
i odjechała - wspomina pan Ryszard.
- Nie zdążyłam podjechać na
wózku do drzwi, żeby jej osobiście
podziękować - ubolewa pani Renata.
Informacja o potrzebujących

- Czy tych jednorazowo wypłaconych 9 tys. zł nie będzie próbą
wykupienia sobie spokoju – dzielił
się wątpliwościami z „Przeglądem”.
Suchej nitki na pomyśle nie zostawił Henryk Hankus, były wieloletni przewodniczący ZZG w Polsce
w KWK „Szczygłowice”: - Moim
zdaniem to próba rozbicia jedności
górniczych emerytów. Dla kogoś
naprawdę wiekowego może i kusząca, ale dla 60-latków z pewnością
niekorzystna.
Na zniecierpliwienie przedłużającym się procedowaniem nad
projektami ustawy górniczej zwrócił uwagę knurowianin Franciszek
Szafarz, inicjator sądowej walki
emerytów z dawną Kompanią Wę-
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przekazywana pocztą pantof lową
zatoczyła coraz szersze kręgi, dzięki
czemu rodzina z Krywałdu otrzymała materiały na kapitalny remont
przeciekającego dachu i dostosowanie łazienki do potrzeb pani Renaty,
nowe drzwi do domu, używane meble, rynny... Cieszy ją każdy, nawet z
pozoru drobny gest.
- Dzieci szaleją z radości. Byłam
zaskoczona, kiedy dostały prezenty od
obcych ludzi, a znajomi podarowali
nam choinkę - opowiada kobieta.
Przed świętami ktoś jej przyniósł
moczkę - symbol dobrobytu.
- Uwierzyłam, że nasz los w końcu
się odmienił - dodaje pani Renia.
Rodzina z Krywałdu przywitała Nowy Rok, życząc sobie siły i
zdrowia. Przydadzą się, zwłaszcza
że wiosną czeka ją kapitalny remont
prowizorycznie połatanego dachu.
Imiona bohaterów na ich prośbę
zostały zmienione.
3DZHá*UDGHN

glową, również górniczy emeryt,
poszkodowany decyzją spółki.
- Jesteśmy wręcz bombardowani pytaniami, a nawet pretensjami – mówił „Przeglądowi”. – Ludzie słusznie wytykają
przeciąganie się procedur. Czas
leci, a efektów nie widać. Tak nie
powinno być.
W poniedziałek wiceminister Tobiszowski przyznał, że
pomysł jednorazowej wypłaty
świadczenia nie znalazł poparcia
strony społecznej. W tej sytuacji
rozważana będzie opcja, wedle
której coroczną pieniężną wypłatą deputatu – na mocy ustawy
– emerytom górniczym zajmie
się ZUS.
%RJXVáDZ:LON
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specjalnym jubileuszowym dodatku w subiektywny sposób zamknęliśmy 25 lat Przeglądu Lokalnego.
Ranking najczęściej czytanych artykułów jest próbą podsumowania
tego, co działo w Knurowie i okolicach w minionym roku. Wpływ na
jego kształt mieli internauci odwiedzający naszą stronę internetową.
I tak najwięcej odsłon zanotował artykuł „Spełniają marzenia
o własnym balkonie”, opisujący
inwestycję w bloku przy ul. Mieszka
I 1. Niewiele mniej miała zapowiedź
tekstu „Śmierć w pożarze” o nieszczęśliwym wypadku, do jakiego
doszło w bloku przy ul. Batorego.
Przypomnijmy - w pożarze zginął
wówczas starszy, schorowany mężczyzna.
Trzecim najchętniej czytanym
artykułem było dementi szefostwa
„Sielanki” w sprawie udziału lokalu
w „Kuchennych rewolucjach” Magdy
Gessler. Tuż za podium znalazła się
zapowiedź tekstu „Pomoc potrzebna
od zaraz!” o czteroosobowej rodzinie
z Krywałdu, która po latach wegetowania w komórce wprowadziła się
do zdewastowanego domu. Dzięki
ofiarności naszych Czytelników
mogliśmy dopisać do tej historii
szczęśliwe zakończenie.
W rankingu nie mogło zabraknąć emocji sportowych. Największe
towarzyszyły artykułowi „Sensacja
wisi w powietrzu” o kandydaturze
Marka Motyki na trenera Concordii
Knurów. Niewiele mniejsze zain-

potkanie organizacyjne odbędzie się w sobotę, 14 stycznia
2017 roku, o godzinie 16 w salce
konferencyjnej MOSiR przy ul.
Górniczej 2 w Szczygłowicach.
Po spotkaniu o godzinie 17.00
odbędzie się test sprawnościowy
na pływalni krytej.
- Przyszłych kursantów prosimy o zabranie ze sobą nr PESEL

S

W

oraz strojów kąpielowych – zastrzegają organizatorzy.
Kto ma ochotę na udział w
kursie, a nie zdążył „zaklepać”
sobie miejsca, nie traci szansy.
Istnieje bowiem możliwość zapisania się na kurs w dniu spotkania organizacyjnego.
/bw, mosir/

3RZLDW

.WRÅ%HQH0HULWXVµ"

'RNRĔFDOXWHJRPRĪQDVNáDGDüZQLRVNL
RSU]\]QDQLHQDJURG\Ä%HQH0HULWXV´GOD
]DVáXĪRQ\FKGOD3RZLDWX*OLZLFNLHJR
agrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego. Jej cel to
wyróżnienie cnót obywatelskich,
wybitnych osiągnięć, aktywności
społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej, mającej
wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu. To także
uznanie zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego. Nagroda „Bene Meritus” (z
łac.: dobrze zasłużony) przyznawana
jest w kategoriach indywidualnej i
zbiorowej.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować organizacje
społeczne i stowarzyszenia, organy

N

teresowanie dotyczyło informacji
o zatrzymaniu dwóch mężczyzn
podejrzanych o zabójstwo kobiety z
ul. Koziełka, smutnej wiadomości o
przegranej walce o życie 26-letniej
Anny Szpakowskiej i jej dziecka,
zapowiedzi artykułu o tym, jak mąż
zabił nożem 58-letnią żonę, fotoreportażu z wyłowienia zwłok topielca
ze stawu Machoczek i artykułu o
kraksie motocykla z samochodem
osobowym na skrzyżowaniu ulic
Górniczej i Lignozy.
Wbrew temu zestawieniu nie
piszemy wyłącznie o tragediach.

Poza dziesiątką znalazł się artykuł o
Hani i Filipku Grytach, boskich bliźniętach, które mimo przeciwności
losu, nie poddają się w walce o samodzielność, o planowanym otwarciu
w Knurowie Ministerstwa Śledzia i
Wódki czy udziale Magdy Soczawy
w polsatowskim serialu „Gliniarze”.
Co przyniesie 2017 rok? Tego
jeszcze nie wiemy, ale obiecujemy
informować o tym na bieżąco na
łamach Przeglądu Lokalnego i na
stronie www.przegladlokalny.eu

jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin,
jednostki organizacyjne gmin i powiatu, a także grupa co najmniej 30
mieszkańców.
Szczegółowe informacje – regulamin i wniosek - dostępne są na
stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce „Nagroda Bene
Meritus”. Tam też zamieszczony jest
spis nagrodzonych dotąd laureatów
nagrody.
Wnioski można składać w Biurze
Podawczym Starostwa Powiatowego
w Gliwicach, przy ul. Zygmunta
Starego 17.
/sisp, bw/

reklama

/g/

informacja własna wydawcy

informacja własna
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Prezes Ryszard
%XF]HNJUDWXOXMH
Annie Pindur,
ĞZLDGNLHPWHMFKZLOL
MHVW:HURQLND&]HFK
±ZLFHSUH]HVFKyUX
Ä6NRZURQHN´

Knurów

1DFKZLOęE\þ
NLPœLQQ\P

7HDWUZ\PDJD]DDQJDĪRZDQLDLZ\MĞFLD
SR]DHPRFMRQDOQHEDULHU\:DUV]WDW\
artystyczne, organizowane przez Dom Kultury
Z6]F]\JáRZLFDFKWRNROHMQ\VSRVyEQD
DNW\ZL]DFMĊRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FK
:DUV]WDW\SU]HáDPXMąQLHĞPLDáRĞüLXF]ąLQQHJR
VSRMU]HQLDQDU]HF]\ZLVWRĞü

*LHUDãWRZLFHODWœSLHZX$QQ\3LQGXUZÅ6NRZURQNXµ«

7DNDFKyU]\VWND
WREU\ODQW

:V]HUHJLFKyUXÄ6NRZURQHN´$QQD3LQGXU]*LHUDáWRZLF
ZVWąSLáDZURNX,ĞSLHZDZQLPSU]H]ODWGRG]LĞ7R
QLH]Z\NáHRGGDQLH]RVWDáRGRFHQLRQH=áRWą2G]QDNą]%U\ODQWHP

-D

ruhna Anna Pindur w całej, bardzo długiej, działalności zawsze była bardzo
zdyscyplinowana i pomocna, chętnie
i sprawnie wykonywała powierzone
jej zadania – podkreśla wiceprezes chóru „Skowronek” Weronika
Czech. - Jej zasługi dla chóru są nieocenione, dlatego dostąpiła zaszczytu
bycia jego Członkiem Honorowym.
Nie dość na tym - doceniając
oddanie pani Anny oraz nie gasnący zapał w czynnym uczestnictwie
w próbach i koncertach zarząd i
członkowie chóru wystąpili do Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
w Katowicach o przyznanie najwyższego odznaczenia – Złotej Odznaki

z Brylantem. Kapituła odznaczenia
podzieliła to uznanie...
Odznaczenie miało uroczystą
oprawę. Odbyło się w gierałtowickiej
świątyni pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej podczas nabożeństwa w intencji śpiewaków, muzyków kościelnych, organistów, scholii
oraz członków chóru „Skowronek”,
odprawionego przez ks. proboszcza
Marka Sówkę.
- Za wstawiennictwem świętej
Cecylii modliliśmy się o zdrowie, siły
i błogosławieństwo do dalszej pracy –
podkreślają uczestnicy uroczystości.
- W modlitwach nie zabrakło również
wspomnienia o zmarłych parafianach
związanych ze śpiewem i muzyką.

Przywilej uhonorowania zasłużonej chórzystki stał się udziałem
Ryszarda Buczka, prezesa Okręgu
Gliwicko-Zabrskiego, a zarazem
członka Zarządu ŚZChiO. Świadkami tej miłej chwili byli chórzyści,
najbliżsi, przyjaciele i znajomi oraz
parafianie.
Piękną i wzruszającą ceremonię
zwieńczył występ chóru „Skowronek”, który zaśpiewał trzy pieśni,
specjalnie przygotowane na uroczystość.
Warto dodać, że na 77 Złotych
Odznak z Brylantem, nadanych
przez ŚZChiO, aż cztery należą do
członków chóru „Skowronek”.

cielanie się w rolę uruchamia wyobraźnię i kreatywność. Wymyślony świat zawiesza
to, kim jesteśmy, pokazując to,
kim możemy być. Teatr uwalnia
od ograniczeń, bo jeśli czegoś nie
potrafimy, zawsze możemy to zagrać, udać.
Warsztaty artystyczne organizowane są przez DK od dwóch lat.
- Podczas modernizacji domu
kultury zależało nam, aby było
to miejsce przy jazne osobom
niepełnosprawnym - w yjaśnia
Jolanta Szafraniec, kierownik DK
w Szczygłowicach. - Stąd pomysł
na warsztaty teatralne.
Warsztaty, prowadzone przez
Annę Maksym, Anetę Zając i Dariusza Jezierskiego, miały dwóch
patronów - Jana Brzechwę i Juliana
Tuwima.
- Uczestnicy w małych grup-

W

kach opracowywali teksty poetów,
mieli ćwiczenie z emisji głosu oraz
tworzyli elementy scenografii tłumaczy Jolanta Szafraniec.
Warsztaty zakończyło przedstawienie.
W Teatrze BiT, czyli Brzechwy
i Tuwima, w ystąpiło 25 osób.
Na scenie zagrali podopieczni
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych z Knurowa, Dziennego Domu Pomocy MOPS, DPS-u
„Zameczek” z Kuźni Nieborowskiej oraz Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Wyrazić się poprzez słowa i
gesty nie jest łatwym zadaniem.
Warsztaty teatralne nie tylko
rozwijają osobowość, ale przede
wszystkim pokonują nieśmiałość.
-EIRWR3DZHá*UDGHN

/bw/

Knurów

1LHPDMċF]DVXQDVWDURœþ

&LNWyU]\NRFKDMąĪ\FLHQLJG\VLĊQLH
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ZFLąĪSR]RVWDMHPáRGHLSHáQHPDU]HĔ:LHG]ą
RW\PVHQLRU]\].RáDQU3ROVNLHJR=ZLą]NX
Emerytów, Rencistów i Inwalidów którzy
UD]HPFHOHEUXMąNDĪGąZDĪQąFKZLOĊ

listopadzie i grudniu seniorzy świętowali kilka razy.
30 listopada w restauracji „Leśna
Perła” w Rudzińcu obchodzili
imieniny Barbary i Andrzeja.
Imprezę zorganizował Stanisław
Rudzki, przewodniczący koła. W
pięknie udekorowanej sali, przy
dźwiękach zespołu „Amareto” i
dobrym jedzeniu, seniorzy bawili
się prawie do białego rana.
- Dla panów zorganizowano
kilka konkursów. Atmosfera była
wspaniała, a wieczór - niezapo-

W

6HQLRU]\QLHWUDFąF]DVXQDQDU]HNDQLHW\ONRNRU]\VWDMą]Ī\FLD

8

mniany - mówi Krystyna Nowakowska, członkini koła.
Kilka dni później, 14 grudnia, seniorzy spotkali się przy
świątecznym stole. Podczas tradyc y jnego opłat ka popł y nęł y
życzenia, zaśpiewano pastorałki.
Seniorzy życzyli sobie radosnych
świąt Bożego Narodzenia, szampańskiej zabaw y sylwestrowej
i wszystk iego, co najlepsze w
2017 roku.
-EIRWRDUFK.RáRQU3=(5L,
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ƵƚŽƐƚƌĂĚǇŝĚƌŽŐŝ
krajowe
Prace związane z utrzymaniem
przejezdności dróg krajowych na
terenie powiatu gliwickiego wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Myśliwska 5
z siedzibą w Katowicach – Rejon w
Zabrzu ul. Chudowska 1.
O stan autostrad A1 i A4 na
obszarze powiatu dbają: A4 do km
312 + 400 – Obwód Drogowy w Brzezince, tel. 32 270 15 10; A1a do km
0+874, A1b i A1c oraz węzeł Sośnica
bez A4 – Obwód Utrzymania Autostrady Maciejów, tel. 885 665 020; A1
od km 0+874 i A4 od km 312+400
– Obwód Utrzymania Autostrady
Kończyce, tel. 32 240 07 02.
Przez powiat gliwicki prowadzą
drogi krajowe: DK 40, DK 78 i DK 94.
Całodobowe dyżury dla tych dróg są
pełnione: w siedzibie Rejonu w Zabrzu, ul. Chudowska 1 – tel. 32 234
06 92 oraz w Obwodzie Drogowym
w Brzezince, ul. Białostocka 3 – tel.
32 270 15 10.

ƌŽŐŝǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞ

Zarząd Dróg Powiatowych w
Gliwicach ma w swojej gestii właściwe utrzymanie dróg wojewódzkich

na terenie powiatu. Czyni to za pośrednictwem dwóch wykonawców.
O stan dwóch dróg wojewódzkich: DW 921 – od skrzyżowania
z DW 924 w Kuźni Nieborowskiej
do granicy z Zabrzem (czyli m.in.
knurowskie ulice Rybnicka, Niepodległości i Dworcowa) oraz DW
408 – od granicy woj. opolskiego do
Gliwic dba Dromar Zakład Usług
Drogowych i Komunalnych Marian
Kaliściak ze Stanicy (ul. Gliwicka
25), nr kontaktowy 509 406 420.
Natomiast za właściwe utrzymanie DW 901 od granicy woj.
opolskiego do Gliwic i DW 907 od
skrzyżowania z DK 40 w Niewieszach do skrzyżowania z DW 901 w
Wielowsi odpowiada firma Remondis Gliwice Sp. z o. o., mieszcząca się
w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 2.
Telefony kontaktowe do osób bezpośrednio zaangażowanych w zimowe
utrzymanie dróg powiatowych: 607
072 410 i 667 082 236, fax. 32 238-2385, 32 238-26-92.

ƌŽŐŝƉŽǁŝĂƚŽǁĞ

Zarząd Dróg Powiatowych w
Gliwicach – jednostka organizacyjna
Powiatu Gliwickiego – dba o ponad
294 km dróg powiatowych, z czego

Foto: archiwum

*OREDOQHRFLHSOHQLH"1LHWHUD]QLHWXWDM=DRNQDPLELDáR
QDGURJDFKRE\QLH'EDáRĞüRZáDĞFLZ\VWDQMH]GQLWR
]DGDQLHNLONXILUPZ\EUDQ\FKSU]H]VDPRU]ąG\'RNRJR
GRELMDüVLĊJG\]LPDGDVLĊZH]QDNLZ.QXURZLHLQD
WHUHQLHSRZLDWX"3RGSRZLDGDP\SRQLĪHM

1DZHWF]DUQ\DVIDOW
QLHJZDUDQWXMH
RGSRZLHGQLHM
SU]\F]HSQRĞFL
- kierowcy
PXV]ąZ\ND]Dü
VLĊV]F]HJyOQą
SU]H]RUQRĞFLą

zimowym utrzymaniem objętych
jest blisko 252 km. Wykaz dróg powiatowych znaleźć można na stronie
www.zdpgliwice.pl. Standardem II
(kolejność I) objętych jest 98,5 km
dróg powiatowych, standardem III
(kolejność II) – 88 km, a standardem
IV (kolejność III) – 65,1 km.
Prace związane z utrzymaniem
przejezdności dróg powiatowych w

okolicznych gminach ZDP w Gliwicach realizuje za pośrednictwem wykonawcy wyłonionego w przetargu.
Jest nim firma Remondis Gliwice.
Telefony kontaktowe do osób bezpośrednio zaangażowanych w zimowe
utrzymanie dróg powiatowych: 607
072 410 i 667 082 236, fax. 32 238-2385, 32 238-26-92.

Drogi gminne
Knurów

.RSHUWDUDWXMHů\FLH
:V\WXDFMDFKGUDPDW\F]Q\FKOLF]\VLĊ
NDĪGDVHNXQGD$E\UDWRZQLNPHG\F]Q\
QLHWUDFLáF]DVXQDZ\ZLDGOXEJG\NRQWDNW
]SDFMHQWHPMHVWQLHPRĪOLZ\Ī\FLHPRĪH
XUDWRZDüQLHSR]RUQDNRSHUWD
nurowska Koperta Życia”
to akcja realizowana w ramach kampanii „Koperta Życia na
Śląsku”, którą na naszym terenie koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Inicjatorami kampanii
są: Rzecznik Praw Obywatelskich,
Marszałek Województwa Śląskiego
oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.
- Celem akcji jest przede wszystkim pomoc osobom starszym, schorowanym, które ze względu na swój
stan zdrowia nie zawsze są w stanie
udzielić pełnej informacji służbom
ratowniczym – informują organizatorzy.
Idea koperty jest prosta: wypełniamy specjalną ankietę, gdzie
podajemy swoje dane oraz numer
telefonu do bliskiej nam osoby
oraz informujemy o przebytych
chorobach, zażywanych lekach i

„K

/sisp, bw/

.QXUyZ*OLZLFH.RPXQLNDFMDGR(XURS\&HQWUDOQHM

=DGDUPRQLHGRMHG]LHV]
=QRZ\PURNLHPSU]HVWDáMHĨG]LüGDUPRZ\
DXWREXVQDWUDVLH.QXUyZ±(XURSD&HQWUDOQD
7RQLHMHG\QD]PLDQD
ak tłumaczy Katarzyna Lenartowicz, dyrektor Europy Centralnej, od nowego roku zmienił
się model dojazdu do centrum.
Dojazdami zajmuje się zewnętrzny
przewoźnik. Pierwsza zauważalna
zmiana to wprowadzanie opłat
za przejazd. Pasażerowie zapłacą
za kurs do parku handlowego 2
złote. Druga zmiana bezpośrednio
dotyka knurowian: zlikwidowano
darmowy transport na trasie Knurów - EC. Może nie na zawsze.
- Jeśli znajdzie się firma, która
będzie zainteresowana organizacją
takich transportów na naszej starej
linii do Knurowa, jesteśmy otwarci
na rozmowy – wyjaśnia dyrektor
Lenartowicz.

J

uczuleniach. Następnie ankietę
wkładamy do koperty, naklejamy
naklejkę, i tak przygotowany zestaw
umieszczamy w lodówce. Dlaczego
w lodówce?
- Bo jest to urządzenie, które
znajduje się w każdym domu i ze
względu na spore rozmiary – łatwe
jest do znalezienia – tłumaczą organizatorzy. - Umieszczenie koperty
w miejscu widocznym i dostępnym
umożliwia służbom medycznym w
razie wypadku lub zasłabnięcia, a
także policji, straży pożarnej, straży
miejskiej czy służbom socjalnym
na szybki dostęp do podstawowych
informacji o seniorze.
„Knurowska Koperta Życia” to
zestaw składający się z ankiety wraz
instrukcją oraz samoprzylepną
naklejką.
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W Knurowie dbałość o właściwy
stan dróg gminnych to zadanie firmy Dromar ze Stanicy. Uwagi doty-

czące knurowskich dróg gminnych
można zgłaszać telefonicznie – do
Straży Miejskiej (tel. bezpłatny 986)
lub Urzędu Miasta (tel. 32 339 22 15).
Za stan dróg gminnych na terenie powiatu odpowiadają właściwe
urzędy miast i gmin – tam też należy
zgłaszać uwagi w sprawie ich właściwego utrzymania zimowego. W
razie potrzeby należy dzwonić pod
podane numery: gmina Gierałtowice - 32 301 13 00, gmina Pilchowice
- 32 235 65 21.

jb

Ä.QXURZVNą NRSHUWĊ Ī\FLD´
PRĪQD QLHRGSáDWQLH RWU]\PDü
Z VLHG]LELH 0236 XO .V .R
]LHáNDSRNyMQUQUWHO
*RG]LQ\
XU]ĊGRZDQLD SRQLHG]LDáHN
wtorek, czwartek od godz.7.30
GRJRG]ĞURGDRGJRG]
  GR JRG]  SLąWHN
od godz. 7.30 do godz. 13.30.
2UD]ZILOLLZ6]F]\JáRZLFDFK
ul. Staszica 1 w wymienioQ\FK JRG]LQDFK XU]ĊGRZDQLD
L2ĞURGNX:VSDUFLDXO0DMD
RGSRQLHG]LDáNXGRSLąWNXZ
JRG]LQDFK

Mieszkańcy chcący zrobić
z a k upy w pa rk u ha nd low y m
mogą skorzystać z linii kursujących do Gliwic i Zabrza. Wybór
t ych t ra s w ią ż e się jed na k z
przesiadkami.
- Aktualnie, w oczekiwaniu na
uzyskanie zgody przewoźnika na
uruchomienie komunikacji, przez
kilka dni funkcjonuje darmowy
wahadłowy bus, który odjeżdża
z postoju w pobliżu przystanku
Gliwice: Baza Transportu – dodaje
Katarzyna Lenartowicz.
Więcej informacji na stronie
www.europacentralna.eu w zakładce „dojazd”.
jb
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'2:<*5$1,$32':±-1<%,/(7'2.,1$

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).

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
U
numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
CZWARTEK

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

$OHNVDQGUD6NU]\V]RZVND]*OLZLF

2OLZLD*DG]LQD].QXURZD

ur. 18.12.2016 r., 3440 g, 52 cm

ur. 19.12.2016 r., 3130 g, 54 cm

0DFLHM1LHG]LHOVNL]*OLZLF

$PDGHXV]5ęELDV]].QXURZD

ur. 19.12.2016 r., 2670 g, 52 cm

ur. 20.12.2016 r., 3630 g, 53 cm

1LNRGHP%DFKUHM].QXURZD

2OD3DZODUF]\N]*OLZLF

ur. 22.12.2016 r., 2600 g, 50 cm

ur. 23.12.2016 r., 4320 g, 59 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
50/2016 brzmiało: „CHLEBAK”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Józef Gugała. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Ä=HOH´
0DUHN=ELJQLHZ/HZF]XN

)LOLS1LHFKZLDGRZLF]].QXURZD

$GDP&KRWRERUVNL].QXURZD

ur. 24.12.2016 r., 4030 g, 54 cm

ur. 25.12.2016 r., 3090 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
U
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny bilet
3,Ą7(.ĝ52'$
do kina otrzymuje
AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór6LHGHPPLQXWSRSyáQRF\±'
zapraszamy do redakcji.
JRG]

0LFKDã:RŭQLDN].QXURZD

9DQHVVD.RZDOVND].QXURZD
ur. 29.12.2016 r., 3980 g, 55 cm



ur. 26.12.2016 r., 3340 g, 50 cm

.UyORZDĝQLHJXRJLHĔLOyG±'
JRG]
6LHGHPPLQXWSRSyáQRF\±'
JRG]
3RSURVWXSU]\MDĨĔ
JRG]
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3RSURVWXSU]\MDĨĔ
JRG]

www.kinoscenakultura.pl

7\PRQ2OF]\N]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

%DUWãRPLHM0DOND].QXURZD

.LQR]DVWU]HJDVRELHSUDZRGR]PLDQZUHSHUWXDUX

ur. 31.12.2016 r., 3170 g, 50 cm

ur. 2.01.2017 r., 3350 g, 52 cm

Przegląd Lokalny Nr 1 (1241) 5 stycznia 2017 roku

52=0$,72ć&,

Foto: Justyna Bajko

www.przegladlokalny.eu

6]WXNDWHULD]DSUDV]D
8F]HVWQLF\VSRWNDQLD
ZVáXFKXMąVLĊZVáRZD:LVáDZ\
6]\PERUVNLHMF]\WDQHSU]H]
NQXURZVNąSRHWNĊ,UHQĊ.DQLFNą

Knurów

0yMœZLDWMHVWZDUW
SRZURWX

:VRERWĊVW\F]QLDRJRG]Z.OXELH.XOWXU\/RNDOQHMÄ6]WXND
WHULD´Z\VWąSLQDJUDG]DQ\QDPLĊG]\QDURGRZ\FKIHVWLZDODFK]HVSyá
EOXHVRZ\7ZR7LPHU%LOHW\]á ZSU]HGVSU]HGDĪ\PRĪQD]DNXSLü
ZNDVLH.LQD6FHQ\.XOWXU\ L]á ZGQLXNRQFHUWXGRQDE\FLDZ
Ä6]WXNDWHULL´ =DSUDV]DP\

3DQLyZNL

e zdumienia wstaje potrzeba słów i oto każdy
wiersz ma na imię Zdumienie” - pisała Wisława Szymborska w wierszu „Szycie sztandaru”.
Poetka uważnie przyglądała się
światu, szukała słów, aby nazwać
to, co w ymykało się nazwaniu.
Z ciepłą ironią pisała o wielkich
sprawach tego świata i zaskakującej
codzienności. Jej wiersze to małe
filozoficzne traktaty – o granicach
poznania, o cierpieniu natury, o
dręczących nas niepokojach, o
zdumieniu samym faktem istnienia. Twórczość Szymborskiej to

„Z

nieustanne zmaganie się z własnym
„nie wiem”.
15 grudnia knurowski UTW
z aprosi ł na spot k a n ie z t wórczością Wisław y Szymborskiej.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej wśród książek i słów Maria
Szreter przybliżyła postać poetki.
Opowiedziała o ulubionych miejscach Szymborskiej, o zabawnych
kartkach i w yk lejankach, które
tworzyła, o ludziach, których spotkała. Słowem – o poetce, jakiej nie
znamy. Tego dnia oddano głos nie
tylko Szymborskiej. Swoje wiersze
przeczytał Bogdan Wachowicz,

a obrazy zaprezentowały panie z
UTW (Krystyna Janicka-Dubiel,
Bernadeta Janik, Anna Urzędnik,
Jadwiga Piontek) malujące pod
czujnym okiem Urszuli Kędzior.
W wierszu „Rozmowa z kamieniem”, czytanym podczas wieczoru, podmiot liryczny uspokaja
kamień, że nie zostanie w nim na
długo, bo „mój świat jest wart powrotu”. Świat słów stworzony przez
Wisławę Szymborską z pewności
wart jest powrotu. Bo to świat zadziwiający i tłumaczący życie lepiej
niż niejedna mądra książka.
jb

3U]\ãċF]VLę
GRNUyOHZVNLHJRRUV]DNX
'RXG]LDáXZ,,.RURZRG]LH7U]HFK.UyOL
]DSUDV]DVSRáHF]QRĞü3DQLyZHNLJPLQ\
*LHUDáWRZLFH
biegłoroczny orszak spodobał
się uczestnikom i widzom.
Zachęceni sukcesem organizatorzy
postanowili kontynuować efektowną imprezę. Zapraszają do udziału
w drugiej jej odsłonie.
Kto więc może, niech zajrzy
do Paniówek. W piątek, 6 stycznia. Zbiórka o godz. 14.45 przy
skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i
Swobody. Co będzie później? Najlepiej zobaczyć to na własne oczy.
Zachęcamy...

U

ħUyGáR*2.*LHUDáWRZLFH

1DZLHF]yUZSRH]Mą:LVáDZ\6]\PERUVNLHM]DSURVLáNQXURZLDQ
8QLZHUV\WHW7U]HFLHJR:LHNX:0LHMVNLHM%LEOLRWHFH3XEOLF]QHM
UR]PDZLDQRRSRHWFHLF]\WDQRMHMZLHUV]H

/bw/

informacja

5\EQLN

informacja

*LHãGDGOD
PHORPDQyZ
stycznia (niedziela), w dniu
urodzin Elvisa Presleya i Davida Bowiego, w godz. od 9 do 13
w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się Vinyl Swap, czyli giełda
płyt winylowych, cd, książek o
tematyce muzycznej, nut i sprzętu
muzycznego.
- Zapraszamy wszystkich, którzy kochają czarne płyty, a także
tych, którzy je mają, a chcą się ich
pozbyć. U nas można je sprzedać,
wymienić - mówią organizatorzy.

8

informacja własna

Wstęp bezpłatny.

reklama

jb
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6 S U ]H GDP PL H V ]NDQL H Z 6]F ] \J á RZ L 
FDFK 0  P2 ZLHĪRZLHF ; SLĊWUR 7HO

1-5/17

48/16-8/17

02725<=$&-$
*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
ĞFLDQNLGRFLHSODQLHSRGGDV]\NDIHONRZDQLH
UHPRQW\7HO
1-4/17

$ X W R  V N X S  ] D  J R W y Z N Ċ  N D Ī G \  V W D Q 
7HO
40/16-1/17

6NXS VDPRFKRGyZ S áDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO
1-4/17

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

),1$16(

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FKGRZ\UHMH
VWURZDQLD7HO
40/16-1/17

('8.$&-$
5\EQLN26.$QGU]HML6\Q6]NROLP\QDNDW
$0$$$%%(&&(ĝZLDGHFWZD
NZDOLILNDFML ZDUV]WDW\ GOD LQVWUXNWRUyZ
7HO
1-10/17

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL
G O D  G ] L H F L     O D W  G R Ğ Z L D G F ] H Q L D 
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK.QX
URZD SR NXUVLH RVRED ] OHNNLP VWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

'$035$&õ
3U]\MPĊ IU\]MHUNĊ GR SUDF\ Z *OLZLFDFK
7HO
1-4/17

='52:,(,852'$
3 2 ĩ < & = . ,  . 5 Ï 7 . 2 7 ( 5 0 , 1 2 : ( 
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR
1-4/17

1,(58&+202ć&,

.QXUyZ

.ROęGDGOD.RZDOLNyZ

.DMHWDQPDQLHFDáHODW0DUW\QND
ZOLSFXVNRĔF]\6ąURG]HĔVWZHP
2ERMHFKRUXMąQDUG]HQLRZ\]DQLN
PLĊĞQL

ajetan wydawał się być zdrowym chłopcem.
- Rozwijał się książkowo. O czasie siadał, raczkował – piszą rodzice
Kajetana. - Jednak nadszedł 11 miesiąc i czas nauki wstawania. Synek
przyjmował tylko pozycję klęczącą i
nawet nie próbował wstać.
Zaniepokojeni rodzice odwiedzili neurologa. Usłyszeli, że dziecko jest zdrowe, tylko potrzebuje
więcej czasu. Gdy Kajetan skończył
15 miesięcy, otrzymali skierowanie
do szpitala. Cztery miesiące później
lekarze postawili diagnozę – Kajtuś
choruje na rdzeniowy zanik mięśni,
w skrócie SMA. Najprawdopodobniej nigdy nie będzie chodził.
- Jednak mimo wszystko Kajetan
jest wesołym i radosnym chłopakiem.
Dzielnie walczy z chorobą i na szczęście uwielbia rehabilitację, która
przynosi coraz lepsze efekty – piszą
rodzice chłopca.
Martynkę zdiagnozowano, gdy
miała 3 miesiące.

K

- Póki co objawów choroby brak,
ale, aby dać Martynce szansę na
normalne życie i opóźnić chorobę,
musimy jak najszybciej rozpocząć
rehabilitację – opowiadają rodzice.
Państwo Kowalikowie nie tracą
nadziei. Walczą o zdrowie swoich
dzieci. Niecierpliwie wsłuchują się w
każdą wieść o nowym leku na SMA.
Każdy z nas może wesprzeć ich w tej
walce. Najbliższa okazja ku temu już
6 stycznia o godz. 19.30.
- Pamiętajcie, że święta to wyjątkowy czas, który zbliża ludzi i powala wszelkie mury! Pomóżmy zatem
dzieciakom, a przy okazji spędźmy
wspólnie miły wieczór! - zaprasza
na niezwykły koncert Pracownia
Smaku „Orso”.
Jb
&RG]LHQQRĞü .DMHWDQD L 0DUW\QNL
.RZDOLNyZPRĪQDĞOHG]LüQDIDFH
ERRNRZHMVWURQLHG]LHFL:\VWDUF]\
ZSLVDü Z Z\V]XNLZDUNĊ .DMHWDQ
L0DUW\QD.RZDOLN 60$

informacja

6=8.$035$&<
(PHU\WND V]XND SUDF\  VSU]ąWDQLH P\FLH
RNLHQ7HO
1/17-odw.

'R Z\QDMĊFLD ORNDO KDQGORZRXVáXJRZ\
XO.V.R]LHáNDSU]\V]NROH7HO
49/16-2/17

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.

informacja własna wydawcy
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łażej Łodo ze Spartana
Knurów odniósł pewne
zw ycięstwo w r y walizacji
o puchar burmistrza Czechowic-Dziedzic w sportach
siłowych.

B

- Zawody obejmowały trzy
różne konkurencje: wyciskanie
sztangi leżąc, martwy ciąg oraz
podciąganie na drążku - słyszymy w knurowskim Spartanie.
- Nasz wojownik wystartował w

)RWRSU\ZDWQH

6WDORZHPLęœQLH
%ãDůHMDâRGR

kategorii powyżej 100 kg i zdecydowanie wygrał uzyskując 190
kg w wyciskaniu sztangi leżąc, a
w dwuboju siłowym zgromadził
267,4 pkt.
PiSk

1RZ\DOHGREU]H]QDQ\
owiększyła się kadra trenerska w Klubie Sportowym Spartan. Po uzyskaniu
ty tułu instruktora boksu,
nowym chociaż dobrze znanym szkoleniowcem został
Piotr Chlubek.
- Piotrek najpierw był naszym zawodnikiem, później
asystentem trenera, a teraz jest
już samodzielnym trenerem informuje Sławomir Tokarz
ze Spartana.
Piotr Chlubek, jako zawodnik knurowskiego klubu
był m.in. wicemistrzem Polski
w K-1 i wicemistrzem Śląska w
Muay Thai.
PiSk

)RWR6SDUWDQ

P

3DQRZLHWUHQHU]\3LRWU&KOXEHNL6áDZRPLU7RNDU]

NPSLHNãD
SRGJyUę
awid Bartkowiak należy do grupy sportowców, którzy nie znoszą
monoton i i. Dlatego też
szu k a now ych w y z wa ń,
i do biegania dołożył w
ubiegłym roku jazdę na rowerze. Nie taką zwyczajną,
ale niemal ekstremalną.
- Należę do grupy MTB
Pressing Team. Wstąpiłem
do niej na początku 2016
roku i zacząłem regularne
treningi kolarskie - mówi. Zaliczyłem kilka startów w
różnego rodzaju zawodach,
w tym w maratonach i bardzo ciężkim wjeździe na
Śnieżkę. Przeważnie kla-

D

6NDWVSRUWRZ\

syfikowałem się w połowie
stawki, a jako ciekawostkę
dodam, że niekiedy na starcie stawało do dwóch tysięcy
kolarzy.
Swój najwięk szy sukces, z którego jestem dumny,
odniosłem wjeżdżając na
wspomnianą Śnieżkę. Zająłem tam dziewiąte miejsce
i muszę przyznać, że było
to 14,5 km piekła pod górę.
Dawid Bartkowiak reprezentuje również SpeedCros Knurów.
- W składzie z Tomkiem

Mi e l ni c k i m , Ma t e u s z e m
Przybyłą i Dominiką Przybyłą brałem ostatnio udział
w Wieczornym Biegu Pod
Księżycem w Czyżowicach
- opowiada. - Był to bieg
typu crossowego na dystansie
9 km. Razem z Dominiką
stanęliśmy na podium, ja
byłem drugi, a Dominika
trzecia. Pozostali też mogli
być zadowoleni z osiągniętych czasów.
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ostatnim ubiegłorocznym turnieju z cyklu
Grand Prix Knurowa w skacie sportowym triumfował

Piotr Pakura, natomiast w
klasyfikacji generalnej rok
2016 w fotelu lidera zakończył Janusz Nowak.

Miniony rok zakończył się
ustanowieniem punktowego
rekordu przez Piotra Pakurę.
Zawodnik ten zdobył 2.943

punkty poprawiając wcześniejszy rekord należący do Zenona
Niemca o 335 punktów.

WYNIKI
Z 13 GRUDNIA:

WYNIKI
Z 20 GRUDNIA:

WYNIKI
Z 27 GRUDNIA:
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(najlepszy zawodnik turnieju)
i Mateusz Rzeszowski (król
strzelców). Dzisiaj są to jeszcze anonimowi kandydaci na
piłkarzy, ale z szansami, by
w przyszłości stać się najlepszymi z najlepszych.
W turnieju wzięły udział
dwie knurowskie drużyny.
Akademia Piłki Nożnej zajęła
trzecie miejsce, tracąc drugą
pozycję przez porażkę z Akademią Sportu Progres Kraków,
z kolei Concordia uplasowała
się na miejscu czwartym (jako
ciekawostkę należy dodać, że
zespół ten strzelił tylko jedną
bramkę, ale zdobył w tych okolicznościach aż pięć punktów).

)RWR3LRWU6NRUXSD

lat temu, dokładnie 30
grudnia 2006 w Knurowie odbyła się trzecia edycja
piłkarskiego turnieju noworocznego dla dzieci. Najlepszą drużyną został wtedy
Rozwój Katowice mający
w składzie m.in. Konrada
Nowaka (obecnie Górnik
Zabrze), Wojciecha Króla
(wciąż w Rozwoju Katowice),
Przemysława Szymińskiego
(Wisła Płock) i Arkadiusza
Milika (SSC Napoli). Minęła
dekada i w 13. edycji Marco
Soccer Cup pod patronatem
Jerzego Dudka znowu triumfował klub ze stolicy naszego
regionu, a w jego składzie zagrali m.in. Olaf Baranowicz
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$SHN]Z\FLę]FD
uż po raz drugi do Knurowa przyjechały maskotki,
które nie tylko urozmaiciły
turniej, ale i same przystąpiły do sportowej rywalizacji. W konkursie rzutów
karnych zw yciężył Apek

J
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syn Jacka - byłego piłkarza
Concordii Knurów i m.in.
Odry Wodzisław, gdy ta występowała na najwyższym
ligowym szczeblu, ma nowe
marzenia. Jednym z nich
jest powrót na boisko, a konkretnie rozpoczęcie treningów w Kuloodpornych Bielsko-Biała, a więc w zespole,
który zrzesza mężczyzn po
amputacji kończyn.
Marcin chce wrócić nie
tylko na boisko. Chce również w miarę swobodnie poruszać się dzięki specjalnej
protezie, której koszt wynosi
około 200 tysięcy złotych.
W czasie knurowskiego
turnieju Marcin Polak otrzymał z fundacji „Sport Twoją
Szansą” koszulkę z autografami reprezentantów Polski,

którą wręczył mu Marcin
Cudnowski. Trykot niebawem zostanie wystawiony na
licytację, a dochód zasili konto byłego zawodnika m.in.
Piasta Gliwice i LKS-u Bełk.
- Dziękuję i obiecuję, że
nie przestanę walczyć, ale

.2ē&2:$
KLASYFIKACJA:

w dalszym ciągu potrzebuję
do tego Waszej pomocy - kontynuuje Marcin. - Kibicujcie
mi tak, jak jeszcze niedawno
kibicowaliście, podczas meczów mojej drużyny.
Jeżeli chcecie wspomóc
23-latka, możecie mu przekazać m.in. 1% podatku albo
darowiznę (KRS do 1 % –
0000399191 z dopiskiem Dla
Marcina, subkonto: 73 1050
1298 1000 0024 1889 3935).

0DUFLQ3RODNSUH]HQWXMHNRV]XONĊRWU]\PDQą
]UąN0DUFLQD&XGQRZVNLHJR ]OHZHM 
UHSUH]HQWXMąFHJRIXQGDFMĊ6SRUW7ZRMą6]DQVą

(APN Knurów) wzmocniony trenerami APN i Rozwoju. Na drugim miejscu
uplasował się Gladi (ROW
Rybnik), a na trzecim Jorguś (Górnik Zabrze).
PiSk
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i ł k a r s k a r y w a l i z ac ja
w czasie Marco Soccer
Cup została połączona z akcją wspierającą Marcina Polaka. - Jako młody chłopak
też grałem w takich turniejach - przyznaje 23-latek.
- Niestety we wrześniu 2015
roku uległem wypadkowi
podczas praktyk studenckich.
Z ogromną siłą uderzyła we
mnie 20-tonowa maszyna
kolejowa. W wyniku tego
zdarzenia doznałem licznych
obrażeń miednicy oraz obu
nóg. Konieczna była amputacja prawej nogi łącznie z całościowym wyłuszczeniem
stawu biodrowego.
Wypadek spowodował
spore zmiany w życiu Marcina Polaka, przerywając m.in.
piłkarską przygodę. Teraz

P
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Makówki zjadłem, sylwestrową noc spędziłem w miłym towarzystwie, zatem czas
najwyższy nisko się ukłonić
i przywitać Was w Nowym
Roku. Dobrze by było na początek sklecić kilka zgrabnych
i przede wszystkim optymistycznych zdań. Łatwo tak
pomyśleć, trudniej przelać to
na papier. Tym bardziej, że
zewsząd jesteśmy bombardowani informacjami złymi.
Idąc na łatwiznę mogę
napisać, że rok rozpoczął się rewelacyjnie, bo już w pierwszym
tygodniu trafił nam się długi
weekend. Fajna informacja, ale
piątek minie, sobota i niedziela
też przelecą, no i trzeba będzie
po tym świąteczno-noworocznym szaleństwie odnaleźć się
w szarej rzeczywistości.
Hmmm, a może by tak
poszukać drogi nie do szarej
rzeczywistości, a takiej wypełnionej ciepłymi kolorami? Tak,
jak czyni to np. Marcin Polak.
Ma nieco ponad dwadzieścia
lat, a wskutek wypadku zna-

lazł się na życiowym zakręcie.
W jednej chwili jego plany i
marzenia prysły niczym bańka
mydlana, bo w wyniku doznanych obrażeń stracił nogę.
Do tego pechowego zdarzenia
doszło kilkanaście miesięcy
temu, a dokładnie tydzień
temu Marcin przyjechał na
turniej noworoczny do hali w
Szczygłowicach. Porusza się o
kulach, ale był uśmiechnięty i
z błyskiem w oku opowiadał o
swoich nowych planach i marzeniach, które mają go ponownie zaprowadzić na murawę.
Marcin goszcząc na turnieju dla dzieci zwrócił się do
młodszych kolegów z boiska
słowami, by pamiętali, że
obojętnie co się w ich życiu
wydarzy, najważniejsze, by
szli do przodu.
Ten przekaz Marcina może
być swego rodzaju wskazówką
dla każdego z nas. A skoro tak,
to bez względu na okoliczności
nie stójmy w miejscu. Trzymajcie się ciepło, no i do przodu.
Piotr Skorupa
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Mnochy i Robert Kasiński, to
porażka młodego zespołu z
Knurowa ujmy nie przynosi.
Warto też wspomnieć, że
w wiślańskim turnieju dobrze
zaprezentowała się drużyna
Teamu Stalmet, która przeszła
przez dwa dni eliminacji i w
spotkaniu ćwierćfinałowym
odpadła przegrywając z silną
drużyną Fachur Kwieciński
Katowice. O porażce „Stalowych” zadecydowało zdarzenie z 4. minuty meczu,
kiedy bramkarz Adam Dziuba doznał bolesnej kontuzji
wykluczającej go z gry, a jego
miejsce w bramce musiał zająć zawodnik z pola.
Wy n i k i k nu row s k ic h
drużyn i składy:
- eliminacje - Tritech:
7:0 - Tenneco Automotive
Gliwice, 1:0 - Legnickie Pole,
0:4 - Incognito Paczków, 1:2
- Max Fliz Katowice, 3:2 Sengam Sport Łazy, 4:0 - Legnickie Pole, 5:0 - Mad Mick
Katowice,
- eliminacje - Team Stalmet:
3:0 – Ślonski Dizajn Siemianowice Śląskie, 2:5 - Gabin-

west Defro Czuchów, 2:2 Marrodent Bielsko-Biała, 4:1
- Bawarczycy Łaziska Górne,
1:0 - AKS Grzybowice, 2:2
- Goldent Orzesze, 2:2 - Incognito Paczków,
- ćwierćfinały:
Tritech – Ciochy 1:1 karne
9-8, Team Stalmet – Fachur
Kwieciński Katowice 0:8,
- półfinały:
Tritech – AKS Grzybowice
3:2, Fachur Kwieciński Katowice – Ivet Gliwice 1:3,
- mecz o 3. miejsce, AKS
Grzybowice – Fachur Kwieciński Katowice 0:5,
- finał:
Ivet Gliwice – Tritech Knurów 4:0.
Tritech: Krzysztof Górka, Grzegorz Górka, Kacper
Idziaszek, Dawid Wiercioch,
Michał Szczurek, Michał Mikulski, Bartosz Lewandowski.
Te a m S t a l me t : Ad a m
Dziuba, Bartosz Flis, Dariusz
Flis, Maciej Stopa, Mateusz
Mularczyk, Adrian Zabłocki,
Piotr Molata, Szymon Szulc,
Damian Kraska.
Waldemar Jachimowski

/HSVLRG-XYHQWXVX
oncordia zajęła drugie
miejsce, natomiast APN
była trzecia w II Świętecznym Turnieju Piłki Nożnej o
Puchar Zarządu ŁTS Łabędy.
Za drużynami z Knurowa
uplasowała się m.in. szkółka
Juventusu Turyn z Piekar
Śląskich.
Grupowe w ynik i naszych
drużyn:
- Concordia – Juventus Academy Piekary Śląskie 1:0,
Concordia – KS Polkowice
0:1, Concordia – ŁTS Łabędy
0:0,
- APN - Piast Gliwice 1:1,
APN – AP Gliwice 2:0, APN
- FA Pyskowice 2:0.
Concordia za kończyła
grupowe rozgrywki na dru-

C

gim miejscu, natomiast APN
na pierwszym, a to oznaczało,
że zespoły te wpadają na siebie w półfinale. Jak na derbowy pojedynek przystało, mecz
był ciekawy i wyrównany, a
zwycięzcę poznaliśmy dopiero po serii rzutów karnych. Po
regulaminowym czasie gry
był remis 1:1, natomiast „jedenastki” lepiej wykonywali
podopieczni Patryka Pietraczyka z Concordii, zwyciężając 3:2 i uzyskując tym samym
awans do finału.
Knurowscy „Akademicy”
zagrali w spotkaniu o trzecie
miejsce i nie mieli problemów,
by pokonać 2:0 KS Polkowice.
Ry walem Concordii w
finale była Akademia Futsa-
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lu Pyskowice. Knurowianie
prowadzili w tym spotkaniu
1:0, jednak ostatecznie musieli uznać wyższość rywali i
przegrali 1:2.
Warto zaznaczyć, że nagrodę indywidualną dla najlepszego bramkarza turnieju
otrzymał Bartosz Barczyk z
Concordii.
PiSk
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imnazjaliści, a konkretnie 1-klasiści rywalizowali w mikołajkowym turnieju piłkarskim. Tytuł mistrzów
Knurowa w roczniku 2003
wywalczyli uczniowie z Miejskiego Gimnazjum nr 2.
W imprezie zorganizowanej przez MOSiR i MG-4
wystąpiły cztery zespoły, ale
na parkiecie brylowali podopieczni Dawida Dybcio. Nie
było to niespodzianką, wszak
w zwycięskiej drużynie wystąpili zawodnicy Akademii
Piłki Nożnej i Concordii.
Reprezentacja „Dwójki”

G

odniosła komplet zwycięstw,
strzelając w trzech meczach
19 goli i tracąc tylko jednego. W ich drużynie wystąpili m.in. najlepszy strzelec
i zawodnik turnieju - Jakub
Grączewski (zdobywca 8 bramek) i wyróżniony zawodnik
i wicelider strzelców - Olivier
Wiora (7 bramek).
PiSk
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u r a n ie m a z n aczenia, bo liczy się
dobra zabawa – z takiego założenia wychodzi
trener Krzysztof Nieradzik, który co miesiąc
organizuje dla zawodn i ków A PN K nu rów
zabawę w Turbokozaka.
W grudniowej r y walizacji brało udział 9
zawodników z rocznika
2006, a najlepszą techniką popisał się Tomasz
Smugaj.
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uży sukces odniosła drużyna Tritechu, która w
grudniu ub. roku uczestniczyła
w corocznym turnieju piłki
nożnej halowej Wisła Cup. W
stawce 23 zespołów z województwa śląskiego i nie tylko,
knurowianie zajęli drugie miejsce ustępując jedynie doświadczonemu Ivetowi Gliwice.
Pierwszy dzień zmagań
nie zapowiadał takiego sukcesu knurowskiej drużyny,
gdyż zajęła ona w swojej grupie eliminacyjnej dopiero
czwarte miejsce i jako tzw.
„lucky looser” awansowała do
dalszych gier.
W drugim dniu Tritech
był już nie do zatrzymania
i krocząc od zwycięstwa do
zwycięstwa dotarł aż do finału, gdzie musiał uznać wyższość naszpikowanej byłymi
reprezentantami Polski w futsalu drużyny Ivetu Gliwice. W
zespole sąsiadów zza miedzy
występowali m.in. Krzysztof
Kuchciak czy Krzysztof Filipczak, a gdy dodać do tego, że
zespół ten wspomogli znani z
knurowskich parkietów Ariel
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- płyta „Prąd” pokryła się
złotem i przyniosła takie hity,
jak: „Miód”, „Nazywam się
niebo” czy „Królowa śniegu”.
Przybysz doskonale odnajduje się też w repertuarze
Janis Joplin, czego dowodem
jest niezwykle ciepło przyjęty
przez branżę i słuchaczy album „Kozmic Blues”.
O godz. 21.30 w ystąpią Bracia Cugowscy, którzy
dawno wyszli z cienia popularnego ojca. Ich piosenki:
„Nad przepaścią”, „Wierzę w
lepszy świat”, „Jeszcze raz”
przez wiele tygodni zajmowały czołowe miejsca na listach
przebojów.
Kiedy Bracia potwierdzili
5 albumami swoją pozycję na
scenie rockowej, do nagrania
szóstej płyty zaprosili ojca,
Krzysztofa Cugowskiego.
- Rodzinna historia opowiedziana przy pomocy mocnych słów i rockowych melodii.
Próba podsumowania, rozli-

%UDFLD&XJRZVF\]DJUDMąZ.QXURZLHF]HUZFD
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- Niestety, czasem bywa, że
koncert, choć zabukowany, nie
może się odbyć. Tak było z Ewą
Farną - zdradza kulisy wicedyrektor Centrum Kultury,
Mariusz Kowalczyk.
Management artystki wybrał priorytetowy występ w
Czechach, połączony z nagraniem telewizyjnym.
Jesz cz e w pier wsz ych
dniach Nowego Roku wydawało się, że gwiazdą Dni
Knurowa będzie druga w
plebiscycie Ewelina Lisowska. Także i w tym przypadku negocjacje nie zakończyły się pomyślnie. Artystka
wybrała korzystniejszą dla
niej ofertę.
Tak więc 17 czerwca (sobota) o godz. 20.00 na placu
700-lecia w ystąpi Natalia
Przybysz, założycielka grupy
Sistars i zdobywczyni dwóch
Fryderyków w kategoriach
album roku rock i utwór roku.
To do niej należał 2015 rok
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czenia i przebaczenia - tak w
skrócie opisywany jest krążek
„Zaklęty krąg”.
Organizatorzy nie mają
wątpliwości, że koncert Braci
przyciągnie do Knurowa wielu fanów muzyki rockowej.
A i w niedzielę plac 700-lecia nie powinien świecić pustkami, bowiem ze sceny popły-

nie muzyka disco-polo. Centrum Kultury, chcąc pogodzić
misję z rozrywką, łaskawiej
spojrzało na gatunek, który
przeżywa obecnie renesans.
Jak na razie nie podało nam
nazw konkretnych zespołów,
ponieważ rozmowy z nimi
jeszcze trwają.
/pg/
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