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Knurów, Gliwice
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o już XVIII Kwesta Pierwszolistopadowa na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w
Gliwicach. Co roku setki wolontariuszy oczekują na cmentarzach, tysiące osób wrzucają do puszek datki,
wspierając w ten sposób działalność
hospicjum. Teraz pomoc jest szczególnie potrzebna, bowiem placówka
ma być rozbudowywana.
Zbiórka jest prowadzona nie
tylko w samych Gliwicach, ale i w
całym powiecie, w tym również
– po raz piąty – na knurowskich
cmentarzach oraz – po raz pierwszy
– w Wilczy. Wolontariuszy będzie
można spotkać 28 i 29 października
oraz 1 listopada, między godziną
9.00 a 15.00. Coraz częściej zdarza
się, że kwestują całe rodziny – dzieci
wspólnie z rodzicami. W ten prosty
sposób można przekazać dziecku
dobry zwyczaj pomagania innym.
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niedzielę, 29 października,
wracamy do środkowoeuropejskiego czasu zimowego. To
godzina więcej na sen, ale też godzinna próba cierpliwości dla tych,
którzy tej nocy będą w podróży.
- W związku ze zmianą czasu
komunikacja nocna do godz. 2
czasu letniego wykona wszystkie
kursy zgodnie z obowiązującymi
rozkładami jazdy, po czym nastąpi
postój wszystkich linii na przystanku końcowym po zrealizowaniu
ostatniego kursu, którego odjazd
nastąpił wg czasu letniego – informuje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego. - Przestój
potrwa godzinę, po czym linie zaczną kursować zgodnie ze swoimi
rozkładami jazdy od godz. 2 czasu
zimowego.
Jadący pociągami będą mieć
godzinny postój na najbliższej
stacji – począwszy od godz. 3 czasu
letniego.
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– Dla dziecka jest to przy okazji
duże wyróżnienie, coś wyjątkowego
– mówi Aneta Korzuśnik-Nowak,
koordynator kwesty i wolontariatu
przy Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. – Wszystkich kwestujących zapraszamy na koncert, który
odbędzie się 10 listopada o godz.
18.00 na scenie centrum Handlowego
Forum w Gliwicach. W ten sposób
chcemy im wszystkim serdecznie
podziękować.
Widząc wolontariusza z oznaczoną puszką podejdźmy do niego
i wrzućmy tyle, ile możemy. Hospicjum szykuje się bowiem do
rozbudowy – po roku dopełniania
formalności zbliża się czas rozpoczęcia prac. Mają one ruszyć w styczniu i
potrwać około dwóch lat. Aby inwestycja została zrealizowana, potrzeba
kilku milionów złotych. Dzięki niej
obiekt zostanie dostosowany do
potrzeb chorych i będzie spełniał
wymogi stawiane oddziałom medycyny paliatywnej.
– Zwiększy się standard pracy
pracowników i wolontariuszy, przede
wszystkim jednak podniesie się jakość
opieki nad chorymi – zapowiada Bo-
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Po co ten znak?

żena Niemczynowicz, koordynator
techniczny rozbudowy. – Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej
,,oddział” zostanie przeniesiony
na drugie piętro i w całości będzie
usytuowany na jednym poziomie.
Warunki będą komfortowe, chorzy
nie będą musieli przemieszczać się
między piętrami. W ramach oddziału
zostaną stworzone sale rehabilitacji i
terapii zajęciowej, aby podopieczni
jak najdłużej mogli zachować sprawność fizyczną. Będą mieli do dyspozycji pokoje 1- i 2-osobowe, będzie też
więcej łóżek dla chorych - obecnie w
Hospicjum są 24 łóżka, po remoncie
znajdzie się miejsce dla 30.
W ubiegłym roku podczas listopadowej kwesty udało się zebrać
ponad 153 tys. zł. Organizatorzy
mają nadzieję, że i w tym roku ofiarodawcy będą równie hojni. Liczą też
na pomoc innego rodzaju.
- Potrzeba nam również wsparcia duchowego – nie ukrywa Aneta
Korzuśnik-Nowak. Stąd prośba
skierowana do osób wierzących,
aby odmówiły dziesiątkę różańca w
intencji związanej z hospicjum.
MiNa
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Chory do kolejki?
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VLHOL SR]RVWDOL OHNDU]H VWąG WDN
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3DFMHQFLQLHSRZLQQLPLHüSUR
EOHPX ] X]\VNDQLHP / SRGF]DV
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bchody rozpoczną się o godz. 17 od nabożeństwa w kaplicy ośrodka
Caritas w Knurowie (ul. Szpitalna 29). O godz. 18 zaplanowano część
oficjalną w restauracji Protos. Dwie godziny później zespół Marzenie da
muzyczny sygnał do zabawy tanecznej.
Koszt uczestnictwa w zabawie to 40 zł (w cenie konsumpcja). Zainteresowani udziałem mogą skontaktować się ze stowarzyszeniem telefonicznie
pod nr. 721 251 016.

O
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W artykule „Młodość, co pierwszą jest, potem drugą...” z ubiegłego tygodnia błędnie podaliśmy nazwę miejsca spotkania Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów nr 2 w Krywałdzie. Nie jest to - jak napisaliśmy - restauracja „U
Marysi”, a Dom Przyjęć „Dominium”.
Zainteresowanych przepraszamy za pomyłkę.
Redakcja
reklama

V\JQDä\F]\WHOQLNÑZ
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
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Komisariat Policji w Knurowie
prosi naszych Czytelników
o pomoc w ustaleniu miejsca
SRE\WX7RPDV]D6HURF]\ĔVNLHJR
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ubiegły czwartek, o godz.
13.49 zgłoszono wypadek
na prywatnej posesji przy
ul. Szpitalnej. Jak się okazało, nie
miał on jednak związku z pracami
przy wymianie dachu budynku.

- Na posesję przyszedł postronny mężczyzna, żeby naciąć sobie
drewna na opał - relacjonuje oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski. - Tak nieumiejętnie mani-
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omasz Seroczyński mieszkał ostatnio przy ul. Zwycięstwa 81/2 w Knurowie.
Poszukiwany jest na podstawie
listu gończego w ydanego 7
kwietnia 2017 roku przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach (sygn.
akt VII K 976/14/ZAB). Seroczyński ścigany jest przestępstwo z art. 286§1 kk: Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej
w błąd albo wyzyskania błędu
lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
Czyn Seroczyńskiego wyczerpuje znamiona określone w
dwóch albo więcej przepisach
ustawy karnej, co oznacza, że sąd
skazuje za jedno przestępstwo na
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pulował piłą spalinową, że skaleczył
się... w szyję.
Ranny trafił do szpitala. Na
szczęście jego życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.
/g/
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policyjnych ustaleń wynika, że
36-latek kierujący samochodem
marki Fiat Siena jechał ul. Nieborowicką od strony Knurowa. Na
wysokości skrzyżowania z ul. Polną
wykonywał manewr wyprzedzania, doprowadzając do zderzenia
z rowerzystą. W wyniku wypadku
11-letni chłopiec doznał złamania
nadgarstka prawej ręki. Poszko-
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dowany trafił do knurowskiego
szpitala. Na szczęście jego życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo. Badanie
alkomatem wykazało, że kierowca
był trzeźwy.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Wymierza
karę na podstawie przepisu
przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie
orzeczeniu innych środków
przewidzianych w ustawie na
podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie go lub
pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu
Tomasza Seroczyńskiego, bądź
jego zatrzymania, należy kierować
pod numery telefonów: 32 337 25
37, 32 337 25 38, 32 337 25 00, 997
lub 112, ewentualnie na adres:
knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.
/g/

reklama

oprac. /g/
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o zdarzenia doszło około
godz. 16.30 na wysokości MOP Knurów w kierunku
na Ostrawę.
- Z relacji poszkodowanych wynika, że brązowy
volkswagen zepchnął fiata
grande punto na barierki, po
czym fiat siłą rozpędu uderzył
w kolejny samochód – informuje Przegląd Pan Michał. –
Zrobił się czterokilometrowy

D

korek, objazd odbywał się
przez parking MOP.
Poszkodowani mieli sporo
szczęścia, bowiem odnieśli
jedynie niegroźne potłuczenia.
Podejrzany o sprawstwo
zajścia kierowca volkswagena
odjechał z miejsca zdarzenia.
Poszkodowani liczą, że znajdą
się świadkowie kolizji i pomogą w ustaleniu jej przebiegu.
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o zmianach!
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listopada (środa) wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować
wszystkimi liniami KZK GOP
za darmo! Tego dnia będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w soboty
z uwzględnieniem następujących
wyjątków (zgodnie z założeniami
rozkładów jazdy poszczególnych
linii):
linie tramwajowe
nr: 3, 26, 27 i 38 będą kursowały
według rozkładów jazdy ważnych w
dniu Wszystkich Świętych.
linie autobusowe:
• według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze będą kursowały
linie nr: 135, 735,
• według rozkładów jazdy ważnych w dniu Wszystkich Świętych
będą kursowały linie nr: 6, 23, 25, 39,

1

59, 70, 72, 76, 109, 140, 154, 155, 160,
175, 194, 201, 223, 230, 236, 255, 288,
603, 606, 616, 634, 637, 673, 674, 710,
720, 723, 807, 840, 850, 901, 949 i 969,
• według rozkładów jazdy ważnych w dni wolne w centrach handlowych będą kursowały linie nr:
52, 146 i 194N,
• weekendowe linie nocne nr:
692N, 905N i 906N będą kursowały w nocy z 31 października na 1
listopada,
• zawiesza się funkcjonowanie
linii marketowych nr: 232, 250 i 750.
Dodatkowo 31 października i
1 listopada zostaną uruchomione
specjalne linie autobusowe, które
ułatwią dojazd na cmentarze. W
Knurowie będzie to linia C-10.
Oprac. Jb

C-10 na cmentarze
:]RUHPXELHJá\PODWOLQLD&EĊG]LHNXUVRZDüQDWUDVLH.QXUyZ'ZRUFRZD
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±&PHQWDU].RPXQDOQ\±5DNRQLHZVNLHJR:LOVRQD±5\EQLFND±=Z\FLĊVWZD
±/LJQR]\±6]F]\JáRZLFH.RSDOQLD±/LJQR]\±=Z\FLĊVWZD±5\EQLFND±:LO
VRQD±5DNRQLHZVNLHJR±&PHQWDU].RPXQDOQ\±5DNRQLHZVNLHJR:LOVRQD
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WƌǌǇƐƚĂŶĞŬ͗^ǌĐǌǇŐųŽǁŝĐĞ<ŽƉĂůŶŝĂ
<ŝĞƌƵŶĞŬ͗<ŶƵƌſǁǁŽƌĐŽǁĂ
'ŽĚǌŝŶǇŽĚũĂǌĚƵ͗
8.56, 9.36, 10.16, 10.56, 11.36, 12.16, 12.56, 13.36, 14.26,
15.06, 15.46, 16.36, 17.16, 17.56.
WƌǌǇƐƚĂŶĞŬ͗<ŶƵƌſǁǁŽƌĐŽǁĂ
<ŝĞƌƵŶĞŬ͗^ǌĐǌǇŐųŽǁŝĐĞ<ŽƉĂůŶŝĂ
'ŽĚǌŝŶǇŽĚũĂǌĚƵ:
8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50,
14.30, 15.10, 15.50, 16.40, 17.20.
ZŽǌŬųĂĚŽďŽǁŝČǌƵũĞŽĚϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳƌ͘ĚŽϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳƌ͘

=JãRœ]DU]XW\
MHœOLVLęQLH]JDG]DV]
emat ten podjęliśmy na łamach
PL w poprzednim wydaniu.
Kontynuujemy poniżej.
Przed kilkoma dniami Starostwo
Powiatowe w Gliwicach poinformowało knurowski magistrat, że
„w wyniku zakończenia zespołu
działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, podejmowanych przez starostę w związku
z „modernizacją ewidencji gruntów
i budynków w zakresie użytków
gruntowych i klas bonitacyjnych dla
obrębów Knurów, Krywałd, Szczygłowice na terenie miasta Knurów” (...),
dane objęte modernizacją, zawarte
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków”.
W K nu row ie moderni z acja
dotyczyła zmian użytków poszczególnych działek. Co to oznacza? Np.
zmianę użytku działki, która do
tej pory była sklasyfikowana jako
użytek rolny, na tereny zabudowy
mieszkaniowej, jeżeli faktycznie
na danej działce jest posadowiony
budy nek mieszka lny. A ta k ich
przypadków na terenie Knurowa
jest dużo. Ustalenie stanu faktycznego jest istotne, bowiem przekłada
się na rodzaj i wysokość podatku,
który obowiązuje właściciela nieruchomości.
3 października w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego ukazało się ogłoszenie Starosty
Gliwickiego w sprawie „projektu
operatu opisowo-kartograficznego
w zakresie modernizacji ewidencji
gruntów i budynków dla obrębów:
Knurów, Krywałd i Szczygłowice
położonych w gminie Knurów”. Tym

T
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cjalnego złodzieja.
To już kolejny sezon, w którym
knurowska SM oferowała rowerzystom możliwość bezpłatnego
oznakowania jednośladów. Po raz
pierwszy akcja odbyła się w 2011
roku. Od tamtej pory oznakowano
w sumie 712 rowerów. 13 z nich zostało skradzionych, z czego 2 udało
się odzyskać. W tym roku akcja

dokładnie, co zmieniło się w wyniku
modernizacji w zakresie posiadanej
nieruchomości i jakie to niesie za sobą
konsekwencje, jeżeli chodzi o wysokość płaconego podatku – tłumaczy
naczelnik WF Aleksandra Polywka. - Z pewnością będzie mnóstwo
takich przypadków, gdzie do tej pory
właściciel nieruchomości płacił
podatek rolny, ponieważ działka
była sklasyfikowana jako użytek
rolny, a w wyniku modernizacji,
zmieniła się jej klasyfikacja na np.
tereny zabudowy mieszkaniowej,
które podlegają już opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości. Aby
maksymalnie usprawnić całą akcję
i skrócić czas załatwiania sprawy
w Urzędzie, ponieważ zmian związanych z modernizacją jest ok. 3
tys., w wezwaniach zawarto prośbę
o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty w Wydziale Finansów.
Unikniemy w ten sposób kolejek,
a sprawę będzie można wyjaśnić
i załatwić sprawnie i szybko.
Co ważne, jeżeli właściciel nieruchomości, którą objęła modernizacja
nie zdąży – z różnych względów – do
2 listopada ze zgłoszeniem zarzutów
Staroście Gliwickiemu, sprawa nie
jest jeszcze beznadziejna. Zarzuty
zgłoszone po tym terminie Starosta
Gliwicki potraktuje jak wnioski
o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków. Tak mówią
przepisy ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, na podstawie której
modernizacja ewidencji gruntów
została przeprowadzona. O szczegóły tej procedury należy pytać
w Referacie Ewidencji Gruntów
i Budynków Starostwa Powiatowego
w Gliwicach.

2GURNXVWUDĪQLF\R]QDNRZDOL
URZHUyZNQXURZLDQ

.ROHMQHR]QDNRZDQHURZHU\±WRHIHNW
WHJRURF]QHMRGVáRQ\DNFMLSURZDG]RQHM
SU]H]6WUDĪ0LHMVNąZ.QXURZLH

o środę przed garażem Straży
Miejskiej ustawiała się kolejka cyklistów w różnym wieku, aby nadać swojemu pojazdowi
niepowtarzalne „znamię”. Wygrawerowany numer jest widoczny tylko w promieniach ultrafioletowych.
Za to naklejka informująca, że rower
został oznakowany, jest widoczna
gołym okiem i ma zniechęcić poten-

samym od tego dnia zaczęły obowiązywać zmiany w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków.
To bardzo istotna data. Od niej
bowiem liczy się 30-dniowy termin
(czyli do 2 listopada), w którym
każdy, czyjego interesu prawnego
dotyczą wspomniane zmiany wynikające z przeprowadzonej modernizacji może zgłaszać zarzuty do tych
danych. A więc, jeżeli właściciel
nieruchomości objętej modernizacją
nie zgadza się ze zmianami, jakie
w jej wyniku zaszły, powinien zgłosić do Starostwa Gliwickiego zarzuty
w terminie do dnia 2 listopada br.
O ich uwzględnieniu lub odrzuceniu
będzie rozstrzygał Starosta Gliwicki
w drodze decyzji.
Starosta Gliwicki nie zawiadamiał właścicieli nieruchomości,
które zostały objęte modernizacją,
o zmianach, jakie w jej wyniku się
dokonały. Więc właściciele takich
nieruchomości zostaną powiadomieni o zmianach, jakie zaszły na
ich nieruchomościach w wyniku
modernizacji, dopiero w momencie
otrzymania wezwania od Prezydenta Miasta Knurów do złożenia
korekty informacji podatkowej.
Wezwania takie - zgodnie z przepisami podatkowymi – są niezbędne,
aby Prezydent Miasta Knurów jako
organ podatkowy, mógł ustalić dla
nieruchomości objętych modernizacją prawidłową wysokość i rodzaj
należnego podatku.
- W tym celu zaczęliśmy już
wysyłać wezwania do właścicieli
nieruchomości objętych modernizacją – informuje urzędowy Wydział
Finansów.
- W trakcie wizyty w Wydziale
Finansów nasze panie wyjaśnią

/bw/
Foto: Mirella Napolska
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trwała od 10 maja do 27 września i
objęła 103 pojazdy. Kto nie zdążył,
będzie miał okazję w przyszłym
sezonie, pomiędzy 9 maja a 26
września. Znakowanie A.D. 2018
będzie się odbywać, tradycyjnie, w
środy, od godz. 14.30 do 17.00. w
siedzibie Straży Miejskiej (ul. Niepodległości 5).
MiNa
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rzypomnijmy. Pani Karina
zgłosiła się do nas, by poskarżyć się na lekarza pierwszego
kontaktu z przychodni Unii Brackiej
w Szczygłowicach, który odmówił
wypisania jej teściowej skierowań
na badania poprzedzające zabieg
usunięcia zaćmy.
- Usłyszała, że ich nie dostanie, i
że ma sobie iść prywatnie - opowiadała pani Karina.
Kierownik przychodni, Ewa
Czambor-Książek tłumaczyła wówczas, że w przypadku skierowania
pacjenta do planowego leczenia
operacyjnego to szpital wykonuje
konieczne badania diagnostyczne i
konsultacje i to tam - jak mówi rozporządzenie ministra zdrowia - pacjentka powinna uzyskać potrzebne
skierowania.
- Przyznaję rację pani Karinie mówi pacjent szczygłowickiej przychodni, który 25 lat przepracował w
służbie zdrowia jako kierowca „erki”.
- Też jestem po zaćmie, też potrzebowałem skierowania i też dostałem je
dopiero od pani kierownik, bo lekarz
pierwszego kontaktu nie chciał ich
wypisać. Jego obcesowość w kontakcie
z pacjentami ujawnia się w czwartki,

kilka rozmów. Uzyskała wówczas
zapewnienie, że lekarz nie będzie
stosował pieczątki uniemożliwiającej zamianę leku na tańszy.
Dlaczego wcześniej jej używał?
- Tłumaczył to tym, że ma wypracowane leki, które się sprawdzają
- słyszymy od pani kierownik. - I tu
się z nim zgadzam. Sama przepisuję
leki, z którymi mam dobre doświadczenie i wiem, że są skuteczne. Co
prawda nie używam pieczątki blokującej zamianę leku na inny, ale wtedy
informuję, że nie ma pewności, czy
zamiennik nie spowoduje rozchwiania u pacjenta. Jeśli ktoś decydował w
aptece o zamianie, robił to na własną
odpowiedzialność.
Kierownik zwraca uwagę na fakt,
że gros pacjentów zadeklarowanych
w przychodni w Szczygłowicach jest
w wieku 75+. Leki, jakie przepisuje
im doktor, znajdują się na liście tych
darmowych. Jaki więc byłby sens
wydawać im recepty z pieczątką „nie
zamieniać”?
- Czy doktor jest obcesowy? - zastanawia się kierownik Czambor-Książek. - Nie sądzę. Specyficzny - to
na pewno. Mało się uśmiecha, ale
stara się być grzeczny.
Każdy, a już na pewno lekarz,
może mieć dobre i złe dni. Gdy te
drugie są w przewadze, pacjenci powinni się zastanowić, czy nie szkoda
im i tak nadwątlonego już zdrowia
na słowne utarczki. Być może panaceum na problem jest zmiana
przychodni?
/pg/

ogłoszenie-

Foto: Tomasz Czarnecki
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kiedy jest po środowym, 24-godzinnym, dyżurze. Wtedy zachowuje się
tak, że bez kija do niego nie podchodź.
Emeryt przywołuje historię swojej małżonki, która trafiła do przychodni z silnym i promieniującym
bólem ręki. Kiedy zapisane na recepcie 10 zastrzyków nie przyniosło
jej ulgi, poprosiła o skierowanie na
zabiegi.
- Lekarz wyrzucił ją wtedy z gabinetu! - wspomina ze złością jej mąż.
Leszek Rejkowicz potwierdza,
że skargi na lekarza Unii Brackiej
pojawiły się już w pierwszym roku
jego kadencji radnego. Odtąd z pozostałymi szczygłowickimi radnymi
(Tomaszem Mazurem i Pawłem
Szkatułą) kilkukrotnie interweniowali u kierownik Czambor-Książek.
- Skargi pacjentów dotyczyły między innymi tego, że doktor spóźnia się
na dyżury, odmawia wypisywania
skierowań do specjalistów i stosuje
na receptach pieczątkę uniemożliwiającą zamianę leków na tańsze
odpowiedniki - mówi radny.
Po pierwszym spotkaniu z kierowniczką przychodni relacja między doktorem a pacjentami uległa
poprawie, niemniej - jak zauważa
radny - nie na długo.
- Ludzie znowu narzekają, a kiedy proponuję, by porozmawiali o tym
z panią kierownik, nie chcą - mówi.
- Każdy się boi. Kiedy my, radni, z nią
rozmawiamy, to słyszymy, że pacjenci
nie zgłaszali przecież żadnych uwag...
Brak skarg Ewa Czambor-Książek przyjmuje za dobrą monetę,
mimo to przeprowadziła z doktorem
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prawdziwe „godziny szczytu”, jeśli
chodzi o ilość składających. Choć jest
na to 21 dni, to zdecydowana większość uprawnionych do rekompensaty chce pozałatwiać formalności jak
najszybciej.
- Prosimy o składanie wyłącznie wypełnionych wniosków wraz
z oświadczeniem – apeluje zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Złożenie kompletnego wniosku przyspieszy
jego weryfikację.
Przyjęte wnioski zostaną podzielone i dostarczone we właściwe miejsce. W przypadku emerytów „starej
daty” (tych, którzy przeszli na emeryturę bądź rentę przed przejęciem
KWK Knurów-Szczygłowice przez
JSW SA) wnioski trafią do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń.

DŽǏŶĂŝƉŽĐǌƚČ

Niekoniecznie trzeba fatygować
się do punktu przyjęć. Wniosek
można również wysłać pocztą (przesyłką poleconą) do kopalni (zakładu), z którego osoba uprawniona

tǇƉųĂƚĂ
ĂůďŽƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĞ

Foto: Tomasz Czarnecki

poniedziałek prezydent
Andrzej Duda podpisał
ustawę o rekompensacie
za utracone prawo do deputatu węglowego. We wtorek otwarte zostały
punkty przyjmowania wniosków.
Dwa z nich znajdują się w Knurow ie. Ruch „K nu rów” ot wa rł
punkt w siedzibie Dyrekcji (pok.
4, 5, 6) przy ul. Dworcowej 1. To
biuro czynne jest w godzinach 6-18
(od poniedziałku do piątku) i 7-15
(w soboty). Ruch „Szczygłowice”
przyjmuje w Dziale Zatrudnienia
(pok. 10B i 13) przy ul. Górniczej 1.
Godziny otwarcia: 6-18 (do poniedziałku do piątku) i 7-15 (w soboty).
W obydwu miejscach obsługiwani są składający wnioski bez względu
na to, czy odeszli na emeryturę (bądź
rentę) jako pracownicy JSW SA, czy
jeszcze za czasów Kompanii Węglowej i wcześniej.
- To nasz ukłon w stronę emerytów górniczych – powiedział Przeglądowi Piotr Rykala, dyrektor pracy
w KWK Knurów-Szczygłowice.
– Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, z jakimi mogliby borykać
się wnioskodawcy, wśród których
na pewno nie brak osób starszych
i schorowanych. Dlatego staramy się
ułatwić im realizację formalności.
Przed knurowską Dyrekcją we
wtorkowe przedpołudnie szybko
zwiększała się ilość osób chcących
złożyć wniosek. Pracownicy kopalni
zadbali jednak o to, by obsługa przebiegała szybko i sprawnie.
- Jestem pod wrażeniem, bo nastawiałem się na straszliwy tłok i wielogodzinne oczekiwanie – przyznał
nam jeden z oczekujących w kolejce
emerytów.
To jednak początek akcji. Dopiero w najbliższe dni przewidywane są

odeszła na rentę lub emeryturę.
W tym przypadku decydować będzie data nadania korespondencji.
Ale uwaga!
- Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę.
[Uwaga: dotyczy to tylko miejscowości, w których nie ma kancelarii
notarialnych; mieszkańcy Knurowa muszą więc korzystać z usług
notariusza - dop. red.] Na kopercie
należy dopisać „REKOMPENSATA”
– informuje JSW SA. - Wniosek może
zostać złożony także przez osobę
upoważnioną (pełnomocnika), osoba
ta musi legitymować się upoważnieniem/pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie lub przez gminę, upoważniającym do złożenia
wniosku o wypłatę w imieniu osoby
uprawnionej. Osoba upoważniona
przy składaniu wniosku musi mieć
przy sobie dowód osobisty, celem
potwierdzenia jej tożsamości przez
osobę przyjmującą wniosek.

I. HPHU\WOXEUHQFLVWDNWyU\VSHáQLD
áąF]QLHQDVWĊSXMąFHZDUXQNL
1.PLDáXVWDORQHSUDZRGRHPHU\WXU\
OXEUHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFL
GRSUDF\F]\OLVSHáQLDZDUXQNL
RNUHĞORQHZXVWDZLH]GQLD
17.12.1998 r. o emeryturach
LUHQWDFK])XQGXV]X8EH]SLHF]HĔ
6SRáHF]Q\FK,
2.SRELHUDáĞZLDGF]HQLH]=86
w postaci emerytury lub renty,
3.w trakcie pobierania emerytury
OXEUHQW\RWU]\P\ZDá
]SU]HGVLĊELRUVWZDJyUQLF]HJR
zNWyUHJRSU]HV]HGáQDHPHU\WXUĊ
OXEUHQWĊEH]SáDWQ\ZĊJLHO
w naturze lub w ekwiwalencie
SLHQLĊĪQ\PSU]HGGQLHPZHMĞFLD
ZĪ\FLHXVWDZ\RĞZLDGF]HQLX
UHNRPSHQVDF\MQ\P
a. do dnia 31.12.2011 r.
w „Kazimierz-Juliusz” sp.
z o.o.
b.do dnia 31.12.2014 r.
 Z.RPSDQLL:ĊJORZHM6$
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c. do dnia 31.12.2014 r.
 Z-DVWU]ĊEVNLHM6SyáFH:ĊJORZHM
6$
d.do dnia 31.12.2014 r.
w Katowickim Holdingu
:ĊJORZ\P6$
e.do dnia 17.10.2017 r. na skutek
zawarcia porozumienia w sprawie
]PLDQ\=8=3Z/:%RJGDQND
6$
f. do dnia 15.10.2017 r. w Tauron
:\GRE\FLH6$
4.SRVWDQRZLHQLDXNáDGyZ]ELRURZ\FK
SUDF\SRUR]XPLHĔOXELQQ\FK
UHJXODFMLRERZLą]XMąF\FK
ZSU]HGVLĊELRUVWZLHJyUQLF]\P
XWUDFLá\PRFRERZLą]XMąFąSU]HG
GQLHPZHMĞFLDZĪ\FLHXVWDZ\QD
VNXWHN]DZDUW\FKSRUR]XPLHĔOXE
GRNRQDQ\FKZ\SRZLHG]HĔ
II. Wdowa, wdowiec i sierota PDMąFH
XVWDORQHSUDZRGRUHQW\URG]LQQHM
SRHPHU\FLHOXEUHQFLĞFLHNWyU\
VSHáQLDáZ\ĪHMZ\PLHQLRQHZDUXQNL
GRRWU]\PDQLDĞZLDGF]HQLD
UHNRPSHQVDF\MQHJR
:SU]\SDGNXZLĊFHMQLĪMHGQHMRVRE\
XSUDZQLRQHMGRUHQW\URG]LQQHMSR

: SU]\SDGNX VNáDGDQLD ZQLRVNX
GURJąSRF]WRZąRUD]ZV\WXDFMLJG\
SRGSLVXMąF\P VLĊ SRG ZQLRVNLHP
MHVW SHáQRPRFQLN NRQLHF]QH MHVW
XSRZDĪQLHQLH SRĞZLDGF]RQH QRWD
ULDOQLHOXESU]H]JPLQĊ
0LHV]NDĔF\ .QXURZD Vą ]PXV]H
QL NRU]\VWDü ] XVáXJ QRWDULXV]D
Dlaczego?
 1LHVWHW\ WDN U\JRU\VW\F]QH Vą
przepisy±LQIRUPXMH-RDQQD'\P
NRZVND ] 8U]ĊGX 0LDVWD ]FD QD
F]HOQLND :\G]LDáX 6SUDZ 2E\ZD
WHOVNLFK ± 1DNáDGDMą RERZLą]HN
X]\VNDQLD SRĞZLDGF]HQLD QRWDULDO
QHJR *PLQD D NRQNUHWQLH ZyMW
EXUPLVWU]SUH]\GHQW PRĪHGRNRQDü
SRĞZLDGF]HQLD W\ONR ZyZF]DV JG\
QDMHMWHUHQLHQLHPDVLHG]LE\NDQ
FHODULDQRWDULDOQD
:.QXURZLHVąNDQFHODULHQRWDULDO
ne, dlatego gminie nie wolno wykoQ\ZDü SU]\SLVDQ\FK QRWDULXV]RP
XSUDZQLHĔ

Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację, niebawem wpłynie rekompensata. Zostanie ona wypłacona
jednorazowo przekazem pocztowym,
przelewem na rachunek bankowy
albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany we wniosku przez
osobę uprawnioną.
Pieniądze w wysokości 10 tysięcy
złotych zostaną wypłacone do końca
2017 roku. Świadczenie zostało zwolnione z podatku dochodowego.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę rekompensaty nie będzie zawierał wszystkich danych, wnioskodawca
zostanie pisemnie wezwany celem ich
uzupełnienia. Osoba wezwana powinna uzupełnić wniosek w terminie
7 dni od doręczenia wezwania.
- W przypadku stwierdzenia braku podstaw do wypłaty świadczenia
rekompensacyjnego osoba nieuprawniona otrzyma informację pisemną
wraz z uzasadnieniem – informuje
JSW SA. - Na tej podstawie może złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni
od momentu otrzymania odmowy.
Wedle szacunków ministerstwa
energii rekompensata przysługiwać
będzie około 240 tys. osób. Tym
samym na ten cel budżet państwa
wydatkuje 2,4 mld zł.

cenasa Michała Zaparta z Kancelarii
Radców Prawnych Urban i Zapart.
Będzie więc sposobność zapoznania
się z różnymi prawnymi aspektami tej
problematyki – informują Franciszek
Szafarz i Henryk Hankus, inicjatorzy
kilkuletniej walki o deputat.
Nasi rozmówcy doceniają przyjęcie ustawy o rekompensacie.
- To pewne zwieńczenie trudnych
i ofiarnych zmagań - mówią. Zastrzegają, że nie jest to rozwiązanie idealne, jakiego oczekiwali, ale też mają
świadomość, że mogło się skończyć
zupełnie na niczym.
- Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w batalię o odzyskanie deputatu – nie kryją
satysfakcji. – Było trudno, czasem
nawet bardzo trudno, ale konsekwencja i upór przyniosły efekt.

tƉŝČƚĞŬǁ'ĂŵŝĞ

tŶŝŽƐĞŬǁƉƌĞǌĞŶĐŝĞ

Teoretycznie wypełnienie wniosku nie powinno sprawiać specjalnego
problemu. W praktyce mogą wystąpić
sytuacje, które przekraczają wyobraźnię ustawodawcy. Z myślą o tych, co
mają rozterki bądź wątpliwości związane z wypełnieniem wniosków (bądź
całą sytuacją związaną z wypłatą
rekompensaty) grupa inicjatywna batalii o odzyskanie deputatu organizuje
spotkanie poświęcone tej tematyce.
Zebranie odbędzie się w piątek,
27 października, w Klubie Gama.
Początek o godz. 16.
- Zaprosiliśmy na spotkanie me-

/E^dZh<:ĚůĂK^MhWZtE/KEz,
A. 262%Ą835$:1,21Ą zgodnie
]XVWDZąMHVW

t<ŶƵƌŽǁŝĞ
ƉŽƑǁŝĂĚĐǌǇŶŽƚĂƌŝƵƐǌ͘͘͘
͘͘͘ŶŝĞŐŵŝŶĂ͊

W bieżącym wydaniu Przeglądu
Lokalnego dołączyliśmy wydrukowany „Wniosek o rekompensatę z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla”.
Poniżej publikujemy „Instrukcję dla
osób uprawnionych” oraz kompendium najczęściej zadawanych pytań
i wątpliwości (wraz z odpowiedziami),
udostępnione przez stronę górniczą.
Czy wystarczające? Trudno powiedzieć, gdyż sytuacja jest dynamiczna.
Z chwilą pozyskania nowych informacji będziemy się nimi dzielić na
Przeglądowych łamach.
/bw/


ǍƌſĚųŽ͗ǁǁǁ͘ũƐǁ͘Ɖů
HPHU\FLHOXEUHQFLĞFLHUHNRPSHQVDWD
MHVWZ\SáDFDQDZF]ĊĞFLDFKUyZQ\FK
osobom uprawnionym.
Wdowa, wdowiec lub sierota do
ZQLRVNXGRáąF]DMąGRNXPHQW
SRWZLHUG]DMąF\XSUDZQLHQLHGR
UHNRPSHQVDW\
 :'2:$:'2:,(&GHF\]MĊ=86
RXVWDOHQLXSUDZDGRUHQW\URG]LQQHM
SR]PDUáHMRVRELHXSUDZQLRQHMOXE
]DĞZLDGF]HQLH]=86RSRELHUDQLX
UHQW\URG]LQQHMQDVWDáH
 6,(527$GHF\]MĊ=86OXE
]DĞZLDGF]HQLHRSRELHUDQLXUHQW\
URG]LQQHMSR]PDUáHMRVRELH
XSUDZQLRQHM
B. 262%<1,(835$:1,21(
I. 2VRE\NWyUHSU]HV]á\QD
HPHU\WXUĊOXEUHQWĊZRNUHVLH
NLHG\SU]HGVLĊELRUVWZDJyUQLF]H
QLHSU]\]QDZDá\MXĪHPHU\WRP
LUHQFLVWRPEH]SáDWQHJRZĊJOD
II. 2VRE\NWyU\FKURV]F]HQLH]W\WXáX
SUDZDGREH]SáDWQHJRZĊJOD
SRGOHJDMą]DVSRNRMHQLXQDSRGVWDZLH
prawomocnego wyroku sadowego.

III.2VRE\NWyUHZUD]]HPHU\WXUą
OXEUHQWąRWU]\PXMąHNZLZDOHQW
SLHQLĊĪQ\]W\WXáXSUDZDGR
EH]SáDWQHJRZĊJODZ\SáDFDQ\
SU]H]=86±GRW\F]\WRHPHU\WyZ
LUHQFLVWyZ]NRSDOĔNWyU\FK
OLNZLGDFMĊUR]SRF]ĊWRSU]HG
1 stycznia 2007 r.
IV. 2VRE\NWyUHZUDPDFK
UHVWUXNWXU\]DFMLVHNWRUDJZN
 ]HVSyáHNF]\QQ\FKSU]HV]á\ZUD]
]PDMąWNLHPSU]HND]DQ\PGR65.
6$VNRU]\VWDá\]XUORSXJyUQLF]HJR
OXEXUORSXGODSUDFRZQLNyZ]DNáDGyZ
SU]HUyENLPHFKDQLF]QHMZĊJOD
a QDVWĊSQLH
 SR]DNRĔF]HQLXRNUHVXZZXUORSyZ
 SU]HV]á\QDHPHU\WXUĊ
C. :WHUPLQLHGRGQLRGGQLDZHMĞFLD
ZĪ\FLHXVWDZ\RVREDXSUDZQLRQD
VNáDGDZQLRVHNRVRELĞFLHSRF]Wą
OXESU]H]RVREĊXSRZDĪQLRQąGR
SU]HGVLĊELRUVWZDZ\SáDFDMąFHJR
2VREDZHU\¿NXMąFDZQLRVHN
ZSU]HGVLĊELRUVWZLHZ\SáDFDMąF\P
ZHU\¿NXMH]JRGQRĞüGDQ\FK
]DZDUW\FKZHZQLRVNX]GDQ\PL
ZGRNXPHQFLHWRĪVDPRĞFLRUD]

Przegląd Lokalny Nr 43 (1283) 26 października 2017 roku

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

EĂũĐǌħƑĐŝĞũǌĂĚĂǁĂŶĞƉǇƚĂŶŝĂŝŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝ
;ŝŶĨŽƌŵĂĐũĂ:^t^Ϳ͗

informacja

.WRMHVWXSUDZQLRQ\GRXELHJDQLDVLĊRUHNRPSHQVDWĊ
]DXWUDWĊSUDZDGRGHSXWDWXZĊJORZHJR"
=JRGQLH]XVWDZąSUDZRGRUHNRPSHQVDW\PDMąHPHU\FLLUHQFLĞFLNWyU]\PLHOL
XVWDORQHSUDZRGRHPHU\WXU\OXEUHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\LSR
ELHUDOLGHSXWDWZĊJORZ\3UDZRGRUHNRPSHQVDW\PDMąWDNĪHZGRZ\ZGRZF\
LVLHURW\NWyUHPDMąXVWDORQHSUDZRGRUHQW\URG]LQQHMSRZ\PLHQLRQ\FKZ\ĪHM
HPHU\WDFKLUHQFLVWDFK:SU]\SDGNX]DNáDGyZQDOHĪąF\FKGR-DVWU]ĊEVNLHM
6SyáNL:ĊJORZHMXSUDZQLRQ\PLVąRVRE\NWyUHRWU]\P\ZDá\GHSXWDWZĊJORZ\
GR NRĔFD  URNX 2VRE\ NWyUH SU]HV]á\ QD HPHU\WXUĊ OXE UHQWĊ SR W\P
WHUPLQLH QLH Vą XSUDZQLRQH GR RWU]\PDQLD UHNRPSHQVDW\ JG\Ī SRF]ąZV]\
RGVW\F]QLDU-6:]DSU]HVWDáDZ\SáDW\GHSXWDWXGODHPHU\WyZRUD]
Z\GDZDQLDEH]SáDWQHJRZĊJODZQDWXU]H
.WRQLHPDSUDZDGRUHNRPSHQVDW\]DXWUDWĊSUDZD
GRGHSXWDWXZĊJORZHJR"
:SU]\SDGNX-DVWU]ĊEVNLHM6SyáNL:ĊJORZHMVąWRRVRE\NWyUHSUDZDHPH
U\WDOQHOXEUHQWRZHQDE\á\SRVW\F]QLDURNXNLHG\]DU]ąG-6:SRGMąá
XFKZDáĊR]DSU]HVWDQLXZ\SáDW\GHSXWDWXZĊJORZHJRGODHPHU\WyZLUHQFL
VWyZ ĝZLDGF]HQLH UHNRPSHQVDF\MQH QLH SU]\VáXJXMH WDNĪH HPHU\WRZL OXE
UHQFLĞFLHNWyUHPX=DNáDG8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FKZ\SáDFDQDPRF\XVWDZ\
] GQLD  ZU]HĞQLD  U R IXQNFMRQRZDQLX JyUQLFWZD ZĊJOD NDPLHQQHJR
HNZLZDOHQWSLHQLĊĪQ\]W\WXáXSUDZDGREH]SáDWQHJRZĊJOD5HNRPSHQVDW\QLH
RWU]\PDMąWDNĪHRVRE\NWyU\FKSUDZRGREH]SáDWQHJRZĊJODMHVWUHDOL]RZDQH
QDSRGVWDZLHSUDZRPRFQHJRZ\URNXVąGRZHJR
1LHMHVWHP]DLQWHUHVRZDQ\RGHEUDQLHPUHNRPSHQVDW\
ZZ\VRNRĞFLW\VLĊF\]áRW\FK&]\EĊGĊRWU]\P\ZDá
GHSXWDWMHĞOLMHMQLHZH]PĊ"
1LHSRQLHZDĪ-6:]DSU]HVWDáDZ\SáDW\GHSXWDWyZSRF]\QDMąFRGVW\F]QLD
URNX
-HĞOLZH]PĊWHUD]UHNRPSHQVDWĊWRF]\EĊGĊGRVWDZDá
GHSXWDWZNROHMQ\FKODWDFK"
1LHSRQLHZDĪRGHEUDQLHUHNRPSHQVDW\MHVWUyZQR]QDF]QH]H]U]HF]HQLHPVLĊ
SUDZDGREH]SáDWQHJRZĊJOD:UD]]ZQLRVNLHPRZ\SáDWĊRVRE\XSUDZQLRQH
GRMHMRGHEUDQLDVNáDGDMąRĞZLDGF]HQLHRW\PĪHQLHEĊGąZ\VWĊSRZDü]URV]
F]HQLDPL]W\WXáXSUDZDGREH]SáDWQHJRZĊJOD
0yMPąĪMHVWREáRĪQLHFKRU\QLHPRĪHSU]\MHFKDüDQDZHW
VDPRG]LHOQLHVLĊSRGSLVDü-DNLHGRNXPHQW\PXV]ĊPLHü
E\]áRĪ\üZQLRVHNZMHJRLPLHQLX"
:QLRVHNRZ\SáDWĊĞZLDGF]HQLDUHNRPSHQVDF\MQHJRQDOHĪ\]áRĪ\üZIRUPLH
SLVHPQHM]Z\NRU]\VWDQLHPZ]RUXGRVWĊSQHJRQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM-6:
6$ : SU]\SDGNX JG\ R Z\SáDWĊ UHNRPSHQVDW\ ZQRVL RVRED NWyUD QLH
PRĪH RVRELĞFLH ]áRĪ\ü ZQLRVNX ZQLRVHN SRGSLVXMH ]D QLą LQQD RVRED SU]H]
QLąXSRZDĪQLRQD SHáQRPRFQLN 'RZQLRVNXQDOHĪ\]DáąF]\üXSRZDĪQLHQLH
SHáQRPRFQLFWZRSRĞZLDGF]RQHQRWDULDOQLHOXESU]H]JPLQĊ>Z.QXURZLHW\ONR
SU]H]QRWDULXV]DGRSUHG@XSRZDĪQLDMąFHGR]áRĪHQLDZQLRVNXRZ\SáDWĊ
UHNRPSHQVDW\ZLPLHQLXRVRE\XSUDZQLRQHM2VREDXSRZDĪQLRQDSU]\VNáD
GDQLXZQLRVNXPXVLPLHüSU]\VRELHGRZyGRVRELVW\FHOHPSRWZLHUG]HQLDMHM
WRĪVDPRĞFLSU]H]RVREĊSU]\MPXMąFąZQLRVHN
&]\ZQLRVHNPRĪH]áRĪ\üRVREDSU]HE\ZDMąFD
REHFQLHQDXUORSLHJyUQLF]\P"
1LHSRQLHZDĪQLHQDE\áDSUDZHPHU\WDOQ\FKLSUDZDGRGHSXWDWXZĊJORZHJR
&]\ZQLRVNLPRĪQDVNáDGDüZGRZROQ\PSXQNFLH
F]\W\ONRZHZáDVQHMNRSDOQL"
3URVLP\RVNáDGDQLHZQLRVNyZZSXQNWDFKNRSDOĔ ]DNáDGyZ ]NWyU\FKXSUDZ
QLRQ\RGV]HGáQDUHQWĊOXEHPHU\WXUĊ
&]\ZGRZ\LZGRZF\RUD]VLHURW\SRHPHU\WDFK
PRJąXELHJDüVLĊRUHNRPSHQVDWĊ"
7DNRLOHPDMąXVWDORQHSUDZRGRUHQW\URG]LQQHMLSRELHUDOLZF]HĞQLHMGHSXWDW
ZĊJORZ\
&]\PDPSUDZRGRUHNRPSHQVDW\
MHĞOLMHVWHPZGRZąSRJyUQLNXDOHSRELHUDPVZRMąHPHU\WXUĊ"
1LH SRQLHZDĪ XSUDZQLRQH Vą W\ONR RVRE\ SRELHUDMąFH UHQWĊ URG]LQQą SR
]PDUá\PJyUQLNX
-HĞOLRWU]\PDPRGSRZLHGĨRGPRZQąQDPyMZQLRVHN
WRFRPRJĊ]URELü"
-HĞOL NWRĞ RWU]\PD GHF\]MĊ RGPRZQą ] SLVHPQ\P X]DVDGQLHQLHP WR QD WHM
SRGVWDZLHPRĪH]áRĪ\üRGZRáDQLHGRVąGXSUDF\LXEH]SLHF]HĔVSRáHF]Q\FK
w terminie 14 dni od momentu otrzymania decyzji odmownej.
2GFKRG]ĊQDHPHU\WXUĊZSU]\V]á\PURNX
&]\EĊGĊPLDáSUDZRGRGHSXWDWXZĊJORZHJR"
1LH SRQLHZDĪ RG  VW\F]QLD  U -6: ]DSU]HVWDáD Z\SáDW\ GHSXWDWX GOD
HPHU\WyZ RUD] Z\GDZDQLD EH]SáDWQHJR ZĊJOD Z QDWXU]H L RG WDPWHM SRU\
SUDZRGRQLHJRQLHSU]\VáXJXMH
ħUyGáRMVZSO

'/BKztE/K^<͗
potwierdza uprawnienie do
EH]SáDWQHJRZĊJODOXEMHJREUDN
' :SU]\SDGNXVNáDGDQLDZQLRVNX
RVRELĞFLHRVREDXSUDZQLRQDPXVL
PLHüGRNXPHQWWRĪVDPRĞFLQD
SRGVWDZLHNWyUHJREĊG]LHPRĪQD
GRNRQDüZHU\¿NDFMLGDQ\FK
zawartych we wniosku.
 5(1&,67$GRGDWNRZRGRáąF]DGR
ZQLRVNXGHF\]MĊ=86RFLąJáRĞFL
VZRLFKXSUDZQLHĔ
do pobierania renty
( :SU]\SDGNXVNáDGDQLDZQLRVNX
SRF]WąOLF]\VLĊGDWDVWHPSOD
SRF]WRZHJR:QLRVHNVNáDGDQ\
SRF]WąSRZLQLHQSRVLDGDü
SRĞZLDGF]HQLHSRGSLVXSU]H]
QRWDULXV]DOXESU]H]JPLQĊ1D
NRSHUFLHGRSLVDüÄ5(.203(16$7$´
) :SU]\SDGNXVNáDGDQLDZQLRVNX
SU]H]RVREĊXSRZDĪQLRQą
RVREDWDPXVLOHJLW\PRZDüVLĊ
XSRZDĪQLHQLHPSHáQRPRFQLFWZHP
SRĞZLDGF]RQ\PQRWDULDOQLHOXE
SU]H]JPLQĊXSRZDĪQLDMąF\P
GR]áRĪHQLDLPLHQLHPRVRE\
XSUDZQLRQHMZQLRVNXRZ\SáDWĊ

2VREDXSRZDĪQLRQDSU]\VNáDGDQLX
ZQLRVNLPXVLPLHüSU]\VRELHGRZyG
osobisty, celem potwierdzenia
MHMWRĪVDPRĞFLSU]H]RVREĊ
SU]\MPXMąFąZQLRVHN
* 2VRE\XSUDZQLRQHVNáDGDMąZQLRVHN
ZUD]]RĞZLDGF]HQLHPGR
SU]HGVLĊELRUVWZDJyUQLF]HJR
]NWyUHJRSU]HV]á\QDHPHU\WXUĊ
OXEUHQWĊ
– w przypadku osób z:
D-DVWU]ĊEVNLHM6SyáNL:ĊJORZHM
S.A.,
b.Tauron Wydobycie S.A.
F/:Ä%RJGDQND´6$
6SyáNL5HVWUXNWXU\]DFML.RSDOĔ
S.A.
– w przypadku osób, które
SU]HV]á\QDHPHU\WXUĊOXEUHQWĊ
z:
D.RPSDQL:ĊJORZHM6$
E.DWRZLFNLHJR+ROGLQJX
:ĊJORZHJR6$
c. „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.
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65.6$32..:.0DNRV]RZ\
• Zabrze, ul. Makoszowska 24
• Godz. otwarcia: pon. - niedz. 8-20
65.6$32.=DEU]H
• Zabrze, ul. Lompy 11
• Godz. otwarcia: pon. - niedz. 8-20
65.6$32.5\EQLN
• przychodnia
5\EQLNXO-DVWU]ĊEVND
• Godz. otwarcia: pon. - niedz. 8-20
65.6$32.5\EQLN
• KWK Jankowice - biurowiec
5\EQLNXO-DVWU]ĊEVND
• Godz. otwarcia: pon. - niedz. 8-20
65.6$32.&KZDáRZLFH
• KWK ROW
&KZDáRZLFHXO3U]HZR]RZDD
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 8-20
3**32.5XGDĝOąVND
• KWK Bielszowice - budynek Dyrektora ds.
Ekonomicznych
– pokój nr 14
5XGDĝOąVNDXO+DOHPEVND
• Godz. otwarcia: 7-14
3**32.5XGDĝOąVND
.:.+DOHPED±EXG\QHN'\UHNFML%±
pokój nr 8 A
5XGDĝOąVNDXO.áRGQLFND
• Godz. otwarcia: 7-14

tzZEWhE<dz
ͲƉĞųŶĞǌĞƐƚĂǁŝĞŶŝĞŶĂ ǁǁǁ͘ũƐǁ͘Ɖů

3**32.5XGDĝOąVND
.:.3RNyM±EXG\QHN'\UHNFML
SRNyMQU
5XGDĝOąVNDXO1LHGXUQHJR
• Godz. otwarcia: 7-14
3**32.6RĞQLFD
.:.6RĞQLFD±3DZLORQ%+3
6RĞQLFDXO%áRQLH$
• Godz. otwarcia: 7-14

-$675=ĉ%6.$
63Ïà.$:ĉ*/2:$6$

www.jsw.pl

.:.Ä%XGU\N´
%XG\QHN$ÄVWDUHM´'\UHNFMLSRNyMQU
(parter)
2UQRQWRZLFHXO=DPNRZD
7HO
*RG]RWZDUFLDSRQSWVRE
.:.Ä.QXUyZ6]F]\JáRZLFH´5XFK
Ä.QXUyZ´
:VLHG]LELH'\UHNFMLSRNyML
.QXUyZXO'ZRUFRZD
7HO
*RG]RWZDUFLDSRQSWVRE
.:.Ä.QXUyZ6]F]\JáRZLFH´
5XFKÄ6]F]\JáRZLFH´
']LDá=DWUXGQLHQLDSRNyM%L
.QXUyZXO*yUQLF]D
7HO
*RG]RWZDUFLDSRQSWVRE
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Knurów

W kolejce po balkony
)RWR3DZHá*UDGHN

&]ĊĞüPLHV]NDĔFyZEXG\QNyZNQXURZVNLHM/:60MXĪFLHV]\
VLĊ]QRZ\FKEDONRQyZVSRUDJUXSDF]HNDQDUHDOL]DFMĊ
LQZHVW\FMLDQLHNWyU]\VąMHV]F]HSU]HGSRGMĊFLHPGHF\]ML
&RSRZLQQLZLHG]LHü"
obecnie, mają wymiary 3,00
m x 1,30 m lub 4,20 m x 1,30
m. Są one konstruowane z
profili stalowych zamkniętych (rama, słupki, poręcze)
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
Podłoga jest wykonana
z płyty kompozytowej (dwie

warstwy aluminium o grubości 1 mm oraz rdzeń spieniony na bazie żywic).
- Blacha aluminiowa pokryta jest wysokiej jakości lakierem proszkowym – informuje LWSM. – Dodatkowo
pokrywamy podłogę specjalną
wylewką żywiczną, zawierającą piasek kwarcowy, jako
element antypoślizgowy.
Balkony są mocowane do
muru budynku za pomocą
kotew chemicznych. To solidne mocowanie – dopuszczalne obciążenie balkonu to aż
500 kg/m². Jak zapewnia spółdzielnia, wszystkie stosowane materiały mają stosowne
certyfikaty, zaś wykonawca
balkonów przedstawia wyniki przeprowadzanych prób
wytrzymałościowych.

O kolejności dobudowy
balkonów decyduje czas, w
jakim lista chętnych zostanie dostarczona do siedziby
LWSM w Knurowie (ul. Kapelanów Wojskowych 6). Póki
co, do inwestycji zgłoszonych
jest 16 budynków. Wkrótce jej
realizacji doczekają się mieszkańcy z Kapelanów Wojskowych 6. Następnie balkony
powstaną w budynkach przy
ul. Mieszka I (kolejno: 5, 3, 9,
11 i 17). Po nich w kolejce jest
blok przy ul. Jedności Narodowej 4, po nim zaś Mieszka I
7, budynki z Kapelanów Wojskowych (po kolei: 10, 8 i 12),
Mieszka I 21, Kosmonautów
20, Sobieskiego 3, Mieszka
I (najpierw 19, a po nim 23).
LWSM, oprac. MiNa

ogłoszenie

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
realizuje projekt pn. „Witajcie w Nowej Bajce!”.

ubiegłym roku Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła
dobudowę balkonów do niektórych swoich budynków.
Inwestycja przy ul. Kapelanów Wojskowych 6 dobiega
końca, a spółdzielnia już podejmuje działania zmierzające
do powstania kolejnych przy
Mieszka I 5.
Sprawa budzi ogromne zainteresowanie – wielu mieszkańców czeka, aż i w ich bloku
będzie taka możliwość. W
związku z dużą ilością pytań
na ten temat, LWSM podaje
porcję informacji, które odpowiedzą choć na część z nich.

W

<ŽƐǌƚǇƉŽŶŽƐǌČ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇ

W planach remontowych
spółdzielnia nie przewiduje
dobudowy balkonów ze środków pochodzących z funduszu remontowego. Dobudowa
musi wypłynąć z inicjatywy
mieszkańców danego budynku, oni również pokrywają w całości jej koszty. Z
inicjaty wą – wnioskiem o
dobudowę balkonów – winni
wystąpić mieszkańcy danego

budynku, a właściwie osoby
posiadające tytuł prawny do
zajmowania lokali w tym
budynku. W praktyce wygląda to w ten sposób, że do
Zarządu Spółdzielni winien
wpłynąć wniosek o dobudowę
balkonów podpisany przez
zainteresowane osoby.

ϴϬƉƌŽĐĞŶƚͣǌĂ͟

Aby wniosek mógł być zrealizowany, chęć dobudowy
balkonów musi wyrazić przynajmniej 80 proc. osób posiadających tytuł prawny do lokali w
danym budynku. Osoby te muszą zawrzeć umowę z LWSM.
Przed sporządzeniem i
podpisaniem umow y Zarząd Spółdzielni organizuje
spotkania, podczas których
można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach
technicznych, przewidywanych kosztach czy sposobach
zapłaty. Wtedy też uzgadniana jest kolorystyka balkonów
i warunki umowy.

Po umowie
ʹƉƌǌĞĚƉųĂƚĂ

Każdy, kto zdecyduje się
na dobudowę balkonu, wraz
z podpisaniem umowy jest

ŒOċVN

%DUEyUNDSRVWDUHPX

:-DVWU]ĊEVNLHM6SyáFH:ĊJORZHMQDJURG\
]RND]ML'QLD*yUQLNDEĊGąZ\SáDFDQH
ZHGáXJ]DVDGRERZLą]XMąF\FKGRURNX

o efekt porozumienia,
które podpisały reprezentatywne związki zawodowe działające przy JSW
z zarządem spółki. Stare
zasady będą dotyczyły sposobu wyliczania nagrody,

T
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daty w ypłaty oraz wszelkich uprawnień i obwarowań
związanych z jej nabyciem.
- Efekty restrukturyzacji
są widoczne, sytuacja finansowa Jastrzębskiej Spółki
Węglowej poprawiła się, dla-

zobowiązany do dokonania
wstępnej wpłaty. Jej wysokość
zależy od wielkości zarówno
balkonu, jak i zajmowanego
mieszkania (z reguły jest to
20 proc. wartości balkonu).
Pozostała część kosztów inwestycji przypadających na dane
mieszkanie może być spłacona w formie odpowiednio
wyższych wpłat na fundusz
remontowy przez 60 miesięcy.
Dobudowa balkonów to
kosztowna inwestycja i duże
obciążenie dla budżetu spółdzielni, toteż Zarząd LWSM
zdecydował, że rocznie może
przeznaczyć na dobudowę
balkonów nie więcej niż około
1 000 000 złotych. Nie da się
zatem od razu spełnić oczekiwań wszystkich mieszkańców
marzących o balkonie. Spółdzielnia apeluje o cierpliwość,
zapewniając, że na bieżąco
działa w sprawie realizacji tej
inwestycji.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu XI.
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ŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉƌĂĐǇǌĚǌŝĞđŵŝǁǁŝĞŬƵƉƌǌĞĚƐǌŬŽůŶǇŵϭϯŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ
;ϭϯ<ŝϬDͿŽƌĂǌƌŽǌƐǌĞƌǌĞŶŝĂŽĨĞƌƚǇĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũƉƌǌĞĚƐǌŬŽůĂŽǌĂũħĐŝĂĚŽĚĂƚŬŽǁĞǌŐŝŵŶĂƐƚǇŬŝŬŽƌĞŬĐǇũŶĞũ͕ĂƌƚĞƚĞƌĂƉŝŝ͕ďĂũŬŽƚĞƌĂƉŝŝ͕ƚĞƌĂƉŝŝďĞŚĂǁŝŽƌĂůŶĞũŝǌĂũħĐŝĂǌƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŵ͕
ƉĞĚĂŐŽŐŝĞŵ ŝ ůŽŐŽƉĞĚČ͘ ZĞĂůŝǌĂĐũĂ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďĞǌ ǁČƚƉŝĞŶŝĂ ƉƌǌǇĐǌǇŶŝ Ɛŝħ ĚŽ ǌŵŶŝĞũƐǌĞŶŝĂ
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:ĂŬŝĞƐČƚĞďĂůŬŽŶǇ͍
Nowe balkony są objęte
pięcioletnią gwarancją. Jak
duże mogą być? To zależy
– głównie od konstrukcji
budynku, do którego są dobudowywane. Te, które powstają
tego wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom naszych pracowników. Dobra sytuacja
finansowa to również efekt
wielu wyrzeczeń górników,
dlatego powinni mieć swój
udział w zyskach. Barbórka
zostanie wypłacona według
zapisów, jakie obowiązywały
przed kryzysem - powiedział
Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
/jsw/
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zorem ubiegłych lat w
k nurowsk im Ośrod ku
Ws pa rc i a M iejs k ie go
Ośrodka Pomocy Społecznej gościli
seniorzy. To osoby, z którymi placówka ma częsty – w różnej formie
– kontakt.
Zasługi osób, które weszły w je-

sień życia, docenili wiceprezydent
Knurowa Piotr Surówka i przewodniczący Rady Miasta Tomasz
Rzepa. Przypomnieli wieloletnią
aktywność i działalność, wpływ
na rozwój miasta. Podziękowali
za poniesiony trud. Ref leksją o
duchowym wymiarze przemijania

W
.QXUyZ

%DOSRGUyůċ

podzielił się ks. Krzysztof Tabath,
proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Spotkanie przebiegło w prawdziwie rodzinnej atmosferze przy
wspólnym stole. Duża w tym zasługa
także dzieci z Miejskiego Przedszkola
nr 12, które sprezentowały zebranym

3U]HGV]NRODNL]Ä'ZXQDVWNL´
VSUH]HQWRZDá\VHQLRURPEXNLHW
]ZLHUV]\LSLRVHQHN

1DMVNXWHF]QLHMV]ąEURQLąSU]HFLZNR
VWDURĞFLMHVWFLHNRZRĞüĞZLDWDLUDGRĞü
Ī\FLD:LHG]ąRW\PVHQLRU]\].RáDQU
=ZLą]NX(PHU\WyZL5HQFLVWyZ
Z.QXURZLH
Spotkanie było również dobrą
okazją, aby wyróżnić najstarszych
członków. Kwiatami obdarowano
dwie 86-latki – Zofię Maćkiewicz i
Leokadię Humską.
Po części oficjalnej seniorzy ruszyli na parkiet.
- Przy dźwiękach muzyki zespołu
Iwona&Piotr bawiliśmy się prawie do
białego rana! – śmieją się członkowie
koła.
-EIRWRDUFKNRáD

Foto: Tomasz Czarnecki

października w sa li „Pod
Różą” dzień seniora świętowało Koło nr 3.
- Spotkanie było uroczyste z
dwóch powodów: balu oraz wyboru
nowego zarządu – informują członkowie ZEiR.
Przewodniczącą koła ponownie
wybrano Lucynę Kobryń. Jej zastępcą został Eugeniusz Tymoszek,
skarbnikiem Helena Potocka, sekretarzem – Halina Nykiel.
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mpreza została zorganizowana
przez Okręg Gliwicko-Zabrski
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Gierałtowicach. Honory gospodarza czyniła Parafia Matki Boskiej
Szkaplerznej pod duszpasterskim
:SRU]HNWyUDVáXĪ\UHIOHNVMRPRSU]HPLMDQLXRU]HF]DFKRVWDWHF]Q\FKWD przewodnictwem ks. proboszcza
ĞZLąW\QLDWĊWQLĪ\FLHP:\SHáQLDP\PXU\ĞSLHZHP±SRGNUHĞODáNV$GDP Marka Sówki.

ŒSLHZZ\SHãQLãPXU\

.R]DNSURZDG]ąF\;9,-HVLHQQ\)HVWLZDO3LHĞQL5HOLJLMQHMZJLHUDáWRZLFNLP
NRĞFLHOH
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FKyU]\ĞFL6NRZURQNDLPLHMVFRZDSDUDILD
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Udział wzięły trzy zespoły. Chór
Katedralny z Parafii Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Gliwicach wystąpił
pod dyrekcją Anny Płocicy, Laudemus Mariam z Parafii Św. Bartłomieja w Gliwicach dyrygowała
Joanna Pudlik (obydwu zespołom
akompaniował Bogdan Stępień),
natomiast gierałtowicki Skowronek
zaśpiewał pod kierunkiem Beaty
Stawowy (akompaniował Mirosław
Marcol).
Zabrzmiały utwory kompozytorów znanych i uznanych (m.in.
K. Hoppego A. Chlondowskiego),
dzieła z różnych epok – od renesansu po współczesność.
Po „indywidualnych” występach chórów zebrani w świątyni
mieli okazję wysłuchać połączonych chórów gliwickich. Wyśpiewana została „Missa festiva” K.
Hoppego. Chwilę później przed
ołtarzem zgromadzili się wszyscy
festiwalowi chórzyści – w finale
koncertu trzy połączone zespoły za-

specjalny „bukiet” wierszy i piosenek.
- To był niezły rok – ocenili
seniorzy. – Ale oczywiście mamy
nadzieję, że kolejny będzie jeszcze
lepszy...
7RPDV]&]DUQHFNL

prezentowały „Litanię Loretańską”
I. Reimanna. Dyrygowała Anna
Płocica, akompaniował Bogdan
Stępień.
- Dyrygowanie takim zespołem
sprawia niezwykłą przyjemność,
dając artystyczne spełnienie – zapewniła dyrygentka.
Powody do zadowolenia mieli,
sprawujący kierownictwo artyst yczne i organizac y jne, prof.
K r y s t y na K r z y ż a now s k a-Ł o boda, Ryszard Buczek -prezes
Gliwicko-Zabrskiego Okręgu, a
zarazem członek Zarządu Głównego ŚZChiO w Katowicach, i
prezes Chóru Skowronek Tadeusz
Czech.
- To ogromny zaszczyt i przywilej gościć tak znamienite zespoły
chóralne w naszej gminie – nie krył
satysfakcji wójt Joachim Bargiel,
dziękując chórzystom za piękny śpiew. Podobnego zdania byli
– brawami w yrażając uznanie
– również m.in. prezes Buczek i
Piotr Rychlewski – dyrektor GOK
Gierałtowice.
Miłym dopełnieniem festiwalu
było wspólne spotkanie chórzystów w gościnnych murach Urzędu
Gminy, gdzie przy kawie i kołoczu
dzielono się koncertowymi wrażeniami...
/bw/
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DQLSODůDOHPDP\ODV
W nowo otwartej zielonej pracowni w Miejskiej Szkole Podstawowej
QUG]LHFLVDPRG]LHOQLHRGNU\ZDMąWDMHPQLFHSU]\URG\ZVáXFKXMą
VLĊZJáRV\SWDNyZSU]\JOąGDMąVLĊĪ\FLXRZDGyZUR]SR]QDMąPX]\NĊGU]HZ
rojekt pracowni przygotowała
Aleksandra Pośpiech według
pomysłu Katarzyny Gramali,
nauczycielki biologii i przyrody.
- Początkowo miał być ul – opowiada Katarzyna Gramala. – Ale w
końcu zdecydowaliśmy się na „Leśną
Krainę” z magicznym drzewem.
Dzieci wchodzą do zielonej pracowni i już od progu czują, że są w
miejscu niezwyczajnym: z podłogi wyrastają drzewa, na ścianach
„rośnie” miękka trawa, do której
uczniowie lubią się przytulać, krzesła mają kształt liści. Przy wejściu
powieszono dendrofon. Dzieci uderzając w pień, słuchają jak gra dąb,
jak śpiewa buk. Z tyłu sali zamieszkały zwierzęta. Na drzewie usiadły
ptaki – z żywicy, ręcznie malowane,
obok – rozgościły się egzotyczni

P
=DVWĊSFDSUH]\GHQWD3LRWU6XUyZND
SRG]LĊNRZDá7HUHVLH%RFKHQHNG\UHNWRU
063RUD]$QGU]HMRZL3LORWRZLSUH]HVRZL
:)2ĝL*:]DRZRFQąZVSyáSUDFĊ

3UH]HV:)2ĝL*:$QGU]HM3LORWSRJUDWXORZDáSLĊNQHM
pracowni

goście: gekon lamparci, straszaki –
australijski i olbrzymi, patyczaki,
ślimak achatina i karaczany madagaskarskie. W poznaniu świata przyrody pomagają uczniom różnorodne
sprzęty do badań: mikroskopy, lupy,
urządzenia do obserwacji pogody.
Z pomocą przychodzi także świat
nowych technologii – w pracowni
jest tablica multimedialna, dzieci
korzystają z tabletów, mają dostęp
do szybkiego internetowego łącza.
Uczniowie są zachwyceni zieloną
salą.
- Leśna Kraina to najładniejsza
pracownia w całej szkole – mówi
Dominika, uczennica trzeciej klasy. – Bardzo mi podoba, szczególnie
lubię terraria.
- Świetna jest też trawa na ścianie
– dodaje siódmoklasistka Weronika.

&KáRSFyZ
]DLQWHUHVRZDáR
G]LDáDQLH
PLNURVNRSX
– :LGDüNRPyUNL
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– Bardzo się cieszę, że mogę mieć
tutaj zajęcia.
Pracownia rozbudza ciekawość
świata, co pewnie zaprocentuje w
przyszłości. Uczniowie jako mali
badacze doświadczają trudności
w poszukiwaniu odpowiedzi, ale i
radości, gdy już je znajdą.

Zielono i spokojnie
Zielona pracownia to wynik
zwycięstwa w konkursie rokrocznie
ogłaszanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sumie ze środków
funduszu na stworzenie niezwykłej
sali „Dwójka” otrzymała 37,5 tys.
zł, 16 tysięcy dołożyła gmina, 500 zł
ofiarowała Rada Rodziców.
Leśną Krainę w „Dwójce” oficjalnie otwarto w poniedziałek.
Uroczystość uświetniły występy
dzieci.
- Nie mamy cyprysów ani plaż,
ale za to mamy las! – śpiewały
maluchy.
Rolę gospodarza pełniła dyrektor MSP-2, Teresa Bochenek.
- Jako nauczyciele staramy się,
aby nauczanie było atrakcyjne dla
uczniów. Bo dzieci pamiętają przede
wszystkim to, co przeżywają, czego
doświadczają – mówiła dyrektor
Bochenek. – Jestem bardzo zadowolona z wyglądu pracowni. Przede
wszystkim dziękuję pani Kasi Gramali, która perfekcyjnie przygotowała projekt oraz zakupiła pomoce
naukowe, sprzęt i wyposażenie.
Pod wrażeniem pracowni byli
zaproszeni goście: prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot, zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka,
przedstawiciele Miejskiego Centrum Edukacji z dyrektor Anną
Misiurą, przewodnicząca szkolnej
Rady Rodziców Dagmara Grabowska, przedstawiciele Nadleśnictwa
Rybnik oraz dyrektorzy knurowskich szkół.
- Gratuluję wszystkim twórcom
pracowni – powiedział wiceprezydent Surówka. – Sam z wielką przyjemnością zapisałbym się na zajęcia
pozalekcyjne w Leśnej Krainie.
Zielona pracownia w „Dwójce”
to trzecia powstała w Knurowie ze
środków funduszu. Wcześniej podobne otwarto w MSP-7 i 9.
jb
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eniony w środowisku konkurs
zorganizowało Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
we Wrocławiu.
Młoda gierałtowiczanka, reprezentująca pracownię K lubu
„Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, stworzyła grafikę
przedstawiającą śpiącego kota na
drzewie. Dzieło z miejsca zwróciło
uwagę oglądających i oceniających.
Do tego stopnia, że dyrektor wrocławskiej placówki nagrodził autorkę specjalnym wyróżnieniem. Dość
powiedzieć, że na konkurs wpłynęło
3995 prac z całej Polski, by docenić
skalę osiągnięcia...
Publiczne uhonorowanie najlepszych twórców odbyło się 23 września podczas wernisażu pokonkursowej wystawy. Była to bardzo miła
chwila dla Karoliny i jej rodziców.
Warto podkreślić, że nie pierwsza,
bowiem 12-latka ma na swoim koncie znaczące ogólnopolskie sukcesy.

C

/bw/
Foto: archiwum rodzinne
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nna Maria Jopek zabrała słuchaczy w niezwykłą podróż
po wewnętrznych światach i
muzycznych fascynacjach. Było nostalgicznie, w klimacie fado, czasem
na ludowo. Charyzmatyczna wokalistka prowadziła nieustanny dialog
z muzyką: na nowo interpretowała
dźwięki, nasycała słowa własną
wrażliwością. Pokazała spojrzenie
osobne – wymykające się konwencjom, mieniące się od kolorów i znaczeń, udowadniające, że w sztuce nie
ma granic. Odwagę w eksperymentowaniu Anna Maria Jopek łączyła
z wokalną wirtuozerią. Najbardziej
wymagające utwory śpiewała z lekkością i luzem, ale wciąż precyzyjnie.
Na szczygłowickiej scenie artystka pojawiła się w towarzystwie
wirtuozów multiinstrumentalistów
– Krzysztofa Herdzina, Piotra Nazaruka i Roberta Kubiszyna. Wspólnie
stworzyli małe dzieło sztuki, które,
nie przesadzając, zachwyciło słuchaczy.

A

- Koncert bardzo mi podobał.
Jopek miała świetny kontakt z
publicznością, rozmawiała z nami
śpiewająco improwizując – mówi
pani Alicja z Knurowa. - Chcemy
więcej takich koncertów!
Anna Maria Jopek zaprosiła
słuchaczy na muzyczną ucztę i,
na szczęście, mało kto pozostał
na to zaproszenie obojętnym. Gdy
wybrzmiały ostatnie dźwięki koncertu, publiczność wstała. Owacje

na stojąco długo nie milkły, co wyraźnie wzruszyło artystkę. Zespół
dwukrotnie bisował.
Koncert udowodnił, że muzyka
Anny Marii Jopek jest nie tylko
dla melomanów, dla znawców. Jest
dla tych, którzy szukają w świecie
odrobiny piękna i mają ochotę się
zachwycić. Powtórzymy za panią
Alicją: oby więcej takich zachwytów…
-EIRWR.U]\V]WRI*RáXFK

3LOFKRZLFH.RQNXUV

ŒOċVNRFKDãSDZRELHNW\ZLH
J
eszcze do końca października
można zgłaszać zdjęcia do konkursu organizowanego przez administratorów facebookowej witryny
Pilchowice Historia Gminy.
Tematem konkursu jest „Śląsko
chałpa”. Fotografie oceniane będą
w dwóch kategoriach: „zdjęcie hi-

Przegląd Lokalny Nr 43 (1283) 26 października 2017 roku

storyczne” i „zdjęcie współczesne”.
Pierwsza kategoria dotyczy skanów
zdjęć czarno-białych sprzed co
najmniej 40 lat, w których tle znajdują się tradycyjne śląskie domy
(na pewno wiele osób ma takie
w rodzinnej kolekcji). W drugiej
kategorii biorą udział współcześnie

wykonane zdjecia tradycyjnej śląskiej zabudowy.
Aby wziąć udział w konkursie,
należy wysłać do administratorów
strony fotografie, podając swoje imię, nazwisko i nr telefonu.
Zwycięzca zostanie wskazany przez
internautów – wygrają te zdjęcia,
które zbiorą najwięcej „polubień”.
„Lajki” zostaną podliczone przez
administratorów 31 października
2017 po godzinie 24.00. Fundatorami

nagród są pilchowicki GOK oraz
administratorzy strony.
Jak informują organizatorzy,
wszystkie zdjęcia biorące udział w
konkursie zostaną zaprezentowane
podczas wystawy na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Pilchowicach.
Więcej informacji można uzyskać u administratorów strony:
www.facebook.com/historia.gminy.pilchowice/ .

RSUDF0L1D
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Z kart historii

Autografy w darze dla USA
3ROVND'HNODUDFMDR3RG]LZLHL3U]\MDĨQLGOD6WDQyZ=MHGQRF]RQ\FK
MHVWMDNOHNFMDKLVWRULLLNDOLJUDILL]DUD]HP:WRPLH
PRĪQD]QDOHĨüSRGSLV\QDXF]\FLHOLLXF]QLyZ
]HV]NyáZ.QXURZLH.U\ZDáG]LH
6]F]\JáRZLFDFK*LHUDáWRZLFDFK
3U]\V]RZLFDFK:LOF]\*yUQHML'ROQHM

M

między kwietniem a lipcem
1926 roku blisko 5,5 mln
osób podpisało się pod
Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych.
Byli wśród nich przedstawiciele
władz wszystkich szczebli, duchowni, przedsiębiorcy i uczniowie z 16
województw (w tym lwowskiego,
wołyńskiego i wileńskiego!). Był to
wyraz ich wdzięczności za pomoc
humanitarną, jaką Stany Zjednoczone skierowały do Polski po zakończeniu I wojny światowej, a także
nietypowa forma uczczenia 150.
rocznicy Deklaracji Niepodległości.
Okazały prezent (30 tys. stron
zebranych w 111 tomów) trafił najpierw do Białego Domu, do ówczesnego prezydenta Calvina Coolidge’a, a następnie został złożony w
Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przez blisko siedem dekad
księgi leżały tam w zapomnieniu,

aż w połowie lat 90. odkryli je mający polskie korzenie pracownicy
biblioteki.
Wówczas udało się sfotografować
zawartość pierwszych 13 tomów. Niedawno udostępniono pozostałych 98.
Okruchem tego zbiorowego portretu II Rzeczypospolitej Polskiej
są podpisy nauczycieli i uczniów
z Knurowa (8-klasowa szkoła powszechna nr 1, szkoła powszechna
nr 2), Krywałdu (4-klasowa szkoła
powszechna), Szczygłowic (3-klasowa państwowa szkoła powszechna), Gierałtowic (7-klasowa szkoła
katolicka), Przyszowic (8-klasowa
katolicka szkoła ludowa), Wilczy
Górnej (szkoła powszechna) i Wilczy
Dolnej.
Na uwagę zasług uje podpis
ks. Władysława Roboty, działacza
narodowego i społecznego, zamordowanego w pierwszych dniach
września 1939 roku. Jak potoczyły

się losy pozosta ł ych
sygnatariusz y „Polskiej Deklaracji...”, nie
wiadomo.
Zachęcamy do zapoznania się ze
spisami. Być
moż e komu ś
uda się odnale ź ć p o dpi s y
swoich przodk ów. Z d j ę c i a
stron można obejrzeć na
stronach w w w.
pr z eg lad lok a lny.eu i www.polska1926.pl

LXF]QLyZ]H6]NRá\
3RZV]HFKQHMQU
Z.QXURZLH

/pg/

foto-migawka

%\áMHVLHQQ\DOHSLĊNQ\LVáRQHF]Q\G]LHĔ.QXURZLDQLQ(G
ZDUG1DSRU RZVNLZ\EUDáVLĊQDVSD
FHUQDG0RF ]XU\1DV]HJR&]\WHOQLNDXU]HNáZLGRNDXWR
VWUDGRZHMHVWDNDG\$OHFRWXPyZLü
OHSLHM]REDF ]\üERSDQ(GZDUGSRG]LHOLáVLĊ]QDPLHIHNWR
ZQ\PL]GMĊFLDPL±(IHNWZ\ZRáDQ\
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3RGSLV\QDXF]\FLHOL

Foto: Edward Naporowski

JUąĞZLDWáDMHVWQLHVDPRZLW\±G]LHOLVLĊZUDĪHQLDPL±0D
P\Z.QXURZLHVZyMÄ=áRW\0RVW´
&RĞZW\PMHVWQLHSUDZGDĪ"
EZ
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.QXUyZ']LHľ%LDãHM/DVNL

-HVWQDG]LHMDGDVLęů\þ

:SLąWNRZHSU]HGSRáXGQLHF]áRQNRZLHLSU]\MDFLHOH.RáD377.
7ULRQVSRWNDOLVLĊZNQXURZVNLP.OXELH*DPDE\ĞZLĊWRZDü
0LĊG]\QDURGRZ\']LHĔ%LDáHM/DVNL

dy trzeba „widzieć” świat
bez użycia zmysłu wzroku, codzienność jest pełna
wyzwań. Przecież jednak można
ż yć peł ną pa rą – pod różować,
zdobywać szczyty, pracować, bawić się, kochać. Koło PTTK Trion,
zrzeszające osoby niewidome i słabowidzące, jest żywym dowodem
na to, że pokonanie barier – tych
zewnętrznych i tych własnych – jest
możliwe.
Okazja do spotkania była podwójna – 15 października to nie
tylko data dorocznego święta osób
niewidomych i słabowidzących,
ale i rocznica powstania Trionu.
Do wspólnego świętowania zostali
zaproszeni niepełnosprawni, a także samorządowcy i przedstawiciele
instytucji, które na co dzień wspierają działalność knurowskiego koła
PTTK. Wśród nich byli przedstawiciele władz miasta i powiatu
(wicestarosta Ewa Jurczyga, przewodniczący Rady Miasta Tomasz
Rzepa, wiceprzewodniczący Jerzy
Pach), Urzędu Miasta – Krystian
Pluta, Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej (Gabriela Rościszewska i
Tadeusz Stachura), knurowskiego
MOPS (z dy rek tor Ma łgorz atą
Cisek-Sopel), Ośrodka Wsparcia,
PCK, Pow iatowe Cent r u m Pomocy Rodzinie, LWSM (prezes
Eugeniusz Jurczyga), zarządu terenowego Koła Polskiego Związku
Niewidomych z Gliwic, przyjaciele
z Knurowskiego Stowarzyszenia
Diabetyków, Klubu Abstynentów
„Siódemka” , knurowskiego Domu
Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w
Żernicy i Międzypokoleniowego
Klubu Spotkań.
Przewodniczący Trionu, Adam
Wa la, dziękowa ł wszyst k im za
pomoc i dobrą współpracę. Wspomniał o projektach, które udaje się
kołu realizować, wcześniej wspólnie z powiatem, a od lutego – z
miastem i PCK. Ich cel jest jeden:
chodzi o to, by aktywizować tych
niewidomych, którzy mają problem
z wyjściem z domu i zaakceptowaniem swojej niepełnosprawności.
Przełamanie wewnętrznej blokady, samodzielne wyjście z domu,
ot wa rcie na św iat, ok a zuje się
możliwe, gdy ma się odpowiednią
pomoc i doping. Ważne jest też to,
aby przestrzeń poza domem nie
była obca ani wroga, ale znana,
oswojona. I to nie tylko pobliski
park, ale i większe obszary.

1RZRĪHĔF\]7ULRQXSU]\MPXMąJUDWXODFMH RGF]\WXMHMH*DEULHOD5RĞFLV]HZVNDGUXJLRG
SUDZHM±$GDP:DOD >3U]HOLF]DQLHPRQHWMHVWSLHNLHOQLHWUXGQHJG\VLĊLFKQLHZLG]L@

MiNa

'ųŽƐƵũŵǇŶĂĚĂŵĂtĂůħ͊
3UH]HV 377. 7ULRQ $GDP :DOD ]QDOD]á VLĊ Z SyáILQDáRZHM GZX
G]LHVWFHRJyOQRSROVNLHJRNRQNXUVXÄ&]áRZLHNEH]EDULHU´5yZQLHĪ
LQWHUQDXFLZ\ELHUDMąODXUHDWD±JáRVRZDQLHWUZDGROLVWRSDGD
7RMXĪ;9HG\FMDNRQNXUVXZNWyU\PGRFHQLDQHVąRVRE\QLHSHáQRVSUDZQH
SU]HáDPXMąFHEDULHU\SU]HFLZVWDZLDMąFHVLĊVWHUHRW\SRP7DNLHNWyUH±MDN
$GDP:DOD±VZRMąSRVWDZąLG]LDáDQLHPXGRZDGQLDMąĪHQLHSHáQRVSUDZQRĞü
QLH PXVL E\ü RJUDQLF]HQLHP QLH GR SRNRQDQLD 6SRĞUyG  SyáILQDOLVWyZ
ZVND]DQ\FKSU]H]NDSLWXáĊMXURU]\Z\UyĪQLąRVyE-HGQD]QLFKRWU]\PD
]DV]F]\WQ\W\WXá&]áRZLHNDEH]%DULHU
,QWHUQDXFLUyZQLHĪPRJąJáRVRZDüQDMHGQą]GZXG]LHVWXRVyE7D]QLFK
NWyUD]ELHU]HQDMZLĊFHMJáRVyZRWU]\PD1DJURGĊ3XEOLF]QRĞFL$E\]DJáR
VRZDüWU]HEDZHMĞüQDZZZQLHSHOQRVSUDZQLSOOHGJH[Z\EUDü
]OLVW\MHGQą]RVyEZSLVDüZRNLHQNRSRGOLVWąVZyMDGUHVPDLORZ\DQD
NRQLHF±NOLNQąüZOLQNRWU]\PDQ\QDWHQDGUHV,JRWRZH
RSUDF0L1D

- Największe z marzeń, jakie
mamy z panem Adamem, jest takie,
by powstała mapa w brajlu, w skali
województwa – mówił Krystian
Pluta. – Wspomniałem już o tym na
spotkaniu w subregionie. To kosztowne przedsięwzięcie, ale może
udałoby się zdobyć na to pieniądze
unijne.
Wyjątkowość Trionu jest – nomen omen – w idoczna goł y m
okiem. Nic dziwnego, że PCPR do
konkursu na Człowieka bez Barier
2017 zgłosiło właśnie Adama Walę.
Nie dziwi też, że podczas piątkowej
uroczystości mikrofon przechodził
z rąk do rąk – wiele osób chciało

informacja własna wydawcy

wyrazić podziw, wdzięczność i sympatię dla gospodarzy uroczystości.
Wszystko to w rodzinnej atmosferze, pozbawionej jakiejkolwiek
sztywności.
- Gdy koło zostało umocowane
przy naszym oddziale PTTK, pomyślałam, że właściwie człowiek
mało wie o problemach innych
osób – wspominała Gabriela Rościszewska z gliwickiego PTTK. – Z
podziwem patrzyłam, jak potraficie
się wspaniale bawić. Teraz powiem
coś osobistego. W pewnym momencie zaczęłam mieć duże problemy ze
wzrokiem. Jestem pod dobrą opieką,
jednak wiadomo – w pierwszej chwi-

reklama

G

li człowiek się wystraszył. Jednak gdy
poznałam to towarzystwo, doszłam
do wniosku, że jest otucha, nadzieja
i że da się żyć, czerpiąc z tego życia
dużo radości.
Trion nie tylko pomaga otwierać
się na świat, pokonywać ograniczenia własnej niedyspozycji. To także
przestrzeń, w której wiele osób
znalazło przyjaźń, a nawet – miłość.
30 września trionowcy, pani Ania i
pan Władek, wzięli ślub. W piątek
od gliwickiego PTTK otrzymali
list gratulacyjny, a od całej sali –
oklaski. To już piąte małżeństwo
w Trionie.
Po słownej części spotkania
przyszedł czas na inną a kt y wność – konkursy, podczas których
uczestnicy mogli na własnej skórze
przekonać się, jak to jest, kiedy się
nie widzi. Podczas zabawy w pociąg
nawet na krótkiej trasie biegnącej
pomiędzy krzesłami można się
pogubić. Jednak najważniejsze, aby
się nie zniechęcać i jechać dalej.
Zupełnie jak w życiu.
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rozrywka nr 43
- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

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

0LNRãDM)LWDã]2UQRQWRZLF
ur. 16.10.2017 r., 3520 g, 54 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).

,JD.DUOLľVND].QXURZD
ur. 16.10.2017 r., 3230 g, 54 cm

0DUFLQ.XœND]5\EQLND

$QDVWD]MD']LDGHN].QXURZD

ur. 16.10.2017 r., 3650 g, 53 cm

ur. 17.10.2017 r., 3520 g, 52 cm

$OLFMD/HœQLN]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

0LNRãDM&]HQF]HN].QXURZD

ur. 17.10.2017 r., 3030 g, 50 cm

ur. 18.10.2017 r., 4310 g, 57 cm

:RMFLHFK.DF]PDUF]\N]ŮHUQLF\

$OHNVDQGHU:RMWDOD].QXURZD

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 41/2017 brzmiało: „KĄPIELISKO”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Czesław
Kuźma. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 20.10.2017 r., 3600 g, 52 cm

ur. 20.10.2017 r., 3570 g, 55 cm

27-31.10.2017 r.
3,Ą7(.:725(.

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub26.10.2017
donieść do redakcji)
– ul.
r.
Niepodległości 5,CZWARTEK
44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
My Little
Pony. pocztowego).
Film
numeru (decyduje
data stempla

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

- godz. 16.00

43

Emotki. Film
- godz. 15.30, 17.15

Twój Vincent
- godz. 18.00
Blade Runner 2049
- godz. 20.00

7RPDV]0DľND].QXURZD
ur. 22.10.2017 r., 3940 g, 54 cm

3LHUZV]\ĞQLHJ
- godz. 19.00, 21.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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/HRQ:\V]W\JLHO].QXURZD
ur. 20.10.2017 r., 3740 g, 54 cm

0DULD3R]QDľVND]5\EQLND

$QWRQLQDâD]DUF]\N].QXURZD

ur. 22.10.2017 r., 3080 g, 53 cm

ur. 24.10.2017 r., 3540 g, 55 cm
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Foto: Mirella Napolska

6]F]\JãRZLFH

&]\NWRœQLHOXEL
Reksia?
.RQNXUV\RUJDQL]RZDQHSU]H]
V]F]\JáRZLFNąELEOLRWHNĊFLHV]ą
VLĊGXĪ\PSRZRG]HQLHP7\PUD]HP
ERKDWHUDPLSUDFSODVW\F]Q\FKE\OL
ERKDWHURZLHEDMHNILOPRZ\FK]QDQL
WDNĪH]NVLąĪHN

N

a konkurs plastyczny „Mój
bajkowy przyjaciel” do Filii
nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej wpłynęło aż 128 prac. Wykonane w rozmaitych technikach,
z użyciem przeróżnych materiałów,
dotyczyły bohaterów lubianych
przez kolejne pokolenia. Uczestnicy
konkursu uwieczniali w swoich pracach Reksia, Smerfy, Bolka i Lolka,
Krecika, Muminki, Misia Uszatka
oraz Maszę i Niedźwiedzia. Wszystkie te postaci znane są nie tylko z
filmów, ale i z książek.
W ubiegły czwartek w sali widowiskowej Domu Kultury odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursu. Anna Czulińska z Filii nr 3,
pomysłodawczyni i koordynatorka
konkursu, podzieliła się z dziećmi

ciekawostkami na temat bohaterów,
zachęcając do zapoznania się ich
przygodami opisanymi w książkach
(wszystkie są dostępne w bibliotece).
Zwycięzcy otrzymali nagrody (wręczane przez kierownik MBP w Knurowie, Brygidę Dreślińską i Annę
Czulińską), zaś wszyscy uczestnicy
– dyplomy. Nie mogło się obyć bez
filmowej projekcji – widzowie zobaczyli „Reksia wychowawcę”.
Konkursowe prace zostały wyeksponowane w bibliotecznej sali.
Warto im się przyjrzeć – są imponująco różnorodne, do tego niejednemu dorosłemu robi się cieplej na
sercu od widoku tylu egzemplarzy
bohaterów swojego dzieciństwa...
MiNa

/DXUHDFLNRQNXUVXÄ0yMEDMNRZ\SU]\MDFLHO´
5\VXQHN,PLHMVFH±H[DHTXR0DUW\QD.RZDOF]\N 063QU L6WDQLVáDZ0LGXUD 063QU ,,PLHMVFH
±0DW\OGD.DOHWD 063QU ,,,PLHMVFH±0DWHXV]=DPRMVNL SU]HGV]NROHÄ:HVRáH1XWNL´ 
3UDFHSU]HVWU]HQQH,PLHMVFH±H[DHTXR$OHNVDQGHU*DMRZ\ Ä:HVRáH1XWNL´ L.DURO0LáRV] 063QU
 ,,PLHMVFH±H[DHTXR:LNWRULD1DSRUVND 063QU L&H]DU\7RPF]DN 063QU ,,,PLHMVFH±H[
DHTXR$PHOLD0D]XUHN 063QU L$O\VMD6]\PDĔVND 063QU 
3UDFHNDUWRQRZH,PLHMVFH±H[DHTXR$OLFMD:DU\FK 063QU L0DJGDOHQD.RáRG]LHM 063QU 
,,PLHMVFH±H[DHTXR6]\PRQ0DM 063QU LSLĊFLROHWQL%DUWRV]*RODĔVNL]:LOF]\,,,PLHMVFH±H[
DHTXR0DMD0LáRV] 063QU LF]WHUROHWQLD1DGLDĩXUHN Ä:HVRáH1XWNL´ 
informacja własna wydawcy

.QXUyZ8F]QLRZLHQDZ\FLHF]FHXP\œOLZ\FK

„Cyranka” uczy i bawi
:]RUHPXELHJá\FKODWNQXURZVNLH.RáRàRZLHFNLH&\UDQND´]DSURVLáR
GRVLHELHG]LHFL7\PUD]HPP\ĞOLZVNLHWDMHPQLFH]JáĊELDOL]HUyZNRZLF]H
LSLHUZV]RNODVLĞFLÄ-HG\QNL´LÄ&]ZyUNL´
yśliw i w yłącznie polują?
Skądże znowu. Wbrew pozorom przede wszystkim starają
się dbać o środowisko naturalne:
dokarmiają zwierzęta, obserwują
ich zwyczaje, chronią przed kłusownikami.
W minionym tygodniu o swojej
pasji opowiadali dzieciom Tadeusz
Musiał i Marek Starościk. Malcy
mieli okazję przespacerować się po
leśnych duktach, zobaczyć miej-

M

sce karmienia dzikich zwierząt i
usłyszeć liczne ciekawostki. A na
koniec upiec kiełbaski na ognisku,
przygotowanym pod okiem Dawida
Jazgora.
- Nauka poprzez zabawę zawsze
przynosi skutek – mówi prezes KŁ
„Cyranka” Bogusław Bargiel. Wierni tej maksymie myśliwi dwa razy
do roku zapraszają do siebie dzieci.
Dzielą się słowem, ale i upominkami – gadżetami, kolorowankami i

książeczkami edukacyjnymi.
Koło Łowieck ie „Cyranka”
działa od 1987 roku. Powstało w
wyniku podziału wcześniej istniejącego (od 1954 roku) KŁ „Knurów”
(drugim kołem jest „Szarak ”).
„Cyranka” ma pod swoją pieczą
obszary na terenie Knurowa oraz
gmin Gierałtowice, Pilchowice i
Czerwionka-Leszczyny.
Tekst i foto: Tomasz Czarnecki

']LHFL]DGRZRORQHP\ĞOLZLWHĪRGUD]X
ZLGDüĪHWRE\áRIDMQHVSRWNDQLH

informacja własna
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%DJDĪyZND7HO
36-51/52/17

'RFLHSOHQLDEXG\QNyZW\QNLPR]DLNRZH
NDIHONRZDQLHPDORZDQLHJáDG]LHSDQHOH
PRQWDĪGU]ZL±RNLHQSRGZLHV]DQHVXILW\
]DEXGRZ\7HO
27/17-5/18

*áDG]LH0DORZDQLH.DIHONRZDQLH3DQHOH
3RGGDV]D6XILW\SRGZLHV]DQH5HPRQW\
7HO
42-43/17

0DORZDQLHRG]áPWDSHW\JáDGĨ
7HO
43/17

0DORZDQLH*áDG]LH3DQHOH3RGGDV]D
.DIHONRZDQLH6XILW\SRGZLHV]DQH
5HPRQW\7HO
42-43/17

.XSLĊZV]HONLHVWDURFLHRGLJá\SRV]DIĊ
7HO
40-43/17

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQDF]DVRZRLPDMąFD
GRĞZLDGF]HQLHZZLHNXRNRáRODWV]XND
SUDF\GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZD
VSU]ąWDQLHLWSRUD]SU]HUyENLNUDZLHFNLH
.QXUyZLRNROLFH7HO
14/17-odw.

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HM
Z]DNUHVLHSU]HUyENL ZV]\ZDQLH]DPNyZ
VNUDFDQLH]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQ
LWS ZGRPX3RVLDGDPGREUąPDV]\QĊGR
V]\FLDPDUNL6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLH
FLDVWZGRPXOXEXNRJRĞJRWRZDQLHL
RSLHNDRUD]SRPRFSU]\RVRELHVWDUV]HM
7HO
19/17-odw.

0ĊĪF]\]QDODWSLOQLHV]XNDSUDF\
7HO
1/17-odw.

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMH
SUDF\ELXURZHM7HO
27/17-odw.

3RGHMPĊVLĊRSLHNLQDGRVREąVWDUV]ą
ZVRERWĊLQLHG]LHOĊRUD]SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

3RVLDGDPDXWRGRVWDZF]H.,$3UHJLR
6]XNDPSUDF\OXEQDZLąĪĊZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

3UDQLHG\ZDQyZLWDSLFHUNLPHEORZHM
.QXUyZLRNROLFH'RMD]GJUDWLV
7HO
43-51/52/17

579QDSUDZDGRPRZD7HO

1-48/17

6ROLGQ\XF]FLZ\G\VSR]\F\MQ\F]DVRZR
EH]QDáRJyZGREU]H]QDMąF\VLĊQD
SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\
VWU]\ĪHQLHĪ\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS
:ZLHNXRNRáRODWSRV]XNXMHSUDF\
GRU\ZF]HMZ.QXURZLHLRNROLF\0RĪHWHĪ
E\üSUDFDSU]\GU]HZLH7HO
15-odw.

'$035$&õ
'R]RUFDSDUNLQJX±SUDFDRG]DUD]
.RQWDNW
42-43/17

)LUPDEXGRZODQD]DWUXGQLSUDFRZQLNyZ
EXGRZODQ\FKR]DZRGDFK]EURMDU]
±EHWRQLDU]PXUDU]±W\QNDU]JOD]XUQLN
SUDFRZQLNUREyWZ\NRĔF]HQLRZ\FK.RQWDNW

43-51/52/17

=DWUXGQLĊHNVSHGLHQWNĊZVNOHSLH
RJyOQRVSRĪ\ZF]\PÄ%DUWHN´
Z6]F]\JáRZLFDFK7HO
39-43/17

=DWUXGQLĊNXFKDUNĊ7HO

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HM
OXEFKRUHMRVRELH7HO

42-44/17
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\MDNRRSLHNXQNDGRG]LHFND
'áXJROHWQLHGRĞZLDGF]HQLHG\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

),1$16(

6]XNDPSUDF\ZFKDUDNWHU]HRSLHNXQNL
GODG]LHFL ODWGRĞZLDGF]HQLD 
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLP
VWRSQLHPQLHSHáQRVSUDZQRĞFL 
7HO
1/17-odw.

1,(58&+202ć&,

3RNyM]NXFKQLąGRZ\QDMĊFLD
7HO
42-44/17

02725<=$&-$
$XWRVNXS]DJRWyZNĊNDĪG\VWDQ
7HO
38/17-1/18

6NXSVDPRFKRGyZSáDFLP\QDMZLĊFHM
7HO
40-43/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FK
GRZ\UHMHVWURZDQLD7HO
38/17-1/18

6SU]HGDP*2/)3/867',U
&HQDGRX]JRGQLHQLD7HO
42/17-odw.
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8WZRU]\OLœP\VSUDZQ\
system szkolenia
Jerzy Pach (prezes honorowy OM WOPR Knurów) i Adam Kubica (prezes OM WOPR Knurów):

- Moje pierwsze skojarzenie z WOPR-em to ratownik wodny...
Adam Kubica: - Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to organizacja społeczna, której głównym celem jest
zapobieganie utracie i ratowanie życia ludzkiego.
Niestety każdego roku
odnotowujemy wiele przypadków utonięć oraz wypadków powodujących trwałe
kalectwo poszkodowanych.
Do takich wypadków dochodzi na terenie całego kraju,
najwięcej w miejscowościach
wypoczynkowych i w czasie
sezonu urlopowego.
Nasi ratownicy na mocy
ustawy o ratownictwie, statutu
WOPR oraz swoich uprawnień
i umiejętności zawodowych
gwarantują skuteczną walkę
z ludzką naiwnością oraz brakiem odpowiedzialności.
- Z ratownikami spotykamy się na basenach,
kąpieliskach i innych akwenach, a mnie interesuje to,
na czym jeszcze koncentruje się wasza codzienna
działalność?
Jerzy Pach: - Zajmujemy się m.in. działalnością
szkoleniową, organizacją

kursów i szkoleń zawodowych, prowadzimy analizę
zapobiegania nieszczęśliwym
wypadkom, kontrolujemy
oznakowania miejsc nad wodami zaliczanymi do niebezpiecznych. Oceniamy pracę
ratowników zawodowych i
społecznych, a także staże
pracy absolwentów kursów
ratowniczych.
Zajmujemy się również
organizacją i zabezpieczeniem zawodów pływackich i
ratowniczych, a także analizą
zaleceń i wytycznych Zarządu
Śląskiego i Głównego WOPR.
- Przed ok resem wakac y jnym z wielu miast
dochodzi ł y niepokojące
informacje o problemach
związanych z możliwością
angażu takiej liczby ratowników, by mogli oni zapewnić bezpieczeństwo wypoczywającym nad wodą. W
Knurowie od lat organizujecie cykliczne kursy, by
uniknąć podobnych problemów.
Jerzy Pach: - Utworzyliśmy sprawny system szkolenia pływackiego i drużyny
ratowniczej. Było to możliwe
dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dariusza Brachaczka

daje nam to liczbę 190 osób.
- Wasza praca nie ogranicza się jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa na
dwóch knurowskich krytych
pływalniach i kąpielisku
Zacisze Leśne.
Jerzy Pach: - Naszym
kontrolom podlegają również
takie akweny jak „Moczury”,
staw przy ulicy Przemysłowej
i „Leśne Zacisze” w Knurowie
oraz „Zalane” i staw „Jaskinia” w Szczygłowicach.
Należy dodać, że do podstawowej działalności WOPR
należy również nauka i doskonalenie umiejętności pływania, jako zapobieganie
utonięciom oraz uświadamianie zagrożeń występujących podczas wypoczynku
nad wodą.
Dodam, że wymiar społecznych dyżurów naszych
ratowników na rzecz miasta
w okresie minionej kadencji
wyniósł 11 tysięcy 890 godzin.
- Jak ocenia Pan poziom
bezpieczeństwa świadczony
osobom korzystającym z knurowskich obiektów wodnych?
Adam Kubica: - Bardzo
wysoko, bo od pięciu lat - odpukać - nie dochodzi u nas do
wypadków. Świadczy to o wyso-

kim poziomie profesjonalizmu
naszych ratowników zawodowych, którzy na co dzień wychowują amatorów aktywnego
wypoczynku nad wodą.
W tym miejscu war to
podkreślić, że nasze sukcesy są efektem wieloletniej
współpracy z prezydentem
Knurowa - Adamem Ramsem i podlegając y mi mu
jednostkami organizacyjnymi i służbami w tym m.in.
Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji.
Chciałbym też podkreślić,
że Centrum Kultury w Knurowie wraz prasą lokalną i
lokalnym portalem internetowym, we współpracy z naszym
Oddziałem, przez cały rok
zwracają uwagę mieszkańców
Knurowa na bezpieczeństwo
w czasie przebywania na obszarach wodnych.
W trudnym zadaniu zabezpieczenia akwenów, aktywnie i skutecznie współpracujemy z Policją, Jednostką
Ratowniczo-Gaśniczą, Strażą
Miejską, a także przedstawicielami Polskiego Związku
Wędkarskiego.
- W czasie minionej kadencji nastąpiło kilka zmian
w zarządzie.

Adam Kubica: - Niestety
na wieczną wachtę odeszli
wieloletni działacze naszego
Oddziału, Eryk Maruszczak
i Guntram Geppert, których
pamięć uczciliśmy w czasie
Walnego Zjazdu chwilą ciszy. Z powodów osobistych
z prac w zarządzie zrezygnowali Grzegorz Skopek
oraz Dariusz Brachaczek. W
ubiegłym roku Krzysztof Stolarek został wiceprezesem,
Paweł Bobak objął funkcję
sekretarza, a ponadto dokooptowaliśmy Dawida Stolarka, który był odpowiedzialny
za sprzęt.
Osobą, która od wielu lat
przekonuje wszystkich o potrzebie i celowości wspierania
naszej działalności szkoleniowej i wychowawczej jest
Honorowy Prezes naszego
Oddziału i jednocześnie członek Zarządu Śląskiego WOPR
Jerzy Pach.
Chciałbym w tym miejscu podziękować Wieśkowi
Brzezińskiemu oraz Zbyszk ow i Waw r zyk owskie mu
za całokształt i wieloletnią
pracę społeczną na rzecz
Oddziału Miejskiego WOPR
w Knurowie.
Piotr Skorupa

3UH]\GHQW.QXURZD$GDP5DPVZUĊF]DSUH]HVRZL20:235
$GDPRZL.XELF\=áRWR=DU]ąGX*áyZQHJR]OLĞFLHPODXURZ\P

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

2EHFQ\SUH]HVKRQRURZ\20:235.QXUyZ
-HU]\3DFK]RVWDáRG]QDF]RQ\=áRW\P
0HGDOHP=D=DVáXJLGOD:235 ]EDUHWNą

i Tomasza Rzepy w rozwój
pływania w Knurowie. Przypomnę, że od 2008 roku działa
powołana przez nich sekcja
pływacka TKKF Szczygłowice, co zaowocowało jeszcze
lepszymi efektami szkoleniowymi, które są widoczne
podczas startów rejonowych i
ogólnopolskich.
Adam Kubica: - W ostatnich sześciu latach zorganizowaliśmy 7 kursów przygotowawczych dla 134 osób, 7
kursów na stopień „Młodszego
Ratownika”, w których brało
udział 125 osób oraz 1 kurs na
stopień „Ratownika WOPR”,
w którym uczestniczyło 15
osób. Inni chętni do odbycia
takiego kursu byli delegowani
do zaprzyjaźnionego Oddziału Rejonowego WOPR w
Rybniku.
- Ilu ratowników zrzesza
obecnie Oddział Miejski w
Knurowie?
Adam Kubica: - Mamy 2
Instruktorów Ratownictwa,
2 Starszych Ratowników, 19
Ratowników WOPR, 37 Ratowników Wodnych spełniających kryteria Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, 111
Młodszych Ratowników i 19
Członków WOPR. Łącznie

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
5('$.7251$&=(/1<%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN5('$.&-$,1)250$&<-1$3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
PLUHOODQDSROVND#SU]HJODGORNDOQ\HX -XVW\QD%DMNR MXVW\QDEDMNR#SU]HJODGORNDOQ\HX '=,$à7(&+1,&=1<(ZD.U]\ĞFLDN.XFKDUVND$GDP6]DU\
'=,$à 5(./$0< , $'0,1,675$&-$ 'RURWD *RU]DZVND :RMFLHFK 3RODN WHO     UHNODPD#SU]HJODGORNDOQ\HX  :63Ïà35$&$ 0DULD *U]HOHZVND 0DUHN /HZF]XN
:DOGHPDU-DFKLPRZVNL.U]\V]WRI*RáXFK
5('$.&-$XO1LHSRGOHJáRĞFL.QXUyZWHOWHOID[ZZZSU]HJODGORNDOQ\HXHPDLOUHGDNFMD#SU]HJODGORNDOQ\HXZZZIDFHERRNFRPSU]HJODGORNDOQ\
6NáDGNRPSXWHURZ\ZáDVQ\'UXN: 'UXN32/6.$35(666S]RR2GG]LDá3ROLJUDILD'UXNDUQLD6RVQRZLHF
5HGDNFMDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DWUHĞüRJáRV]HĔLUHNODPQLH]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKRUD]]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRGRNRQ\ZDQLDVNUyWyZLUHGDJRZDQLDQDGHVáDQ\FKWHNVWyZ

3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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+DL]OLJD
àXNDV]3LV]F]HNPLDáSRZRG\GRUDGRĞFLNWyUHMQLH]PąFLá\JROH0LFKDáD=LHOLĔVNLHJRL0DUFLQD/HV]F]\ĔVNLHJR

)RWR3LRWU6NRUXSD

)RWR3LRWU6NRUXSD

^ĞǌŽŶŶĂůŝƑĐŝĞ

Z ostatniej chwili

Zmobilizowani
przez reprezentanta
opiecznych Piotra Gierczaka
ma najszczelniejszą defensywę, która w dziesięciu meczach
straciła tylko osiem goli.

11. KOLEJKA:
:LONL:LOF]D/.6*RF]DáNRZLFH
3LHVLXU  *U\JLHU  =LHOLĔVNL  *U\JLHU  
*U\JLHU  /HV]F]\ĔVNL  
:LONL0DWUDV*UXV]ND5\OXNRZVNL/HV]F]\ĔVNL6WHXHU5DM
FD6DERURZVNL-yĨZLN%RF]DU7DELĞ6]\PXUD%XFKDOLN
2U]HV]\QD*DMHZVNL=LHOLĔVNL
'U]HZLDU]-DVLHQLFD'HFRU%HáN7\VNL6SRUW,,3RGEHVNLG]LH
,,%LHOVNR%LDáD2GUD&HQWUXP:RG]LVáDZĝOąVNL/.6&]D
QLHF8QLD5DFLEyU]6SyMQLD/DQGHN0.6/ĊG]LQ\'ąE
*DV]RZLFH*.65DG]LHFKRZ\:LHSU]%HVNLG6NRF]yZ
%\WRPVNL6SRUW3RORQLD%\WRP.XĨQLD8VWURĔ

=,1$.ODVDRNUöJRZD
11. KOLEJKA:
/.61ĊG]D8QLD.VLą
ĪHQLFH  0 .6 =DERU ]H
=DEU ]H  à76 àDEĊG\ 
52:  ,, 5\EQLN  /.6
5DV]F]\FH'UDPD=EUR
VáDZLFH  -HGQRĞü  3U]\
V]RZLFH.65DFKRZL
FH1DSU]yG5\GXáWRZ\
6LOHVLD/XERPLD2U]Há0R
NUH  3U]\V]áRĞü &LRFKR
ZLFH  6ODYLD 5XGD ĝOąVND
 5\PHU 5\EQLN  7ĊF]D
:LHORZLHĞ

Dodajmy, że wyjazd do
By tomia będ zie pod róż ą
sentymentalną dla Michała
Zielińskiego, który spędził


















6ODYLD
0RNUH
=EURVáDZLFH
.VLąĪHQLFH
5\GXáWRZ\
3U]\V]RZLFH
52:,,
1ĊG]D
&LRFKRZLFH
àDEĊG\
5\PHU
:LHORZLHĞ
/XERPLD
=DERU]H
5DV]F]\FH
5DFKRZLFH

Damian Durkacz
ma medal!

w Polonii kilka sezonów, a od
początku bieżącego broni
barw Wilków.

10. KOLEJKA:
2U]Há6WDQLFD1DSU]yGĝZL
ELH4XR9DGLV0DNRV]RZ\
/.6%XMDNyZ:DOND
=DEU]H  2Uá\ %RMV]yZ 
'UDPD .DPLHQLHF  1DSU]yG
àXELH  5XFK ,, .R]áyZ 
6WDUW 6LHUDNRZLFH  6WDUW
.OHV]F]yZ3LDVW3DZáyZ
3RJRĔ=LHPLĊFLFHSDX]D

go (Włochy) w ćwierćfinale
bokserskich młodzieżowych
Mistrzostw Europy i awansował do strefy medalowej w
kategorii do 60 kg.

3L6N

3L6N


















5DG]LHFKRZ\
%HáN
%\WRPVNL6SRUW
&]DQLHF
2GUD&HQWUXP
*DV]RZLFH
/DQGHN
*RF]DáNRZLFH
Wilki
3RGEHVNLG]LH,,
-DVLHQLFD
8VWURĔ
6NRF]yZ
7\VNL6SRUW,,
5DFLEyU]
/ĊG]LQ\


















Sushi Kushi B Klasa

















obre wieści napłynęły
do nas wczoraj z Turcji.
Damian Durkacz ze Spartana Knurów otrzymał walkower od Christiano Gasparie-

D

6WDQLFD
6LHUDNRZLFH
3DZáyZ
:DOND
%RMV]yZ
ĝZLELH
4XR9DGLV
=LHPLĊFLFH
.OHV]F]yZ
.R]áyZ,,
àXELH
.DPLHQLHF
%XMDNyZ















,,,/LJDNRELHW
7. KOLEJKA:
3RJRĔ 3UXGQLN  &RQFRUGLD
.QXUyZ/=63DNRVáDZL
FH3ORQ%áRWQLFD6WU]HOHFND
ĝOąVN5HĔVND:LHĞ5RO
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ukasz Piszczek, jako
d r ug i t rener poprowad zi ł LKS Gocz a łkowice-Zdrój do kolejnego
ligowego zwycięstwa. Tym
razem w spotkaniu z Wilkami Wilcza. Reprezentant
Polski i defensor Borussii
Dortmund przebywa w kraju, bowiem jest kontuzjowany i w wolnych chwilach
wspiera swój pierwszy klub.
Piłkarze Wilków po drugiej z rzędu porażce zostali zepchnięci w tabeli na 9. miejsce,
a w kolejnym meczu zmierzą
się na wyjeździe z Polonią
Bytom. Najbliższy rywal pod-

Mieliśmy sezon ogórkowy. Był też sezon na grzyby. Jest jesień.
Polska. I - tak zwana - złota. Niestety trochę deszczowa, więc
liście nieco szybciej spadają z drzew. Jest też chłodniej, aniżeli
w lipcu i sierpniu. No i nie da się ukryć, że w niektórych regionach
naszego kraju powiało chłodem w relacjach kibicowsko-piłkarskich. I zamiast cieszyć oko zmieniającymi kolor liśćmi, jesteśmy
raczeni informacjami o zupełnie innych „liściach”. Dosłownie
rzecz ujmując, słyszymy ostatnio o policzkowaniu zawodników
przez kibiców. Z tak zwanego „liścia”.
Nie jest to normalne, ale niektórzy uznają, że porażka jest
gorsza niż śmierć, bo z porażką musisz żyć. No i owych porażek
chcą uniknąć wszelkimi sposobami. Przy okazji zapominają, że
zwycięzcami w sporcie są nieliczni. Większość to niestety przegrani. I nie zmieni tego ani nadchodząca zima, ani wiosna, nie
wspominając o lecie. Nie zmienią tego też liście. I te spadające
z drzew, i te wymierzane w policzek.
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gdy latem ubiegłego roku Rafał
zerwał więzadła?
- Jakieś obawy były, ale Rafał powtarzał, że wielu piłkarzy
i sportowców przez to musi przejść.
I przytaczał kontuzję Arka Milika,
z którym się zna. Nawiasem mówiąc, też miałam okazję go poznać.
W pociągu...
Rafał po kontuzji wiedział, że
czeka go ciężka rehabilitacja. Zagryzał wtedy zęby i pracował całymi
dniami, aby wrócić do zdrowia. Jak
sam wspominał, rehabilitacja jest
dużo cięższa od treningów.
- Gdy Rafał przechodził rehabilitację, Łukasz grał i strzelał bramki. Zauważyłaś, że Rafał zazdrościł
Łukaszowi?
- Myślę, że gdzieś tam w głowie
Rafała była nutka zazdrości, ale
wiedział, że musi w pełni dojść do siebie po kontuzji i prędzej czy później
przyjdzie jego czas.
Mówi się, że Rafał jest troszkę
lepszy, a może inaczej, że ma większy
luz na boisku i piłka mu się lepiej klei
do nogi. Może to przez ten większy
dystans do siebie, łatwiej mu było pogodzić się z tym, że na grę w Górniku
musi poczekać dłużej od Łukasza.

- Chłopcy mieli zapewne swoich idoli.
- Pamiętam, że jak byli młodsi to
Łukasz zachwycał się m.in. Beckhamem, a Rafał - Ronaldinho. Później
wołali na niego Rafalinho.
Zinedine Zidane to z kolei piłkarz, a obecnie trener, którego ja
bardzo lubię.
Muszę też wspomnieć, że u nas
w domu zawsze kibicowało się Barcelonie. Pamiętam, jak pojechaliśmy
pierwszy raz z rodzicami do Hiszpanii. Obowiązkowo musieliśmy
zwiedzić Barcelonę i Camp Nou,
gdzie wydaliśmy sporo oszczędności
na pamiątki.
Mieliśmy też wtedy ogromne
szczęście, bo gdy byliśmy na stadionie,
piłkarze mieli rozruch i spotkaliśmy
takie sławy, jak Gerard Pique, czy ten
„wariat” Dani Alves. Nie umieliśmy
wtedy dobrze języka angielskiego więc
wołaliśmy do nich: foto, foto! Alves
stanął wtedy obok, potargał mnie za
włosy i strzelił głupią minę. Fajnie, bo
mamy super pamiątkę.
- Gdyby Twoi bracia nie grali
w piłkę, to co by robili?
- Trudne pytanie, ale myślę, że i tak
byłby to sport. Na pewno w przypadku

Łukasza. A Rafał? Nie wiem, chyba by
kopał rowy (śmiech). Na pewno by to
była jakaś praca fizyczna.
- Jaki macie teraz kontakt ze
sobą?
- Teraz świetny, wspieramy się
nawzajem, ale kiedyś sobie przeszkadzaliśmy.
- Jest ktoś, komu chcielibyście
wspólnie powiedzieć dziękuję za to,
kim dzisiaj jesteście?
- Przede wszystkim rodzicom.
Gdyby nie oni, ich codzienne wsparcie
to nigdy nie osiągnęlibyśmy swoich
dotychczasowych sukcesów.
- Na zakończenie, zastanawiam się, czym dla Ciebie jest
piłka nożna?
- Od dziecka jest dla mnie formą
ruchu, bo bracia wyciągali mnie na
boisko, żebym stała na bramce. Oni
się „kiwali”, a do mnie mówili: Martyna idź na bramkę.
Teraz piłka nożna to dla mnie
tylko sport, ale i aż, bo dla braci jest
to praca, ale też przede wszystkim
pasja. Piłka nożna to dla mnie też
możliwość kibicowania i wspierania
Łukasza oraz Rafała.
Tomasz Czarnecki
Piotr Skorupa

Foto: prywatne

Mam swój zespół, śpiewam m.in.
na weselach. I podobnie, jak w przypadku moich braci, moja praca jest
również moją pasją.
A moje plany na przyszłość? Bardzo chciałabym śpiewać, to na pewno.
I mam nadzieję, że uda mi się zaistnieć na estradzie, tak jak na przykład
Beacie Kozidrak i grupie Bajm.
Pasjonuje mnie też aktorstwo
i taniec, ale na pierwszym miejscu
zawsze była muzyka.
Mam też nadzieję, że niebawem
nagram w studiu kilka coverów
i może to się jakoś rozwinie.
- Wracając do bliźniaków i piłki
to wiem, że kibicujecie im całą rodziną. Opowiedz coś o tym.
- Tak kibicujemy rodzinnie i dzieje
się to na meczach u siebie, ale i na
wyjazdach. Byliśmy m.in. na meczu
w Krakowie z Cracovią. Najpierw
była euforia, bo Górnik prowadził 3:1,
a w końcówce - nie wiem, czy los tak
chciał, czy sędzia - ale zrobiło się 3:3.
Często siedząc na trybunach
przeżywamy huśtawkę nastrojów.
Najczęściej wzruszamy się i cieszymy,
no i mamy powody do dumy, bo gra
w Górniku to wielka sprawa.
- Były momenty zwątpienia,

Foto: prywatne

- Spotykamy się, by porozmawiać o Twoich braciach, którzy
mają za sobą udany debiut w piłkarskiej ekstraklasie. Gdybyś miała
w kilku zdaniach scharakteryzować Łukasza i Rafała to, co byś
powiedziała?
- Łukasz się kiedyś bardziej załamywał. Każdy przegrany mecz bardzo przeżywał, zamykał się w sobie
na jakiś czas. Rafał z kolei podchodził
do wydarzeń na boisku z dystansem
- „dobra, nie udało się, następnym
razem będzie lepiej”. Zawsze był taką
osobą, która pocieszała też Łukasza.
Teraz natomiast jest tak, że Łukasz
podchodzi do tego bardziej dojrzale.
Po meczach cały czas ze sobą
rozmawiają i analizują każde swoje
zagranie, a tematów nie ma końca.
Te ich długie rozmowy - tak mi się
wydaje - są korzystne dla drużyny, bo
głównie chodzi o to, żeby wygrywać
mecze i grać z korzyścią dla zespołu.
Sami to zresztą podkreślają.
- Bracia łączą pasję z zawodową
grą, a Ty, jaki masz pomysł na życie?
- Śpiew. Jestem aktorką scen
muzycznych, mam dyplom studia
wokalno-baletowego, do którego
uczęszczałam w Gliwicach.
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