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PrZYSZOwICE

Młodzi muzycy
z Przyszowic, Ostropy
oraz gliwickich
i zabrskich szkół
muzycznych zachwycili
przyszowickich
wiernych wykonaniem
kolęd i pastorałek

śpiew na święto

Młodzi muzycy skrzyknęli się
powtórnie – występowali już przed
rokiem, koncertując m.in. w Knurowie. W przyszowskiej świątyni
zagrali pod kierunkiem Mirosława
Hajduka. Pięknym śpiewem ujęła
słuchaczy Alicja Śmietańska-Nowakowska. Braw nie szczędzili im parafianie, nie skąpił też ks. proboszcz
Adam Niedziela.
Kolejna okazja do posłuchania
młodych muzyków nadarzy się w
niedzielę, 22 stycznia. W świątyni
w Ghudowie odbędzie się koncert
kolęd. Wystąpią okoliczne zespoły
chóralne, wśród nich świętujący w
tym roku swoje 100-lecie przyszowicki chór Słowik. Początek koncertu
zaplanowano na godz. 15.

W święto Trzech Króli w przyszowickiej świątyni wybrzmiały
najpiękniejsze kolędy; na zdjęciu: dyryguje Mirosław Hajduk,
śpiewa Alicja Śmietańska-Nowakowska

Tekst & Foto: Tomasz Rak

Knurów

Knurów

Wyśpiewały nagrody
15 grudnia w Będzinie odbył się
IV Wojewódzki Konkurs Piosenki
Polskiej „Murmurando”. Wśród
uczestników znaleźli się także knurowianie: Julia Lisoń i Michał Szymański z Miejskiego Gimnazjum nr 4 oraz
Sonia Bidrowska i Julia Matuszczyk z
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
4. Komisja po przesłuchaniu kilkudziesięciu kandydatów z całego

województwa, wybrała najlepszych.
Jury szczególnie urzekła interpretacja dwóch knurowianek: Julii Lisoń,
która zajęła III miejsce w kategorii
klas gimnazjalnych, oraz Soni Biedrowskiej, zdobywczyni II miejsca w
kategorii klas I-IV. Dziewczęta tylko
za pomocą głosu, potrafiły zauroczyć
widownię i wyśpiewać nagrodę.

JB

ogłoszenia

InFOrMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 10.01.2012 r.
do 30.01.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiącą fragment targowiska miejskiego.
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Niedawno pisaliśmy
o tragedii, jaka rozegrała
się na przejściu dla pieszych na ul. Szpitalnej.
W wypadku zginął ksiądz
W ubiegły wtorek, na szczęście,
zdarzenie nie przybrało tak dramatycznego finału. 18-letni mieszkaniec
powiatu gliwickiego, kierujący fiatem
seicento, potrącił przebiegającą przez
jezdnię 16-letnią mieszkankę Łazisk
Górnych. Do zdarzenia doszło na ul.
Szpitalnej.
- Apelujemy do pieszych, by przed
wejściem na jezdnię upewnili się,
czy kierowcy ich widzą. Kierowcom
przypominamy, że w czasie jazdy
muszą uwzględniać możliwość niespodziewanego pojawienia się pieszych
- mówi rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach komisarz Marek Słomski.
/g/

W ubiegły czwarte
k na ulicy Juliusza
Słowackiego w
Knurowie z powodu
silnych wiatrów, osiąg
ających tego
dnia w porywach na
wet do 28 m/s, doszł
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ZAPrOSZEnIE

nekrolog

Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej
ś.p. rYSzArDA Skrzek
a w szczególności Kapłanom, Przyjaciołom,
Znajomym, Sąsiadom,
Działkowiczom, Pocztom Sztandarowym,
Orkiestrze KWK „Knurów”
za obecność i modlitwę oraz złożone wieńce
i kwiaty
serdeczne podziękowania składa
Żona i Dzieci z Rodzinami
2

Już nie ma tych miasteczek, gdzie
szewc był poetą/ Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem(...)−
pisał Antoni Słonimski o świec ie, k tór y odszed ł. O świec ie
żydowskich miasteczek. W tym
tygodniu przypada Dzień Dialogu z Judaizmem. Żydzi nazywali
Polskę − Polin czyli tu spocznij.
Nazywali ją swoim domem. Portal
przybliża zapomniane miejsca i
ludzi, o których pamięć powoli się
zaciera. Jest swoistym przewodnikiem po pustych, żydowskich
miasteczkach. Na stronie można
również znaleźć ciekawe materiały
edukacyjne, zobaczyć fragmenty
wystawy i internetowe lekcje.
Twórcy tego niezwykłego wirtualnego miejsca mają jeden cel:
ocalić od zapomnienia − uczyć dla
przyszłości.
JB

Ekspert odpowie
na pytania
Chcesz z a łoż yć d zia ła l ność
gospodarczą z w ykorzystaniem
środków unijnych? Interesują cię
możliwości dofinansowania firm,
organizacji pozarządowych lub bezpłatne szkolenia oraz studia? Przyjdź
20 stycznia do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Na te i inne pytania bezpłatnie
odpowie konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
z Katowic. Dyżur potrwa od godz.
9.00 do 11.00.
1 marca 2011 roku w Katowicach
otworzył swe podwoje PIFE, działający w ramach sieci koordynowanej

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Punkt działa przy Fundacji
na Rzecz Wspierania Edukacji i
Rozwoju Sa morządności wśród
Młodzieży Viribus Unitis. Głównym celem jest rozpowszechnianie
informacji o Funduszach Europejskich i zwiększenie zaangażowania
zainteresowanych w przygotowanie
i realizację projektów.
Pytania można zadawać także telefonicznie: 32 209 16 90, 32 209 17 01
lub e-mailowo: biuro@pife.katowice.
pl. Odpowiedzi udzieli Rafał Urlik.
/-/
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Karne parkowanie

- Każdy parkuje gdzie może, czasami na poboczach. A ktoś taki zostawia
swoje auto na dwóch miejscach na tak długo i wcale się nie przejmuje
- zwraca uwagę Czytelniczka. Złości ją nieprawidłowo zaparkowane audi
przy ul. Kapelanów Wojskowych
Audi przykuło jej uwagę w niedzielę przed świętami (18 grudnia).
- Wracałam do domu i nie miałam
gdzie zaparkować swojego samochodu.
Mówi, że podniosło jej się ciśnienie, kiedy zobaczyła audi zajmujące aż dwa miejsca parkingowe. Po
świętach powiadomiła Straż Miejską.
- Zgłoszenie przyjęto, a ten samochód
nadal tam stoi. 3 stycznia ponownie
zgłosiłam ten fakt Straży.
Kobieta usłyszała, że zgłoszenie
zostało przyjęte, ale są procedury,
których strażnicy nie mogą przyspieszyć. - Może jak opublikujecie zdjęcia
tego samochodu z małą wzmianką, to
znajdzie się ktoś, kto zna właściciela,
powiadomi go i problem zostanie w
końcu rozwiązany.
Czytelniczka nie była jedyną
osobą, której przeszkadzało audi.
Kilka dni temu ktoś na przedniej
szybie samochodu nakleił wlepkę ilustrującą męski członek i odwołującą
się do popularnej kary stosowanej
przez Super Nianię - karnego jeżyka.
Właściciel audi może wyczytać z
wlepki, że otrzymał karnego „k***sa
za ch***e parkowanie”.
Jak udało nam się dowiedzieć,
równolegle toczy się postępowanie

w biurze wykroczeń Straży Miejskiej
w Knurowie. - Sprawa jest w toku
- uspokaja zastępca komendanta
Andrzej Dobrowolski. - 29 grudnia
przyjęliśmy zgłoszenie. Ustaliliśmy
już, kto jest właścicielem audi. Mimo
wezwania kierowca nie zgłosił się do
nas. Sporządziliśmy notatkę, a na
adres właściciela wysłaliśmy odpowiednie pismo. Kiedy już się do nas
zgłosi, będzie musiał wskazać, kto zaparkował samochód w taki sposób. Za
niedostosowanie się do oznakowania
poziomego grozi stuzłotowy mandat.
Zastępca komendanta potwierdza, że przyczyną wielu wykroczeń
jest brak miejsc postojowych. - Nikt
nie może zabronić właścicielowi, by
jego samochód stał w miejscu dłuższy czas zwłaszcza, jeśli nie zagraża
bezpieczeństwu i zaparkowany jest
prawidłowo.
Uwadze strażników nie uchodzą
natomiast te na obcych rejestracjach lub z widocznymi oznakami
nieużywania. Są wtedy sprawdzane
w Centralnej Ewidencji Pojazdów i
Kierowców. W ubiegłym roku udało
się w ten sposób namierzyć skradzione auto.

Knurów

Na malucha

Z klatki schodowej bloku przy
ul. Szarych Szeregów ktoś wyprowadził dziecięcy wózek marki Espiro GTX. Kradzież miała miejsce w
ubiegłą niedzielę około godz. 20.00.
Poszkodowaną jest 30-letnia mieszkanka Knurowa, która oszacowała
stratę na 1 tys. zł.
/g/

Knurów

Nie uiścił

Policjanci z knurowskiego komisariatu wespół z ochroną supermarketu, mieszczącego się przy ul. Szpitalnej, zatrzymali w ubiegły czwartek
21-latka. Mężczyzna bez stałego
miejsca zamieszkania próbował wynieść ze sklepu towar o wartości 257
zł. Grozi mu teraz od 3 miesięcy do 5
lat pozbawienia wolności.
/g/

Knurów

Moda czy
przypadek?

Na osiedlu trudno o wolne miejsce postojowe, dlatego tak
zaparkowane auto doprowadza wielu zmotoryzowanych
knurowian do białej gorączki...

/pg/

Do łask złodziei wróciły volkswageny. 3 stycznia o godz. 17.00
właściciel golfa 4 zauważył jego
brak na przyblokowym parkingu
przy ul. Piłsudczyków. Strata kosztowała go 10 tys. zł.
Nazajutrz z podobną stratę musiał przełknąć inny knurowianin.
Wieczorem z parkingu przyblokowego przy ul. Parkowej znikł jego
volkswagen LT wart 13 tys. zł.
Sprawy badają śledczy z knurowskiego komisariatu.

/g/

Knurów

Bilety w (nowej) cenie
Związek tłumaczy podwyżkę galopującą inflacją i przede wszystkim
rosnącymi cenami oleju napędowego. - Kiedy domagamy się od przewoźników lepszych autobusów, oni
spełniając to żądanie, odpowiadają
wyższymi cenami usług - stwierdza
przewodniczący Związku Roman
Urbańczyk.
Od 1 kwietnia za bilet po mieście
zapłacimy 3 zł, w granicach dwóch
miast 3,60, a w trzech i więcej 4,40
zł. Podwyżka nie ominie najwierniejszych pasażerów - posiadaczy
biletów miesięcznych. Analogicznie
będą one kosztować: 116 i 138 zł.
Bilet kwartalny na dwa i więcej miast
podrożeje od sierpnia 2011 roku w
sumie o 66 zł (nowa cena - 348 zł). Już
teraz KZK GOP zapowiada, że bilety
będą drożeć regularnie.
Według władz Związku opłata za

jeden przejazd wykonana na bilecie
wieloprzejazdowym jest obecnie o
około 70 proc. niższa od opłaty za
przejazd opłacony biletem jednorazowym.
Nie jest tajemnicą, że z każdym
rokiem spada ilość sprzedawanych
biletów. W utrzymaniu zwyżkowej
tendencji nie pomaga nawet wpuszczanie pasażerów do autobusów
przednimi drzwiami, ani okazjonalne kontrole biletów.
Mieszkańcy województwa śląskiego często od komunikacji miejskiej wolą samochód. - To oznacza
dla nas, niestety, utratę części pasażerów, którzy byli naszymi stałymi
klientami i do tego klientami nie korzystającymi z żadnych ulg - wyjaśnia
przewodniczący Urbańczyk.
Mniejsza liczba przewozów ma
także związek ze stałym spadkiem
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liczby mieszkańców. Starzejące się
społeczeństwo oznacza wzrost przejazdów bezpłatnych, a to odbija się na
wielkości przychodów z tytułu sprzedaży biletów. Już przy okazji ostatniej
(sierpniowej) podwyżki Związek
planował pozbawić przywileju jazdy
bez biletu tych, którzy skończyli 70
lat. Burzliwa dyskusja odwiodła go
od tego pomysłu. Teraz chce sięgnąć
do kieszeni tzw. młodych emerytów
(górników, policjantów i wojskowych). Dotychczas wystarczyła im
zielona legitymacja emeryta, dowód
ze zdjęciem i mogli kasować połówkę biletu. Według regulaminu ulga
przysługuje jedynie emerytom niepracującym, jednak żaden kontroler
nie był w stanie tego sprawdzić.
Dla Zw ią zku gra jest war ta
świeczk i. Pozbawienie młodych
emerytów ulg zasili kasę KZK GOP

Foto: Dawid Ciepliński

Karnawał podwyżek trwa. To już pewne, że od
kwietnia zdrożeją bilety autobusowe i tramwajowe.
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego przymierza się również do
likwidacji ulg dla wcześniejszych emerytów

Z roku na rok ubywa pasażerów - siłą rzeczy cierpią na tym
najwierniejsi klienci

5 mln zł rocznie. Dzięki temu, zdaniem rzeczniczki prasowej Anny
Koteras, nie trzeba będzie tak szybko
podnosić cen biletów. W przeciwnym
wypadku ciężar finansowy spadłby
na pasażerów lub miasta tworzące
KZK GOP.
Nowy zapis wejdzie w życie 1 kwietnia jeśli zatwierdzi go zgromadzenie
Związku. Wtedy ulga przysługiwać

będzie emerytom po 60. roku życia.
KZK GOP zapowiada ponadto
częstsze kontrole biletowe oraz windykację dodatkowych opłat.
Na szczęście pasażerowie mają
alternatywę w postaci prywatnych
przewoźników. U nich ceny nie
szybują tak jak w KZK GOP, mimo
galopującej inflacji.
/pg/
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Ważne dla byłych pracowników Kombinatu Koksochemicznego Zabrze

Sprawdź, może
należą ci się akcje

Uprawnieni pracownicy KK Zabrze S.A. – wśród nich
emeryci dawnej Koksowni Knurów - mają prawo
do nieodpłatnego nabycia akcji Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. Sprawdź, czy do nich należysz. Jeśli tak,
do 20 lutego masz czas upomnieć się o swoje

Sprawa jest interesująca

dla wielu mieszkańców Knurowa. Mowa głównie o emerytowanych
pracownikach dawnej Koksowni
„Knurów”, ewentualnie innych zakładów, które weszły w skład kombinatu, a także o niektórych obecnych
pracownikach tej spółki.
Temat jest skomplikowany, do
wielu uprawnionych osób informacja o możliwości nieodpłatnego
nabycia akcji nie dotarła, wokół
sprawy narosło też sporo wątpliwości prawnych. Spróbujemy się przez
nie „przegryźć”.
- Zagadnienie związane jest z
komercjalizacją kombinatu, która
odbyła się pod koniec 1999 r. Komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego Kombinat Koksochemiczny
„Zabrze” w spółkę. W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego powstała Spółka Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A.
z siedzibą w Zabrzu – mówi Dawid
Rams, radca prawny, a zarazem
radny powiatu gliwickiego, który
zajął się w yjaśnianiem sy tuacji
na prośbę mieszkańców, zgłoszoną podczas dyżuru radnego. - Z
komercjalizacją przedsiębiorstwa
państwowego wiąże się uprawnienie jego niektórych pracowników
do nabycia nieodpłatnie określonej liczby akcji powstałej spółki.
W tym przypadku uprawnionym



kombinatu do Jastrzębsk iej
Spółki Węglowej S.A. otwierając
tym samym uprawnionym pracownikom realizację swojego prawa
do nieodpłatnego nabycia akcji.
Zgodnie z ogłoszeniem Zarządu
kombinatu prawo to może być realizowane do 21 października 2013
r. Po upływie tego terminu prawo
do nieodpłatnego nabycia akcji
wygasa. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby
uprawnione zostaną poinformowane odrębnymi ogłoszeniami.
Cały czas mowa tu o akcjach
spółki Kombinat Koksochemiczny

Dym z kominów - koksownia pracuje;
taki widok towarzyszył knurowianom
niemal przez cały XX wiek

Innymi słowy: uprawnieni pracownicy KK Zabrze, w tym emeryci byłej Koksowni „Knurów”,
mogą zrealizować swoje
uprawnienie do nieodpłatnego nabycia akcji
w dwojaki sposób: albo
popr zez nabyc ie akc ji
spółki Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A.
(w y s t a r c z y z a w a r c i e
umowy wraz z załącznikami, o których była
m o w a), a l b o p o p r z e z
nabycie akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej
S.A. (czynności związane z zawarciem umowy
powinny być poprzedzone jeszcze dodatkowym
oświadczeniem o zamiarze wykonania swojego
prawa w drodze nabycia
właśnie tych akcji).

Spadek z prawem do akcji?

Foto: Archiwum

Na stronach internetow ych
Kombinatu Koksochemicznego
S.A. w Zabrzu (w w w.k kzabrze.
com.pl) pojawiło się ogłoszenie
Ministra Skarbu Państwa o możliwości wykonania przez uprawnionych pracowników Kombinatu ich
„prawa do nieodpłatnego nabycia
akcji, w drodze nabycia akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
objętych przez Skarb Państwa w
zamian za wniesione akcje Kombinatu Koksochemicznego Zabrze
S.A.”.
Z ogłoszenia wynika, że stosowne oświadczenia (na piśmie)
w tym zakresie uprawnieni pracownicy mogą składać w siedzibie
kombinatu (Zabrze, ul. Pawliczka
1 budynek A, parter pokój nr 25)
do 20 lutego 2012 r. Oświadczenie
może być również przesłane listem
poleconym. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym terminie
spowoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji JSW S.A.
Skorzystanie zaś powoduje utratę
prawa do nieodpłatnego nabycia
akcji Kombinatu Koksochemicznego S.A.

W ubiegłym roku
Skarb Państwa
wniósł 85 proc. akcji

pracownikom przysługuje prawo do
nieodpłatnego nabycia (z pewnymi
zastrzeżeniami) do 15 proc. akcji
objętych przez Skarb Państwa w
dniu wpisania spółki do rejestru.

Co to znaczy
uprawnieni pracownicy

Pod tym pojęciem należy rozumieć m.in.: * osoby będące w
dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pracownikami
tego przedsiębiorstwa, * osoby,
które przepracowały co najmniej
dziesięć lat w komercjalizowanym
przedsiębiorstwie państwow ym
oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło
wskutek przejścia na emeryturę
lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników, * ponadto
osoby, które po przepracowaniu
dziesięciu lat w przedsiębiorstwie
państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku,
zostały przejęte przez inne zakłady
pracy w trybie art. 231 Kodeksu
pracy.
Zgodnie z przepisami uprawnieni pracownicy mogą skorzystać
z prawa do nabycia akcji nieodpłatnie, o ile (z pewnymi wyjątkami)
w ciągu sześciu miesięcy od dnia
wpisania spółki do rejestru złożą
pisemne oświadczenie o zamiarze
nabycia akcji. Niezłożenie oświadczenia w pow y ż sz y m terminie
powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.
Z a i ntere s ow a n i pr ac ow n icy kombinatu składali stosowne
oświadczenia do czerwca 2000 r.

Spółka przygotowała pracownikom i byłym pracownikom wzór
oświadczenia, w którym uprawniony w y ra ż a ł za miar nabycia
akcji i wskazywał swój staż pracy.
Załącznik iem do oświadczenia
było zaświadczenie o zatrudnieniu
oraz stażu pracy w KK Zabrze.
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć,
że prawo nieodpłatnego
nabycia akcji KK Zabrze
b ę d ą m i e l i p r a c ow n i cy oraz byli pracownicy
spółki należący do kategorii „uprawnionych
prac owników ”, k tór z y
do dat kowo do c ze r w ca 2000 roku złożyli
oświadczenie o zamiarze nabycia tych akcji.
Osoby te powinny były
zos t ać uję te na li ś c ie
uprawnionych pracowników, którą wywieszono
m.in. w siedzibie spółki.

- Należy wyjaśnić, że samo bycie
uprawnionym pracownikiem oraz
złożenie wymaganych oświadczeń,
o których mowa, nie oznacza, że jest
się już posiadaczem akcji. Osoba
taka uzyskała natomiast prawo
do nabycia tych akcji w przyszłości
– wyjaśnia radca Rams. - Zgodnie
z art. 38 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje
po upływie 3 miesięcy od dnia
zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych i
wygasa z upływem 24 miesięcy od
dnia powstania tego prawa.

Zabrze S.A. Uprawnieni pracownicy,
którzy zdecydują się na nabycie tych
akcji, powinni tylko podpisać jeszcze
stosowne umowy (wraz z elementami dodatkowymi określonymi aktami wykonawczymi, na podstawie
których nieodpłatnie nabędą akcje
tej spółki). Umowy oraz załączniki
będą zapewne przygotowane przez
spółkę w formie odpowiednich
wzorów, co powinno pomóc w dopełnieniu tej procedury.

A może akcje za akcje

W związku z decyzją Ministra
Skarbu, uprawnieni pracownicy mogą
jednak, zamiast akcji Kombinatu nabyć
akcje notowanej na giełdzie papierów
wartościowych JSW S.A. Tu jednak
nie wystarczy tylko zawarcie umowy.
Wpierw, jak zostało powiedziane na
początku, należy złożyć stosowne
oświadczenie o zamiarze wykonania
przysługującego prawa do nieodpłatnego nabycia tych właśnie akcji. Wzór
oświadczenia można pobrać ze strony
internetowej KK Zabrze (www.kkzabrze.com.pl) lub w siedzibie spółki.
Wypełnienie oświadczenia jest bardzo
proste, zajmuje kilka minut i polega
właściwie wyłącznie na wpisaniu swoich danych osobowych.
Oświadczenie powinno zostać
złożone, zgodnie z informacją ministra, do 20 lutego 2012 r. Natomiast
prawo do nieodpłatnego nabycia akcji
JSW powstaje po upływie 3 miesięcy
od dnia ukazania się oferty ministra,
wygasa zaś w dniu 20 marca 2014 r.

Prawo do nieodpłatnego nabycia
akcji podlega, z pewnymi zastrzeżeniami, dziedziczeniu.
- Jeżeli uprawniony pracownik
(albo w określonej ustawą sytuacji
jego spadkobierca) zgłosił zamiar
nabycia akcji KK Zabrze, a w tej
chwili już nie żyje, akcje mogą nabyć
spadkobiercy pracownika. Spadkobiercom można zalecić, aby sprawdzili, czy zmarły jest ujęty na liście
uprawnionych do nabycia akcji.
Następnie, jeżeli jeszcze tego nie
zrobili, przeprowadzić postępowanie
spadkowe – tłumaczy Dawid Rams.
- Jeżeli między spadkobiercami nie
ma sporu, najszybciej (bo właściwie
w ciągu jednego dnia) można tego
dokonać przed notariuszem w drodze
aktu poświadczenia dziedziczenia.
Przed wizytą u notariusza należy
ustalić, jakie dokumenty będą potrzebne. Na pewno warto postarać się
o odpis aktu zgonu wraz informacją
urzędową o numerze Pesel zmarłego, odpis skrócony aktu urodzenia
spadkobiercy, ewentualnie aktu małżeństwa, a także dowody tożsamości
stawiających się do aktu.
Inną drogą jest wystąpienie do
sądu o stwierdzenie nabycia spadku.
To jednak wiąże się to z dłuższym postępowaniem. O ile jest jeszcze wiele
czasu na nabycie akcji kombinatu, o
tyle w przypadku zainteresowania
akcjami JSW trzeba pamiętać o dodatkowym oświadczeniu, na które
zostało tylko nieco ponad miesiąc.

Warto czy nie warto

Opisywana tematyka jest dość
złożona, a może być w pewnych
sytuacjach i mocno skomplikowana. To wówczas pole do popisu dla
prawników. Pomijając, jednak ekstremalne przypadki, sama procedura
nabywania akcji nie wydaje się ani
czasochłonna, ani trudna. Nie należy
się zniechęcać, a przeciwnie - warto
sprawdzić, jakie formalności zostały
wykonane przed 12 laty. Jeśli okaże
się, że wymogi są spełnione, wystarczy dokonać kilka przewidzianych
prawem czynności, w tym złożyć stosowne oświadczenie. Akcje na pewno
będą mieć realną wartość. Jaką? To
już weryfikuje rynek.
Bogusław Wilk

Zamiana akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. na akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. odbędzie się wg następującego parytetu:
1 akcja JSW S.A. = 0,876 akcji KKZ S.A.
Powstałe w wyniku przeliczania części ułamkowe akcji JSW S.A. zaokrąglane
będą w dół.
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aktualności
Korzystajmy ze swoich praw, bo...

Żałuje się tylko
straconych okazji

- Naprawdę warto znać swoje prawa i z nich korzystać.
A już na pewno z takich, które zostały wypracowane latami
zawodowych trudów i wyrzeczeń, nie powinno się lekką ręką
rezygnować – mówi radca prawny Dawid Rams w rozmowie
z Przeglądem Lokalnym o możliwościach nieodpłatnego
nabycia akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. bądź
JSW S.A. przez byłych pracowników kombinatu, w tym dawnej
knurowskiej koksowni
Bogusław Wilk: - Ma Pan spore rozeznanie w zagadnieniach
związanych z możliwością nieodpłatnego nabycia akcji JSW S.A.
przez pracowników Kombinatu
Koksochemicznego Zabrze S.A.
Skąd zainteresowanie właśnie tą
problematyką?
Radca prawny Dawid Rams:
- Zainspirowali mnie mieszkańcy
Knurowa. Kilka osób zgłosiło się do
mnie, jako radnego powiatowego, z
prośbą o pomoc w wyjaśnieniu tej
kwestii. Z chęcią podjąłem się tego
zadania, tym bardziej, że tematyka
komercjalizacji i prywatyzacji jest
prawniczo ciekawym wyzwaniem.
Przede wszystkim jednak zdaję sobie
sprawę, że zagadnienie, którym tak
żywo zainteresowani są zwłaszcza
emeryci naszej dawnej koksowni,
nie dla wszystkich jest problemem
przystępnym.
- Jaka jest podstawa prawna do
starań o akcje?
- Sprawę nieodpłatnego nabycia
akcji spółek powstałych w wyniku
komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, regulują przede wszystkim
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Ministra
Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia
2003 r.
Komercjalizacja, w rozumieniu
ustawy, polega na przekształceniu
przedsiębiorstwa państwowego w
spółkę. W związku z dokonaną komercjalizacją określonym pracownikom oraz byłym pracownikom przysługuje uprawnienie do nieodpłatnego
nabycia pewnej ilości objętych przez
Skarb Państwa akcji (lub udziałów)
powstałej spółki. Powołane przepisy określają m.in. ilość tych akcji,
zasady i tryb ich nabywania, kategorie uprawnionych pracowników,
obowiązki, jakie należy spełnić, aby
skorzystać z uprawnień.
- Kto to są „uprawnieni pracownicy”?
- To jedno z kluczowych pojęć
zdefiniowanych przez samą ustawę
w art. 2 pkt 5. Za „uprawnionych
pracowników” uznaje się m.in. osoby
będące w dniu wykreślenia z rejestru
komercjalizowanego przedsiębiorstwa
państwowego pracownikami tego
przedsiębiorstwa oraz osoby, które
przepracowały co najmniej dziesięć
lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego
poprzedniku, a rozwiązanie stosunku
pracy nastąpiło wskutek przejścia na
emeryturę lub rentę albo z przyczyn
niedotyczących pracowników.

- Czy z Pana ustaleń wynika, że
temat może być istotny dla większej
ilości knurowian?
- Nie przeprowadzałem w tym zakresie szczegółowych dociekań, ale jak
np. podaje JSW w swoim „Vademecum
inwestora”(wydanym w związku z
debiutem giełdowym tej spółki) „osób
uprawnionych ustawowo do nieodpłatnego nabycia akcji KK Zabrze jest
około 4 tys.”. Nie odważę się szacować
liczby potencjalnych akcjonariuszy w
Knurowie, ale sądzę, że jest ich sporo.
Koksownia przez dziesięciolecia była
jednym z większych pracodawców w
naszym mieście.
- Kto zatem może otrzymać
akcje?
- Pierwszym punktem na drodze
do ewentualnego nabycia akcji jest
zakwalifikowanie pracownika do kategorii pracowników „uprawnionych”.
Zgodnie z art. 38 powołanej ustawy
drugim zasadniczym elementem
warunkującym prawo do nieodpłatnego nabycia akcji jest złożenie przez
uprawnionego pracownika w ciągu
6 miesięcy od dnia wpisania spółki
do rejestru pisemnego oświadczenia
o zamiarze nabycia akcji. Przepisy
określają szczegółowe elementy, jakie
powinno zawierać oświadczenie.
Łącznie z oświadczeniem o zamiarze
nieodpłatnego nabycia akcji uprawniony pracownik składa pisemne
oświadczenie o nieskorzystaniu z
prawa do nieodpłatnego nabycia akcji
lub udziałów w innej spółce.
Odnosząc się do przedstawionej
sytuacji, dotyczącej pracowników
byłej Koksowni „Knurów” (należącej
do Kombinatu Koksochemicznego)
z przekazanych informacji wynika,
że stosowne oświadczenia należało
złożyć do czerwca 2000 r. Ponadto
w chwili obecnej funkcjonują już
ostateczne listy pracowników uprawnionych określające staż pracy oraz
ilość przypadających w związku z tym
stażem akcji na daną kategorię pracowników. Upłynął również termin
zgłoszenia ewentualnych reklamacji
w tym zakresie.
- Jaki wpływ na sytuację ma
przeniesienie przez Skarb Państwa
akcji zabrskiego kombinatu do JSW
S.A.?
- Olbrzymi. Dotychczasowe uwagi
koncentrują się na prawie nabycia
akcji, tj. swego rodzaju „oczekiwania” prawnego (pracownicy składali
na razie oświadczenie o „zamiarze
nabycia” akcji). Natomiast sytuacja
zmieniła się w związku z wniesieniem przez Skarb Państwa 85 proc.
akcji Kombinatu Koksochemicznego
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Radca prawny Dawid Rams

Zabrze S.A. do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. Zgodnie z art. 38 ust.
2 ustawy, prawo do nieodpłatnego
nabycia akcji powstaje po upływie 3
miesięcy od dnia zbycia przez Skarb
Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych i wygasa z upływem
24 miesięcy od dnia powstania tego
prawa. Co do zasady, w tym okresie
uprawnieni pracownicy mogą nabyć
akcje Kombinatu Koksochemicznego.
- Skąd mają o tym wiedzieć?
- Informacja o miejscu i terminie zawierania umów, liczbie akcji
przeznaczonych do zbycia, dacie
wygaśnięcia prawa do akcji oraz inne
informacje mogące usprawnić wydawanie akcji, powinny być udostępnione
pracownikom uprawnionym w formie
ogłoszenia o przystąpieniu do zbywania akcji, za pośrednictwem prasy
oraz poprzez ogłoszenia wywieszane w
siedzibie Kombinatu oraz innych jego
jednostkach. Warto jeszcze zwrócić
uwagę, że zgodnie z par. 15 powołanego
rozporządzenia minister właściwy do
spraw Skarbu Państwa zawiera w imieniu Skarbu Państwa z uprawnionym
pracownikiem umowę nieodpłatnego
zbycia akcji; dokument umowy zbycia
akcji sporządza spółka. Ponadto w
myśl tego przepisu przed zawarciem
umowy uprawniony pracownik ponownie składa pisemne oświadczenie
o nieskorzystaniu, do dnia zawarcia
umowy, z prawa do nieodpłatnego
nabycia akcji lub udziałów w innej
spółce oraz oświadczenie o zapoznaniu
się z ograniczeniami dotyczącymi zbywania akcji. Oświadczenia te stanowią
załączniki do umowy zbycia akcji.
Osoby zainteresowane nabyciem
akcji Kombinatu nie muszą się zatem
spieszyć, powinny jednak pamiętać o
terminie, w którym można zawrzeć
stosowną umowę, aby uprawnienie
nie wygasło.
- W przypadku akcji JSW S.A.

jednak wskazany jest pośpiech...
- W związku z podjętą decyzją
Ministra Skarbu Państwa uprawnieni pracownicy Kombinatu (np.
emerytowani uprawnieni pracownicy
koksowni „Knurów) mogą zamiast
akcji Kombinatu Koksochemicznego
Zabrze S.A. nabyć akcje Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. Ma to związek
z art. 38d ustawy, zgodnie z którym
w przypadku wniesienia akcji spółki
powstałej w wyniku komercjalizacji
do spółki z udziałem Skarbu Państwa,
minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa może zaoferować możliwość
wykonania prawa do nieodpłatnego
nabycia akcji, w drodze nabycia akcji
spółki z udziałem Skarbu Państwa,
objętych w zamian za wniesione akcje
spółki powstałej w wyniku komercjalizacji. Tak też stało się w wypadku
Kombinatu. Termin na złożenie
oświadczenia w tym zakresie upływa,
jak wskazano w ogłoszeniu ministra,
20 lutego 2012 r.
- Jakich formalności należy
dopełnić?
- W tym wypadku, zanim przystąpi
się do podpisania stosownej umowy,
należy dokonać dodatkowej czynności zgodnie z cytowanym przepisem uprawnieni mogą skorzystać z tego prawa, o ile
w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia im
oferty ministra, o której mowa, złożą
spółce powstałej w wyniku komercjalizacji pisemne oświadczenie o zamiarze
wykonania przysługującego im prawa
do nieodpłatnego nabycia akcji. Niezłożenie oświadczenia w powyższym
terminie powoduje utratę prawa do wykonania prawa nieodpłatnego nabycia
akcji w spółce, do której Skarb Państwa
wniósł akcje spółki powstałej w wyniku
komercjalizacji.
- Podsumujmy...
- Reasumując, osoby które zechcą
nabyć akcje Kombinatu powinny
zawrzeć odpowiednią umowę (wraz z
dodatkowymi elementami o których
była mowa wyżej), natomiast osoby
zainteresowane akcjami JSW powinny
wcześniej złożyć jeszcze dodatkowo
oświadczenie o zamiarze wykonania swego prawa do nieodpłatnego
nabycia akcji w drodze nabycia akcji
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
- najprościej będzie skorzystać z przygotowanego przez Kombinat wzoru,
który można pobrać w siedzibie spółki
oraz ze strony internetowej. Należy
również pamiętać o terminach na dokonanie poszczególnych czynności.
- Czy skorzystanie z opisanych
uprawnień wymaga jakichś ekstra
zabiegów, np. wizyty u notariusza?
- Wokół sprawy narosło kilka
niejasności, m.in. wśród byłych pracowników koksowni pojawiła się
informacja, że należy dokonać jakichś czynności przed notariuszem.
Co do zasady jednak skorzystanie z
uprawnień, o których mowa wyżej, nie
wymaga wizyty u notariusza.
- A w sytuacji, gdy akcje zechcą
nabyć spadkobiercy zmarłego pracownika?

- To oczywiście zmienia postać
rzeczy. Jeśli, przykładowo, uprawniony pracownik zmarł w 2000 r.,
a wcześniej złożył oświadczenie o
zamiarze nabycia akcji Kombinatu,
powinien był zostać wpisany na listę
uprawnionych pracowników, zaś jego
uprawnienie może być zrealizowane
przez spadkobierców. Spadkobiercy
mogą natomiast w tym wypadku,
wykazać swój tytuł poprzez przedstawienie postanowienia o stwierdzeniu
nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego
przez notariusza. Jeśli zatem postępowanie spadkowe po zmarłym nie
zostało przeprowadzone, należałoby
uczynić to teraz. Czynności notarialne
mogą okazać się konieczne, szczególnie jeśli spadkobiercy zdecydują się na
nabycie akcji JSW S.A. - postępowanie
spadkowe przed notariuszem (właśnie
w formie aktu poświadczenia dziedziczenia) można bowiem przeprowadzić
w ciągu jednego dnia (inaczej niż
w sądzie), a czas w tym przypadku
ma istotne znaczenie z uwagi na
konieczność złożenia wymaganego
oświadczenia, o którym była mowa.
Oprócz postępowania dotyczącego
nabycia spadku, można również dokonać działu spadku, choć nie jest to
konieczne dla realizacji uprawnień,
o których mowa. Można również
rozważyć udzielenie stosownych
pełnomocnictw, np. do zawierania
umów związanych z realizacją tych
uprawnień.
- Omawiany przez nas temat jest
dość złożony. To może niektórych
zniechęcać. Czy, Pana zdaniem,
„skórka warta jest wyprawki”?
- Ograniczony dostęp do informacji prowadzi nieraz do pytań o
sensowność korzystania z określonych
praw. Tak stało się i w tym wypadku,
część osób wyraża obawy, że korzyści z
akcji może zbyt wiele nie być. W moim
przekonaniu warto jednak rozważyć
skorzystanie z – co należy podkreślić
– nieodpłatnego nabycia akcji, do decyzji zainteresowanego pozostawiając
wybór po akcje której spółki sięgnąć
- Kombinatu czy JSW. Procedura
nabycia akcji nie wydaje się szczególnie skomplikowana i czasochłonna.
Po jej przejściu uprawnieni nabędą
akcje spółki przedstawiające realną
wartość ekonomiczną. Należy jednak
pamiętać o pewnych ograniczeniach w
zakresie możliwości rozporządzania
przez uprawnionych pracowników
akcjami nabytymi w opisanym trybie. W szczególności należy mieć na
uwadze art. 38 ust. 3 ustawy, zgodnie
z którym akcje te nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem 2 lat
od dnia zbycia przez Skarb Państwa
pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez
pracowników pełniących funkcję
członków zarządu spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez
Skarb Państwa pierwszych akcji na
zasadach ogólnych.
Rozmawiał Bogusław Wilk

reklama



rozmaitości
Knurów. Kolędy w Sztukaterii

Przyjaciele tam gdzie śpiew

Calvi Cantores śpiewają siódmy rok; dali w tym czasie kilkadziesiąt koncertów, znacząc występy
wieloma prestiżowymi nagrodami...

Będzin

Wyśpiewane zwycięstwo
Calvi Cantores
Kolejny sukces chórzystów Calvi Cantores.
Knurowianie wygrali XVIII Ogólnopolski Festiwal
Kolęd i Pastorałek im. Kazimierza Szwarlika
w Będzinie

Panowie, z których połowa nosi wokalnych należy się knurowskim Cantores w tej subtelnej gradacji.
fryzurę zgodną z nazwą (łacińskie chórzystom. Co prawda ex aequo z
Będzińska impreza cieszy się
„calvi cantores” to tyle co „łysi Trio Ażur z Winnickiego Kultural- zasłużoną renomą. Finałowe prześpiewacy”), zaprezentowali się zna- no-Oświatowego Związku Polaków słuchania trwały trzy dni (5-8
komicie. Jurorzy, czyli prostycznia). Jury oceniło 127
fesorowie Anna Domańska
uczestników – w sumie 1680
Więcej o zespole można dowiedzieć się
(Akademia Muzyczna w Łoosób. Eliminacje odbywały
na stronie internetowej
dzi) i Roman Gruca (Instytut
się w 32 miastach w Polsce i 3
www.calvicantores.pl
Muzyki Akademii Pomorośrodkach za granicą. Udział w
skiej w Słupsku) oraz ks. dr
nich wzięło przeszło 15 tysięcy
Zenon Kołodziejczak (Uniwersytet na Ukrainie, ale wyższa nagroda śpiewaków. Na tle tych liczb widać
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w pieniężna przyznana knurowia- skalę sukcesu Calvi Cantores. Nie
Warszawie), nie mieli wątpliwości, nom (1000 zł dla chóru, 500 zł dla pierwszego i zapewne jeszcze nieże wygrana w kategorii zespołów trio) przemawia na korzyść Calvi jednego...
/bw/

Foto: Archiwum MSP-2

Foto: Archiwum zespołu

III Miejski Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej,
organizowany przez Miejską Szkołę Podstawową
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, zgromadził
utalentowanych uczniów i przedszkolaków
z knurowskich placówek

Kolędowy konkurs okazał się świetną wspólną zabawą

Nie było mowy o rywalizacji.
Świąteczny nastrój udzielił się uczestnikom i jurorom. Dyrektor „Dwójki”
Teresa Bochenek podkreślała, że
należy szukać przyjaciół tam, gdzie
śpiewają. Konkurs stał się więc okazją na zdobycie podium i miejscem
spotkania przyjaciół.
Jurorzy - Mariusz Kowalczyk −
zastępca dyrektora Centrum Kultury
w Knurowie i Violetta Kosowska −
nauczycielka muzyki z MSP-2 – mieli

twardy orzech do zgryzienia. Świetne przygotowanie uczestników (brawa należą się opiekunom), wysoki
poziom umiejętności wokalnych oraz
ciekawy repertuar ucieszył przede
wszystkim organizatorki konkursu
− nauczycielki z MSP-2 - Beatę Wapińską i Tatianę Bazylewicz.
Nagrody przyznano w siedmiu
kategoriach wiekowych.
Oprac. JB

Wyniki konkursu

Grupa „0”: 1. Jakub Nosiadek MP-12 (op. E. Korepta), 2. Nikola Wiśniowska
MP- 2 (op. B. Golańska), 3. Natalia Czaplok MSP-2 (op. B. Wapińska). Klasa
I : Nikola Kocięba MSP-2 (op. B. Wapińska), 2. Patrycja Aksman MSP-9 (op.
A. Długosz), 3. Daria Karwat MSP-3 (op. J. Bazydło). Klasa II: 1. Karolina
Zawadzka MSP-9 (A. Długosz), 2. Kaja Tomeczkowska MSP-1 (op. J. Musiał
– Orlik), 3. Alicja Rokita MSP-2 (op. B. Wapińska), wyróżnienie: Justyna
Szulim MSP-3 (op. B. Mazurek). Klasa III: 1. Bartłomiej Kaszuba MSP-7
(op. S. Stefaniak), 2. Zuzanna Maciejczak MSP-2 (op. B. Wapińska), 3. Olga
Tomeczkowska MSP-1 (op. K. Ciupek – Ciesielska). Klasa IV: 1. Julia Hemmerling MSP-7 (op. S. Stefaniak), 2. Joanna Bismor MSP-2 (op. B. Wapińska),
3. Julia Żabicka MSP-4 (op. B. Mazurek). Klasa V:1. Klaudia Szczepanik
MSP-7 (op. S. Stefaniak), 2. Magdalena Wydra MSP-2 (op. B. Wapińska), 3.
Barbara Zawadzka MSP-4 (op. B. Mazurek). Klasa VI: 1.Weronika Suszek
MSP-1 (op. I. Suszek), 2. Alicja Świder MSP-3 (op. J. Śleboda), 3. Miłosz
Stańczyk MSP-4 (op. B. Mazurek)

Knurów

Nie będzie łatwo o pracę

- Na ministerlialnych
oszczędnościach
najwięcej stracili
młodzi- mówi
Krystian Pluta

To był ciężki rok na rynku pracy. Ministerstwo obcięło o 60 proc.
środki na szkolenia, finansowanie staży czy robót publicznych.
W ciągu roku poziom bezrobocia chwilami sięgał w Knurowie 1300
osób. - 2012 rok też nie będzie należał do łatwych - zapowiada
Krystian Pluta z Biura Obsługi Bezrobotnych w Knurowie
Pod koniec grudnia w Knurowie
było 1074 bezrobotnych, 2 lata temu
- 1179. - Na oszczędnościach ministerstwa najwięcej stracili młodzi, dla
których możliwość odbycia stażu była
pomostem między szkołą a pierwszą
pracą - zauważa Pluta.
Przed wyborami parlamentarnymi rozpętała się dyskusja na temat
tzw. umów śmieciowych. Na razie
nic w tym temacie się nie zmieniło.
Większość ofert Biura Obsługi Bezrobotnych dotyczy pracy na umowę
zlecenie lub o dzieło. Umowy o pracę
zdarzają się niezwykle rzadko.
Inną kwestią jest brak doradztwa
zawodowego w gimnazjach. Młodzi
wybierają te kierunki kształcenia,
które nie gwarantują zatrudnienia.



- Taki technik ekonomista. Ładnie
brzmi, ale po tym pracę można znaleźć za kasą fiskalną w hipermarkecie.
Co innego technik rachunkowości.
Paradoksalnie, mimo ciężkiej sytuacji
na rynku pracy, wzrosło w Knurowie
zatrudnienie wśród młodych - mówi
inspektor.
Przyczyniły się do tego okoliczne
sklepy: Auchan, Leroy Merlin, Tesco.
Niestety, rotacja na poszczególnych
stanowiskach jest spora - nie każdy
się sprawdza. W samym Auchan ze
100 przyjętych do pracy knurowian
pozostało niewielu. Tradycyjnie po
świętach grono bezrobotnych zasilą
ci, którzy ostatnie tygodnie ciężko
pracowali w handlu.
W 2011 roku mniej osób otwo-

rzyło własną działalność gospodarczą. Powodem był brak pieniędzy
na dofinansowanie z Urzędu Pracy.
Chętnych wca le nie bra kowało.
Udało się aż 30 osób zaangażować
w prace społecznie użyteczne i 15 w
roboty publiczne. Dla porównania w
2010 roku z tej formy zatrudnienia
skorzystało 30 knurowian.
- Dyrektor Urzędu Pracy w Gliwicach sygnalizował już, że w tym roku
do 5 proc. mogą wzrosnąć środki z
Funduszu Pracy, czyli nie ma co liczyć
na polepszenie sytuacji bezrobotnych
- mówi Pluta.
Statystyka jest bezlitosna. W najtrudniejszym położeniu są młodzi i
kobiety w wieku 45-50. Największym
wzięciem cieszą się operatorzy wóz-

ków widłowych i elektrycy.
Na rynku pracy wciąż nie brakuje
wakatów dla potrafiących obsługiwać
obrabiarki sterowane numerycznie
czy inżynierów z umiejętnościami
obsługi AutoCADa.
Nadzieją dla bezrobotnych są
kolejne inwestycje. W Knurowie
powstaje supermarket Dino, rozbudowuje się centrum logistyczne w
Przyszowicach. W czerwcu rusza
część Centrum Europa. Firma Adecco Poland rozpoczęła już nabór na

stanowiska kasjerek i kontrolerów
(supervisorów) w punktach poboru
opłat przy autostradzie (Żernica,
Bojków, Ostropa, Kleszczów, Łany).
Oferuje pracę w systemie czterobrygadowym, trzyzmianowym. Wśród
wymagań: wykształcenie minimum
średnie (kontroler), zawodowe (kasjer), umiejętność obsługi komputera lub ekranu dotykowego, kasy
fiskalnej, prawo jazdy kat. B. (więcej
szczegółów na stronie adecco.pl.)
Paweł Gradek
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rozmaitości

Nie jestem
samarytanką
Knurów. Zwyczajni niezwyczajni są wśród nas

Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie powoli zasiadali do wigilijnej kolacji. Między nimi
biegała nieduża blondynka. Poprawiała bluzki, na życzenie
kropiła perfumami, układała włosy, ciągle pytała: co tam
słychać? Niektórych przytulała. Mimowolnie wprowadzała
rodzinny nastrój, zwyczajną dobrocią, zwyczajnym uśmiechem
Pomaganie ma w sobie coś z balansowania na krawędzi. Wystarczy
jeden fałszywy krok a osoba, której
chcemy pomóc, odsuwa się.
− Myśli, że jakąś łaskę mi robi.
Przyjdzie taka... i co mam jej się kłaniać, bo mi okno umyła − mówi jedna
z podopiecznych Caritasu.
Tak pomagać, by być niewidzialnym. Nienachalnym. Mimochodem
proponować zrobienie zakupów,
przy okazji posprzątanie mieszkania.
Zbytnie narzucanie pomocy, podkreślanie jej ważności i niezwykłości,
często narusza ludzką godność. Nikt
nie lubi czuć się jak odmieniec, nad
którym trzeba się litować.
Pomaganie wcale nie czyni człowieka lepszym. Jest dopiero wstępem,
przepustką do niezwykłości.
− Rozumiem, że ludzie z dumą
opowiadają o tym, ile zrobili dla
innych. Ale z drugiej strony jest w
tym coś z puszenia się − podkreśla
jedna z wolontariuszek. Trzeba się
bardzo pilnować, by nie popaść
w samouwielbienie. Największym
zagrożeniem dla pomagającego jest
pycha i zniechęcenie.
− Robiłam jednej pani przez rok
zakupy i ani razu nie powiedziała
„dziękuję”. Czy to mnie zniechęca?
No pewnie! Ale też pozwala zachować jakąś równowagę − podkreśla
„pomagająca”.

Taka zwykła jestem...

Pani Basia Zamirska nie lubi o
sobie mówić. Na moją prośbę o rozmowę, odpowiada machnięciem ręki
i gromkim śmiechem.
− E tam, o czym tu opowiadać.
Jakieś tam laurki chce pani pisać. Nie
o mnie. Ja zwykła jestem.
W końcu daje się przekonać
obietnicą, że nie będzie to rozmowa o
niej, a o jej podopiecznych. Pani Basia
pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie. A raczej
pracowała, bo w zeszłym tygodniu
przeszła na zasłużoną emeryturę. Na
jej wiecznie uśmiechniętej twarzy nie
widać śladów zmęczenia. A przecież
musiało być ciężko. Czy myślała kiedyś o rezygnacji?
− Miałam okresy zwątpienia, choć
nigdy nie chciałam odejść naprawdę.
Najcięższa jest bezsilność. Pamiętam
jednego pana, szczupły fajny facet,
wydawało się, że już wychodzi na
prostą, zaczął się golić, znalazł jakąś
pracę i nagle coś znowu pękło. Wrócił
do alkoholu i koniec. Zabili go. Nie
wszystkim można pomóc.

Najważniejsza jest obecność

Pani Basia z wielką uwagą traktuje swoich podopiecznych. W czasie
wigilijnej kolacji dbała, by nikt nie

Nietypowe osiedlowe locum ma swoich wiernych lokatorów

Knurów

Lokatorzy
z pazurami

Środek osiedla - sporo pieszych
i samochodów. Na pobliskim parkingu
kierowcy wypatrują wolnych miejsc. Naraz,
między parkującymi autami, ich oczom
ukazuje się... buda. Taka jak dla psa. „Jak”,
bo obok spaceruje młody czarny kocur

Pani Basia (pierwsza z prawej) wśród podopiecznych MOPS-u

siedział sam. Chodziła po sali, roznosiła posiłki, sama nie usiadła przy
stole, była zbyt zajęta myśleniem o
innych. Swoją pracę traktuje bez
cienia sentymentalizmu. Szorstko
opowiada o codziennych, żmudnych
działaniach. Po prostu trzeba pomóc,
po to ludzie przychodzą. Gdyby nie
potrzebowali pomocnej ręki, nie
odwiedzaliby ośrodka.
Nie wszystkim można pomóc, powiada
małoduszny, i nie pomaga nikomu

Pani Basia jest znaną w ośrodku
artystką. Z materii niepotrzebnej, z
kawałków sznurka, starej szklanki,
skrawków materiału tworzy małe
cuda − świeczniki, rzeźby, ozdoby.
Swoich podopiecznych wprowadza
w świat sztuki, układa ich palce tak,
by same kreowały niebanalne twory.
− Już sama świadomość, że mają
gdzie przyjść, z kim porozmawiać, dla
kogo się ubrać i ogolić, jest ważna.
I nie szkodzi, że nie mają zdolności
manualnych, ale sklejają te papierki i
podają dalej. Najważniejsza jest sama
obecność.
Pani Basia wspomina panów,
którzy przychodzą, by malować gałązki brzozy srebrną lub białą farbą.
Albo pana, zbierającego wiklinowe
koszyki ze śmietników, które potem przerabiane są w prezentowe
pudełka.

Nie stwarzam barier

Aby komuś naprawdę pomóc,
trzeba najpierw poznać człowieka.
Nie wystarczy jedna rozmowa. Ludzie zagubieni, bezdomni, osamotnieni wyczuwają, kiedy nie traktuje
się ich poważnie, kiedy się człowiek
brzydzi, wyśmiewa. Nie wierzą w pomoc. Potrzeba czasami miesięcy, by
zaufali. Należy wejść w to środowisko
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i albo się uda albo nie.
− Nie stwarzam barier, ale też nie
staram się żyć za innych. Pomoc polega raczej na podpowiadaniu, wskazaniu właściwego kierunku. Czasami
wystarczy niewiele − zainteresowanie,
napisanie pisma do odpowiedniego
urzędu, naprawienie pieca, bo dymi.
Praca pani Basi to codzienne
zmaganie się z czyjąś tragedią, z
czyimś bólem
− Ludzie mają kolce, szczególnie
ci zranieni. Ale kiedy pojawiają
się w ośrodku, kiedy widzę, że nie
chodzą już z tą swoją gulą bólu po
mieszkaniu, kiedy każdego dnia ich
uśmiech jest większy, to są moje chwile
szczęścia.
W Polsce nie brakuje akcji charytatywnych, nie brakuje zbiórek.
Wrzucamy pieniądze do puszek, nie
dotykając spraw. Czy ludzie lubią
pomagać?
− Lubią, ale tak, by nic przez to
nie stracić. Tak, by nie musieć patrzeć
− mówi jedna z wolontariuszek.
Pani Basia jest innego zdania
− Ludzie chcą pomagać, tylko nie
wiedzą jak. Boimy się rozmawiać,
boimy się cudzych łez.
Bo takie „czynne pomaganie” to
zgoda na brud, na brzydki zapach,
na dotknięcie świata, o którego istnieniu woli się nie pamiętać. Świata
odtrąconego. Świat już nie dzieli
się na północ i południe, wschód
i zachód. Nowy podział przebiega
między bogatymi i biednymi. Między potrzebującymi a tymi, którzy tę
pomoc mogą ofiarować.
− Nie jestem żadną samarytanką.
Każdy ma swoje dno, dla jednego to
przewrócenie się na ulicy, milcząca
samotność, dla innego bezdomność.
Ważne, aby człowiek, gdy już będzie
na tym dnie, wiedział, że to nie koniec.
Że to nie musi być koniec.

Buda tutaj? Ciekawe, kto wpadł
na ten pomysł? Zagaduję pierwszego przechodnia. Dobrze trafiłam.
- Aaaa, to sprawa takiej dziwaczki. Mieszka w tym bloku – mężczyzna wskazuje budynek obok. Od
razu da się wyczuć, że nie pała
sympatią do osoby, o której mówi.
– Ja nie wiem, czy to normalne – ona
trzyma w domu stare, schorowane
koty i do tego jeszcze wielkiego psa,
który szczeka pół dnia, jakby był
wściekły.
Idę do wskazanej klatki. Kilka
błędnych prób, wreszcie dzwonię
do właściwych drzwi.
- Kto tam? – słyszę z drugiej
strony. Tłumaczę o co chodzi. Lokatorka uchyla drzwi. Niewiele, ale
ta szpara pozwala porozmawiać.
Chociaż, o tyle o ile, bo z tyłu słychać ujadającego psa.
- Wie pani, ja mam tutaj dwa
kotki. Jeden z nich choruje. Więcej
nie mogę przygarnąć, dlatego pomagam jak mogę – mówi ze smutkiem
w głosie sympatyczna pani. - Budę
postawił mąż znajomej. Jola pracuje w zakładzie protetycznym koło
optyka. Tam można dowiedzieć się
więcej.
Idę. Jolanta Cieszyńska, właścicielka zakładu, wita mnie z uśmiechem.
- Budę postawiliśmy zeszłej
jesieni. Razem z Tereską pomagamy tym kociakom, jak potrafimy.
Codziennie rano przed pracą nakładam im do misek jedzenie. Kiedy
przychodzi weekend i nie pracuję,
robi to za mnie Tereska – tłumaczy
pani Jolanta. - Wspólnie dbamy
o czystość wokół budki, myjemy i
zmywamy miski, aby nikt nie powiedział potem, że chcemy dobrze, a
jest brudno, bo jedzenie wala się po
trawniku czy brzydko pachnie.
Pani Jolanta nie ma wątpliwości, że buda jest potrzebna.
Zapewnia, że koty chętnie z niej
korzystają. - Gdy podchodzę, to

uciekają. Wracają dopiero, gdy się
nieco oddalę. Po tym poznać dzikie
koty, bo spotkam tu także domowe
i oswojone, które pozwalają się
dotknąć.
O kotach pani Jolanta mogłaby
opowiadać godzinami. – Jestem
ich miłośniczką. To piękne i wspaniałe zwierzęta - zapewnia. Losem
bezdomnych kotów interesuje się
od dawna. - Kilka lat temu w tym
samym miejscu stała inna, prowizoryczna budka. Szybko znikła, więc
pojawił się pomysł na następną.
Moja rozmówczyni ma dobre
zdanie o okolicznych mieszkańcach. - Myślę, że też są wrażliwi
na bezdomne zwierzęta, bo często
widzę jedzenie w miskach, którego
ani ja, ani Tereska, nie dawałyśmy.
Ostatnio nawet pojawiła się karma z
kocich saszetek. Jakaś „niewidzialna
ręka” nam pomaga - śmieje się.
- Ludzie są naprawdę życzliwi w
stosunku do zwierząt, bo gdyby było
inaczej, to budka na pewno byłaby
już dawno zniszczona albo skradziona – stwierdza. Zauważa przy
tym, że chęci nie zawsze poparte są
wiedzą: - Niektórzy rzucają całego
hamburgera, kawałek kiełbasy lub
boczku. Koty nie są tak żarłoczne
jak psy, więc czasem takie jedzenie
leży wokół budy, przez co mieszkańcy mogą mieć pretensje. Oby to nie
obróciło się przeciw nam...
Dzięk i pani Jolancie now y
dom w Stanicy znalazła pewna
chora kotka. Znajdami są koty i
pies pani Teresy. Knurowianka
przygarnęła je, chroniąc od złego
losu. – Podziwiam ją za to, że pomaga ile tylko jest w stanie kolejnym
zwierzakom.
Na koniec słyszę, że w pobliżu
jest jeszcze jedna buda dla kotów.
Tej już nie szukam. Mam nadzieję,
że bez problemu znajdują ją te koty,
którym jest naprawdę potrzebna.
Tekst i foto: Joanna Fiołka

Tekst i foto: Justyna Bajko



aktualności
Zaczęło się 20 lat temu...

Gramy od początku
20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przeszedł do historii. Jak wyglądały pierwsze finały
w Knurowie? Odpowiedź znaleźliśmy w naszych
archiwach
Przygotowania trwały miesiąc
- trzeba było rozesłać zaproszenia do
zespołów, zaprojektować, wykonać
i rozwiesić plakaty, zorganizować
sprzęt. Wszystkie zadania spoczęły na
barkach kierownictwa domu kultury i
młodzieży z klubu „Hard Rock Caffe”,
której przewodzili „Bobik” i Krzysztof Skowroński (w sumie w prace
zaangażowało się 70 osób). Dyrygent
ogólnopolskiego zamieszania bardzo
ciepło odniósł się do pomysłu - udzielił knurowianom kilku praktycznych
rad i podał sposoby kontaktu z biurem
organizacyjnym WOŚP.

1994

Knurowski finał rozpoczęła znajoma melodia - jeden z symboli
WOŚP. „Wiarę” IRY zaśpiewali na
głosy Krzysztof Skowroński i jego
syn. Gwiazdą był Gang Olsena. Wystąpili także: Monkey Business, Fadet
Crokus, H.F.P. - Napięcie rośnie, gdy
Krzysiek przychodzi z komunikatem o
wartości zbiórki. Jest 56 mln.! W tym
momencie, z dyżurki, z góry wysypują
się kolorowe baloniki. Całe mnóstwo
kolorowych baloników - oprawa godna finałów z Woronicza.
Ostatecznie udało się uzbierać 100 mln 12 tys. 500 zł plus 14
dolarów, 50 marek, 45 drachm. W
puszkach znalazła się złota biżureria,
telefoniczne żetony A i C oraz guma
do żucia.

1995

Zanim Knurów włączył się po raz
3 do akcji WOŚP na ulicach miasta



Foto: Arch. PL

1996

To dwa finały - w MSP-9 i w
Domu Kultury w Szczygłowicach.
Ten drugi nie obył się bez mordobicia. W sumie udało się zebrać 7
mln zł.

1997

V Finał WOŚP miał w Knurowie
międzynarodową obsadę. W klubie
Power Play zagrali: For Shame z
Niemiec, Counted Fire z Belgii oraz
Drygs&Politics z Warszawy, In A
House OF Brick z Zabrza i knurowski
Abisal. Nieoficjalnie impreza zakończyła się o 3.30 nad ranem! O tym,
że Knurów nie ma serca z kamienia,
świadczył wynik - 6690 zł (po denominacji).

1998, 1999, 2000

Rok później było już około 7,5
tys. zł. W 1998 roku wolontariusze
uzbierali 10 tys. zł. Knurowianie
bawili się przy rockowej muzyce w
klubie Power Play.
Finał z 2000 roku był niezwykle
skromny, aczkolwiek treściwy. W
„Casinie” odbył się koncert noworoczny z udziałem tenora Opery Śląskiej Juliusza Ursyna Niemcewicza.
Zebrano 589 zł, ale czy to wszystko
- źródła milczą.

2001

Wśród fantów przeznaczonych
na licytację znalazły się m.in. piłki
z podpisami Ireny Szewińskiej i
Ryszarda Szurkowskiego, koszulka

2006

Warunk i atmosfer yczne nie
sprzyjały wolontariuszom. Dwoili
się i troili, by uzbierać jak najwięcej.
Kolejny raz prym wiódł Wojtek Kuśmierz z MSP-2. Tym razem udało
mu się zebrać 2150 zł. W Kinie Scenie
Kulturze odbył się maraton gorących
brzmień. Był rock, blues, hip-hop i
dobra zabawa. W sumie do puszek
wolontariuszy trafiło 18 232,28 zł.

2007

1994 rok - II Finał WOŚP. Na zdjęciu jeden z organizatorów
Krzysztof Skowroński wraz z synem

pojawili się pierwsi oszuści, podszywający się pod wolontariuszy. Kwestujący
odwiedzali domy i sklepy. W 1995 roku
ciężar organizacyjny przejęli na siebie
właściciele dyskoteki „Milano”, prezydent miasta i wydział kultury. Zagrali
m.in. The Flaw, The Lovejoy, Apogeum,
Moral Madness. Uczestnikom imprezy
nie udało się dorównać poprzednim
rekordom - zebrali 4 mln zł.

Zagrali m.in. Pozytyw N, SleepWalkers, Del Arte, NKS, Le Fleur, Cropla,
Orion Prophecy i Whizper. Atutem
była różnorodność. Dla dzieci ze
schorzeniami laryngologicznymi
knurowianie uzbierali 12 tys. zł.

- W tym roku nie trafił się ani
jeden stuzłotowy banknot - zauważyła
podczas XIV finału, licząca zebrane
pieniądze, Sonia Wolnica z Centrum
Kultury.
W skarbonkach znalazły się za
to m.in. nieważne monety i żetony
telefoniczne.
Knurów zasilił konto WOŚP 18
tys. zł.

1993

20 lat temu informowaliśmy na naszych łamach: już dzień przed koncertem 10 odpornych na mrozy dziewcząt
chodziło po mieście ze skarbonkami i
zbierało pieniążki na operacje dla chorych dzieci. Właściwa zbiórka pieniędzy
rozpoczęła się jednak w niedzielę, 3
stycznia. Pieniądze dla WOŚP napływały do Knurowa ze wszystkich stron,
żeby zaznaczyć swój udział w akcji
przyjeżdżali tu ludzie z Rudy Śląskiej,
Gliwic, Zabrza, Pyskowic.
Największe zdumienie wśród
organizatorów w y woła ł pew ien
mężczyzna, który przyszedł do domu
kultury około godz. 21.00 - zapytał ile
brakuje do 40 milionów i... bez wahania wyłożył kilka milionów (ówczesnych, przed denominacją) zł.
Knurowsk i sztab uzbierał w
sumie 41 mln 800 tys. zł. W koncercie wzięło udział 13 kapel z Gliwic,
Rybnika, Rudy Śląskiej, Ornontowic
i Knurowa. Gwiazdą wieczoru był
Blues Power z Opola.
W faksie nadesłanym do organizatorów Jurek Owsiak pisał:
„Kochani! Serdeczne dzięki za Waszą
pomoc. To wspaniała historia z tym
Waszym koncertem. (...) Życzę Wam
powodzenia i proszę Was - powitajcie
publiczność głośnym SIE MA i życzcie
im dobrej zabawy, i podziękujcie za
dzieciaki!”

bo zebrano ponad 30 tys. zł. Po raz
pierwszy wolontariusze kwestowali
w kilkuosobowych grupach, którymi
opiekowali krwiodawcy z klubu HDK
im. dra F. Ogana lub ratownicy z knurowskiego sztabu Społecznej Krajowej
Sieci Ratunkowej. Celem zbiórki było
wsparcie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w neonantologii i
pediatrii. Wśród rzeczy do licytacji,
która odbyła się na antenie Radia Fan,
były... 3 kozy afrykańskie, pióro prezydenta miasta, pierścionek z brylantem
i karnet na miesięczne zajęcia w szkole
sztuk walki.
Pierwszy raz z Knurowa wyruszyła sztafeta biegowa pod wodzą
Bogdana Leśniowskiego. Panowie
przebiegli 338 km. Ze studia TVP w
Warszawie pozdrowili całą Polskę i
pochwalili się wynikiem osiągniętym
przez knurowian.

Jurka Dudka, krawat prezydenta
miasta czy jadłospis nieistniejącej
restauracji „Zacisze” z 1977 roku.
Finał zorganizowany był w klimatach
śląskich szlagrów. Byli Masztalscy i
Wrazidloki, które w bezpośredniej
relacji z gliwickiego rynku pokazała
telewizja.

2002

Sekcja płetwonurków z knurowskiego WOPR ratowała na Machoczku tonących, połykacz ognia Andrzej
Afanasjew nie połykał ognia, ale
prezentował inne sztuki magiczne. W
urodzinowym X Finale wziął udział
także 2-metrowy miś i Grzegorz
Stasiak (znany z bijącego wówczas
rekordy popularności programu
„Nauka jazdy”). 127 wolontariuszy
zebrało 27 123 zł.

Wolontariuszem rekordzistą
został 10-letni Wojciech Kuśmierz,
który zebrał 1175 zł. W liczeniu
uzbieranych pieniędzy pomagali
pracownicy banku BPH w Knurowie.
Doliczyli się 16 209 tys. zł.

2008

16. finał odbywał się trójtorowo:
w szczygłowickim Domu Kultury, w
„Sztukaterii” i w „Casinie”. Rockowa lokomotywa ruszyła pełną parą.

2009

Gospodarczy kryzys odstraszał
sponsorów. W niektórych miastach
finałowe koncerty WOŚP nie odbyły
się, bądź miały okrojony program.
Knurowianie stanęli na wysokości
zadania. Zagrali i to z jakim efektem!
Pracownice Centrum Kultury doliczyły się 22 839,20 zł. W porównaniu
z poprzednią edycją wynik był imponujący. Kolejny raz do Warszawy pobiegła sztafeta. Do granic z Gliwicami
asystowała jej ekipa z Hard Rock.

2010

2011

Konto WOŚP zasiliły 26 474,85
zł. Finał zgromadził sporą widownię
w auli MSP-9. Magnesem okazały się
knurowskie zespoły. Sporym szokiem
dla starszych mieszkańców był występ
gwiazdy wieczoru - trash metalowego
Horrorscope. Na aukcjach internetowych można było nabyć 10 monet
oksydowanych z wizerunkiem św.
Barbary, a także medal z 35. Maratonu
w Waszyngtonie i bluzę, które na licytację przekazał Bogdan Leśniowski.
Opracował Paweł Gradek

informacja własna

2003

Najwięcej w całym Knurowie
podczas 11. finału zebrały Ania
Wagner i Aleksandra Porwoł. Pecha
miało dwóch wolontariuszy, którym
skradziono skarbonki. Niektórych
kwestujących złośliwi odsyłali „do
Millera i rządu”. Udało się zebrać
35 tys. zł.

reklama

2004

Aż 143 wolontariuszy wzięło
udział w orkiestrowym graniu. Do
akcji kolejny raz przyłączyło się
Radio Fan i honorowi krwiodawcy.
Na skwerze przy ul. Ogana odbył się
koncert m.in. knurowskiej gwiazdy
- Apogeum. Knurowianie byli bardzo
szczodrzy - zasilili konto Orkiestry
kwotą prawie 29 tys. zł. Niestety, radosny nastrój zmąciły dwa incydenty,
w trakcie których kwestujący stracili
około 260 zł.

2005

Ogrom dobrej woli z dobrych
serc znaczył XIII finał WOŚP. 13 nie
okazała się, na szczęście, pechowa,
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KNuRóW. 20. FiNAł WielKiej oRKiesTRy śWiąTeczNej PoMocy, czyli...

orkiestra grała jak z nut

Na pohybel kryzysowi i malkontentom Knurów po raz 20. zagrał
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jubileuszowy finał rozpoczął
się od mocnego uderzenia w wykonaniu Orkiestry Dętej KWK „Knurów”
pod batutą Mariusza Kowalczyka

Krystian Meizner gra z Orkiestrą
od początku

W niedzielny poranek 53 wolontariuszy zjawia się w kinie, gdzie
mieści się orkiestrowy sztab. Krótka
odprawa i można kwestować. Wśród
wolontariuszy jest Krystian Meizner.
Gra z WOŚP od samego początku.
Pamięta I finał w Domu Kultury
KWK „Knurów”. - Zgłosiłem się wtedy do Krzysztofa Skowrońskiego,
który tam pracował. Dostałem
puszkę i zbierałem pieniądze
- mówi. Ta przygoda trwa już 20
lat, i jak zapewnia Krystian trwać
będzie do końca świata i jeden
dzień dłużej.

nie brakuje mocniejszych akcentów.
„Smoke On The Water” Deep Purple
zbiera zasłużone brawa u garstki
publiczności. Orkiestrę wspierają
głosy: Marty Kozak i Magdy Soczawy. - Jeszcze o nich usłyszycie! - zapowiada ze sceny dyrygent Mariusz
Kowalczyk.

FAKseM do WARszAWy

W tle krząta się obsługa, instaluje
kolejny zespół. Krzysztof Skowroński
z „Hard Rock” dogląda całości. Jak

zA dużo cHęTNycH

Michał Wojtaszek ma 14 lat i
drugi raz spełnia marzenie z dzieciństwa. Wcześniej z zazdrością
obserwował starszych kolegów, Graffiti Jam dla każdego
którzy zbierali pieniądze dla
nikt pamięta kulisy I finału w KnuOrkiestry.
- Rok temu kwestowałem z bra- rowie. - Trzeba to jasno powiedzieć, że
tem. Ubraliśmy się w mundury. To 20 lat temu byliśmy obok Siemianowic
zdecydowanie przyciągało ludzi. Nie Śląskich jedynym miastem na Śląsku,
pamiętam już, ile uzbieraliśmy, ale które zagrało z Wielką Orkiestrą
wtedy była lepsza pogoda, więcej ludzi Świątecznej Pomocy. Pamiętam,
że było wtedy -15 stopni Celsjusza,
przechadzało się po mieście.
Towarzyszą mu dwie koleżanki: strasznie zimno. Impreza odbywała
się w świętej pamięci Domu KultuPaulina Smolińska i Kasia Kopeć.
- Słuchaj, my jesteśmy z harcer- ry KWK „Knurów”. To była jedna
stwa, więc miałyśmy łatwiej. Musia- wielka improwizacja, nie było wtedy
łabyś pół roku wcześniej zapytać w telefonów komórkowych, internetu.
swojej szkole, albo iść do kina. Tam Faks był, i tym faksem wysyłaliśmy co
jest sztab - instruują dziewczynkę, godzinę wiadomości do telewizyjnej
która wrzuca pieniądze do ich puszki „Dwójki”. Owsiak z Chełstowskim
i pyta co zrobić, by móc kwestować zapamiętali Knurów właśnie dzięki
tym naszym faksom - śmieje się knujak one.
- Chciałam kwestować już rok rowianin.
temu, ale nie miałam możliwości.
W tym roku też był z tym problem. NoWA jAKość
Sztab miał ograniczoną ilość identyTegoroczne przygotowania do
fikatorów, więc dostały je szkolne sa- koncertu ruszyły ponad 3 miesiące
morządy. Udało nam się, bo jesteśmy temu. - Jedną z pierwszych rzeczy,
harcerkami - tłumaczy Paulina.
jaką zaplanowaliśmy była zmiana
Kwestują od rana, głównie pod formuły knurowskiego finału – tłukościołem. Tuz obok na hojnych knu- maczy Jakub Skorupa z Produktowrowian czekają krwiodawcy z HDK ni. – Rok temu występowały tylko
im. dra F. Ogana.
zespoły z Hard Rocka, więc stwierZ lekkim poślizgiem finał w auli dziliśmy razem z Krzyśkiem SkoMiejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 wrońskim, że teraz program musi być
rozpoczyna Orkiestra KWK „Knu- bardziej zróżnicowany. Postawiliśmy
rów”. W rozrywkowym repertuarze na festyn, który przyciągnie publikę

Jadalnię Sztuki opanowali miłośnicy tańca
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Kilkadziesiąt lampionów
rozświetliło niebo. Wrażenia były
niesamowite

i gdzie każdy knurowianin znajdzie
coś dla siebie.
Do szkoły schodzą się już pierwsi
wolontariusze. Wśród nich są Sabina
Pilichowska i Ewelina Pulit. Dziewczyny są zadowolone - udało im się
zebrać sporo banknotów. - Miałyśmy
ograniczoną ilość plakatów i kalendarzy, więc jak ktoś wrzucił więcej,
to dostawał od nas większą ilość
serduszek.
Wolontariuszki kwestowały pod
kościołem, ale nie tylko. Jedna z nich
odpowiednio wcześniej załatwiła
zgodę na przeprowadzenie zbiórki w Tesco. - Było tam bardzo
dużo ludzi. Nie zdarzyło się,
by ktoś nam odmówił - dodaje
Ewelina i zaznacza, że nikogo nie
zmuszają.
Sporą atrakcją jest w tym
roku graffiti jam w podziemiach
szkoły. Tam, bez względu na wiek,
knurowianie mogą spróbować
sił w tej, wydawać by się mogło, łatwej sztuce. W powietrzu
unosi się zapach farby. Malują
amatorzy, nawet kilkuletni, a także
profesjonaliści.
Popisy rejestruje Telewizja Knurów. Przyby wa ludzi. Na scenie
występuje Delictum Ars, a w Jadalni
Sztuki rozpoczynają się warsztaty
taneczne pod kierunkiem Michała
Szczuka. Grono chętnych zgłębia
tajniki lockingu. Niestety, mimo
Wolontariusze
rekordziści:

Występ majoretek z „Iluzji” zebrał burzę... braw

Wojciech Kuśmierz - 2760 zł
Agata Kamyk - 2015,50 zł

za wytrwałość i zaangażowanie w orkiestrową akcję.
Po krótkiej uroczystości spełnia się
marzenie amatorów mocnych wrażeń.
Scenę opanowują dziewczęta z grupy
Marzenie III ucharakteryzowane na
zjawy rodem z teledysku „Thiller”
Michaela Jacksona. Zaraz po nich na
scenie melduje się Wesoła Kompania.
Występ przypominający szkolną lekcję, dosłownie porwał knurowian.
Krótka przerwa i aulę wypełnia
bluesowo-rockowe brzmienie grupy
The Cumpels. Godzinny koncert,
mimo próśb o bis, nie mógł trwać
dłużej, ponieważ zbliża się godzina 20.
Knurowianie wychodzą na zewnątrz
i wysyłają razem z milionami osób w
całej Polsce światełko do nieba. Nietypowo, bo zamiast fajerwerków wypusz-

że wielu obserwatorów bujało się w
rytm muzyki, nikt nie dał się wciągnąć do zabawy.

seRcA do NieBA

Burzę braw zbiera występ grupy
majoretek „Iluzja” oraz wokalne popisy
zespołu Mesquiet. W Jadalni Sztuki w
ruch idą farby i pędzle - to najmłodsi
błyszczą talentami podczas warsztatów
plastycznych.
W auli wrzawa, ale nikt nie gra. Na
scenę wychodzi Krystian Meizner, by z
rąk dyrektora CK Jerzego Kosowskiego
i prowadzącego imprezę Piotra Kaletki przyjąć podziękowania, dyplom i
książkę o 20-leciu WOŚP. To nagroda

Gwiazda wieczoru - Dreadsquad

czają dziesiątki lampionów w kształcie
serca. Widok jest imponujący.

To idzie Młodość

Gwiazda wieczoru - Dreadsquad
- gra z WOŚP od 10 lat. – Na początku publika siedziała, co nas trochę
przeraziło. Myśleliśmy, że będziemy
musieli grać dla siedzącej publiczności, ale po dwóch utworach większość
dołączyła do wspólnej zabawy – mówią po koncercie chłopaki.
Pochwałom dla organizatorów
(Centrum Kultury i Produktowni)
nie było końca. - Dzisiejszy finał był
bardzo rozbudowany i zróżnicowany.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Warsztaty taneczne, graffiti, można
było zobaczyć, jak grają knurowskie
kapele w Hard Rocku. Była fajna atmosfera. Za rok będzie pewnie jeszcze
lepiej – przewiduje Mateusz.
– Impreza jest świetna dlatego, że
wykorzystany został potencjał młodych ludzi, którzy mają wizję, koncept
i chcą coś zrobić. Najlepszym dowodem są dzisiejsze koncerty - dodaje
prowadzący imprezę Piotr Kaletka.
Na deser zagrał zespół Le Fleur.
20. finał WOŚP przeszedł do historii.
Ze wstępnych wyliczeń wynika,
że knurowianie przekazali na konto
Orkiestry około 20 tys. zł. Ostateczną
kwotę poznamy w przyszłym tygodniu.
Tekst i foto: Paweł Gradek,
Dawid Ciepliński
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KNuRóW. WigiliA W MiejsKiM ośRodKu PoMocy sPołeczNej

Razem jakoś łatwiej
Jezus przychodzi również do tych,
którzy cierpią, którzy nie potrafią
udźwignąć ciężaru rzeczywistości. Myśl
tę szczególnie podkreślano w czasie
specjalnie zorganizowanej wigilii
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Knurowie
Osoby korzystające z pomocy ośrodka to z reguły
ludzie zagubieni, cierpiący,
często żyjący w niedostatku.
Dla nich była to tym bardziej ważna wigilia, że może
jedyna. Z potrzebującymi
przełamali się opłatkiem pracownicy ośrodka oraz zaproszeni goście – samorządowcy

Dla wielu z uczestników spotkania mała społeczność
ośrodka jest jedyną rodziną...

z wiceprezydentem Piotrem
Surówką i ksiądz Jan Buchta,
proboszcz parafii Matki Bożej
Częstochowskiej. Życzono sobie radości pomimo wszystko
i dużo zdrowia, niektórzy
przepraszali za urazy, inni
dziękowali za pomoc. Pracownicy ośrodka zadbali, by
tego popołudnia nikt nie czuł

się samotny.
− Ciężko być samemu w
święta. Lubię tutaj przychodzić. Spotkać się z kolegami,
porozmawiać − mówi jeden
z podopiecznych ośrodka. −
Razem jakoś łatwiej...
Dla większości korzystających z pomocy mała spo-

łeczność ośrodka jest jedyną
rodziną. Wspólne jedzenie
barszczu, kapusty z grochem
czy ryby stworzyło namiastkę
tego, za czym pensjonariusze
chyba najbardziej tęsknią −
bliskości i wspólnoty.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Adam stałkun z Knurowa

sylwester leśnik z leszczyn

ur. 30.12.2011 r., 2820 g, 50 cm

ur. 31.12.2011 r., 2170 g, 50 cm

Patryk Kamaj z gliwic

córka pani szolc z gierałtowic

ur. 1.01.2012 r., 2280 g, 47 cm

Anna osowska z Rybnika

ur. 2.01.2012 r., 3215 g, 51 cm

Aleksandra jabłońska z gierałtowic
ur. 9.01.2012 r., 3620 g, 54 cm
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ur. 1.01.2012 r., 3170 g, 55 cm

Wiktoria Hachuła z Pilchowic

oliwia Wisełka z leszczyn

Maciej Bronikowski z Knurowa

łukasz chmiel z Knurowa

Tymoteusz janowski z Knurowa

ur. 31.12.2011 r., 2990 g, 51 cm

ur. 2.01.2012 r., 3080 g, 52 cm

dorota Królczak z gliwic

ur. 5.01.2012 r., 3070 g, 51 cm

ur. 6.01.2012 r., 3380 g, 53 cm

Alan Piekacz z Knurowa

dominik Pisarek z Przyszowic

ur. 9.01.2012 r, 3880 g, 56 cm

ur. 9.01.2012 r., 3200 g, 53 cm

ur. 1.01.2012 r., 3805 g, 60 cm

ur. 2.01.2012 r., 3260 g, 53 cm

julia Pytlik z Pilchowic

ur. 7.01.2012 r., 3780 g, 53 cm

Kamil curyło z gliwic

ur. 1.01.2012 r., 3700 g, 54 cm

Wiktoria Kruzel z leszczyn

ur. 2.01.2012 r., 2820 g, 52 cm

lena Filuś z Knurowa

ur. 8.01.2012 r., 3480 g, 54 cm

emilia curzydło z Knurowa

ur. 10.01.2012 r, 3950 g, 56 cm
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Knurów

Wystarczy chcieć

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Niespełna 18-letnia Magdalena Kozdroń udowodniła,
że w ystarczy trochę chęci,
energii i jeden dobry pomysł,
by zorganizować koncert i
pomóc chorej dziewczynce. W
jaki sposób to zrobiła?
− Choć na 3 miesiące musiałam zrezygnować z życia
osobistego i czasami padałam
ze zmęczenia, to od początku
wierzyłam, często na przekór
opiniom innych, że się uda.
W końcu, jeśli chce się komuś
pomóc, to musi wyjść – mówi
Magdalena.
Uczennica Technikum nr
1 postawiła na nogi Knurów
i okolice. Koncert pod hasłem
„Pomagamy w rytmach reggae” zmobilizował nie tylko
mieszkańców gminy, ale i
całego województwa.
Magda bierze udział w
projekcie „Korba”. Za swoją
działalność została nagrodzona tytułem − Lider 2011. Każdy
z uczestników „Korby” miał za
zadanie, wykorzystując zdobyte w czasie różnych szkoleń
umiejętności, przygotować
projekt przedsięwzięcia i następnie doprowadzić do jego
finalizacji. Najlepsze koncepcje
nagrodzono. Knurowianka
znalazła się w ścisłym finale z
pięcioma innymi osobami.
− Projekt Korba jest przedsięwzięciem zrzeszającym młodych, kreatywnych i aktywnych
ludzi, którym staramy się zaszczepić potrzebę działania na
rzecz lokalnego środowiska oraz
wyposażamy w wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji
zamierzonych przez siebie celów
− mówi Katarzyna Superat,
opiekunka Magdy w „Korbie”.

Foto: Archiwum Magdaleny Kozdroń

Wydaje się, że aby stworzyć coś wielkiego,
wymagającego zaangażowania wielu osób i instytucji,
potrzeba dużych nakładów finansowych i sporej dozy
doświadczenia. Nic bardziej mylnego

Magdalena Kozdroń zorganizowała
koncert charytatywny - impreza
odbyła się w październiku; 18-latka
została doceniona tytułem Lidera 2011

Organizatorzy byli zaskoczeni rozmachem koncertu i
profesjonalizmem nastolatki:
− Osobiście niezwykle poruszył mnie efekt pracy naszej
finalistki, i jestem pewna, że pasja, z jaką ta młoda dziewczyna
dopięła swego celu, pokazała
innym, że aby komuś pomóc,
trzeba przede wszystkim chcieć
– podkreśla Superat.
Do „Korby” zgłosiła nastolatkę Iwona Szczygieł, nauczycielka z Technikum nr 1.
− Pani Iwona zna mnie
dosyć dobrze. Wiedziała, że
wcześniej brałam udział w
projekcie „Moja firma w mojej
gminie”, jestem też przewodniczącą szkoły. Widocznie uznała, że nadaję się do „Korby” −
mówi Magda.
Knurowianka na tle pozostałych uczestników wyróżniała się niezwykłym zaangażowaniem i pomysłowością.

− Najtrudniejsza była przeprawa z biurokracją, umowy
z wolontariuszami, zespołami, znalezienie sali. Sama nie
byłabym wstanie zapanować
nad takim przedsięwzięciem
– podkreśla nastolatka.
Magdzie w przygotowaniu koncertu pomogło Stowarzyszenie Cztery Pory Roku.
Koncerty reggae rzadko odbywają się w Knurowie, ten
zgromadził ponad 200 osób.
Sukces, w przypadku knurowianki, to nie dar od losu, ale
wynik ciężkiej pracy. Ambitna dziewczyna nie zamierza
spocząć na laurach.
− Planuję organizację innych koncertów. Lubię tę adrenalinę i radość, kiedy uda mi się
osiągnąć postawiony cel. Mam
głowę pełna pomysłów. Teraz
jednak muszę się skupić na
nauce. Niedługo matura.
Justyna Bajko

konkurs

12.01.2012 r.
CZWARTEK

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie.
Prosimy nadsyłać je (lub
donieść do redakcji) – ul.

Niepod ległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania
się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród

autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
„Zele”

Marek Zbigniew Lewczuk

2
Rozwiązanie krzyżówki świątecznej
Hasło brzmiało: „Dom bez książki jest jak plaża bez słońca”.
Nagrody otrzymują:
• kosze z prezentami ufundowane przez supermarket Intermarché w Knurowie:
Dorota Krasowska i Andrzej Stelmach;
• czajnik bezprzewodowy ufundowany przez Stalmet: Justyna Wydra;
• podwójne zaproszenia na występ kabaretu Paranienormalni: Adela Serafin, Leokadia
Oślizło i Mateusz Mikulski;
• dwuwejściowe karnety na obiekty MOSIR w Knurowie: Krzysztof Walkowiak,
Teresa Zwierz, Marta Tomica, Maciej Amnicki, Wojciech Ożga, Beata Ochmańska,
Iwona Makarewicz, Krystyna Migut, Gabriela Korzeniewska i Roman
Drewniok;
• dwuosobowe bilety do Kina Sceny Kultury: Alicja Pępek, Renata Mroczek, Zdzisław
Nowacki;
• roczną prenumeratę Przeglądu Lokalnego: Salomea Pyryt.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, gorąco również dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy. Po odbiór nagród zapraszamy do naszej redakcji (Knurów,
ul. Niepodległości 5).

Sylwester w Nowym Jorku
− godz. 17.00

Sponsorzy krzyżówki

13-19.01.2012 r.
PIĄTEK-CZWARTEK
Przerwa techniczna

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
1/12-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

1/12-odw.

Sprzedam mieszkanie 46 m 2, ul. Janty.
Cena 140 tys. Tel. 606 483 637
51/52/11-3/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Centrum, po remoncie.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977
2/12

2- pokojowe, Lotników, po remoncie,
168.000. Biuro M3. Tel. 603 773 313

2/12

Adaptacja poddaszy, gładzie gipsowe,
malowanie, remonty klatek, piwnic, sufity
podwieszane, ścianki, suche tynki, ocieplanie domów. Tel. 602 407 190
1-4/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

1-48/12

3 pokoje, cena 165 tys. AS. Tel. 501
533 977

2/12

3-pokojowe, I piętro, 157.000. Biuro M3.
Tel. 603 773 313

2/12

4-pokojowe na WP II sprzeda AS. Tel. 501
533 977
2/12

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 80 m2, Knurów, centrum, parter. Od
właściciela. euromax@onet.eu
Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

2-8/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

1/12-odw.

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa, 3 pokoje, 54 m2. Tel. 602 799 911
45-odw.

Do wynajęcia mieszkanie, ul. Witosa, 77
m2. Tel. 602 706 685

1-5/12

2/12

1/12-odw.

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
przeprowadzki. Tel. 603 198 006
50/11-8/12

Działka ok. Jęczmiennej 800 m2, sprzedam.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

2/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
2-3/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
1-2/12

Kupię dom do remontu lub działkę. Tel.
792 496 905
2/12

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

2-5/12

Stary Knurów, mieszkanie z ogrodem.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

2/12

Wynajmę 3-pokojowe w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977
2/12

Kupię M-4 lub M-5 może być do remontu.
Tel. 501 679 567

2-3/12

MOTORYZACJA

2/12

2-5/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Skupujemy samoc ho dy st are, rozbi te, skorodowane, transport gratis. Tel.
667 227 637
1-8/12

SPRZEDAM
Ogródek działkowy w centrum Knurowa.
Tel. 505 248 277

2/12

Woreczki i płytki stomijne „SenSura”. Tel.
604 598 050

1-2/12

ZDROWIE

2-3/12

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na os.
1000-lecia. Tel. 888 116 999

2-4/12

S p r z e d a m k a w a l e r kę. A S . Te l . 512
393 052
2/12

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

1-4/12

Świąteczna pożyczka dla odrzuconych
przez bank. Tel. 667 691 773

49/11-2/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

1-25/12

12

Sprzedam komfortowe mieszkanie WP
II, I piętro, 73 m2. Tel. 600 327 390

50/11-2/12

Sprzedam M-4, 52 m2, do zamieszkania.
Tel. 509 833 272
1-2/12

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 56 m2,
Szczygłowice – wieżowiec, 155.000. Tel.
788 126 341
2-3/12

Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

2/12

2/12

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 27.01.2012 r. do godziny
10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.

PRZETARG

2/12

Sprzedam 2 i 3-pokojowe w niskim bloku w
Szczygłowicach. AS. Tel. 501 533 977

Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 70 000,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.

ok. Knurowa nowy dom sprzedam. Biuro
M3. Tel. 516 055 825

1/12-odw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności
lokalu położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza 29b/29
o powierzchni 36,00 m2.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
0-32 235 16 70 lub 0-32 235 16 80.

Mieszkanie do wynajęcia w Szczygłowicach. Tel. 796 423 585

2/12

ogłoszenie o przetargu

Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 27.01.2012 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie
o godzinie 11.00.

M-4, WP II, 61,7 m2, I p., Marynarzy, 167
tys. Tel. 500 089 755

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

1-2/12

2-5/12

2/12

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do
sprzedaży i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22
lub 501 533 977

Sklep spożywczy w Szczygłowicach zatrudni sprzedawcę. Tel. 696 453 299

Kupię Matiza, Corsę, Punto, Fiestę, Polo i
inne, stan obojętny. Tel. 507 572 625

Ładny dom z lat 40-tych. 400 tys. AS. Tel.
512 393 052

49/11-2/12

Agencja Nieruchomości AS poszukuje doświadczonych agentów. Tel. 502 772 197

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

2/12

Pewna pożyczka do 5 tys. bez BIKu. Tel.
664 732 963

Firma KOMSTAL poszukuje kandydatów do
pracy na stanowisko przedstawiciel handlowy w branży smarno-olejowej. Mile widziane
doświadczenie w w/w branży. Wymagane:
prawo jazdy kat. B, wykształcenie minimum
średnie. Kontakt, tel. 32 236 45 80, e-mail:
komstal@komstal.pl; CV proszę przesyłać
na adres e-mailowy podany wyżej.

1-2/12

49/11-4/12

2/12

DAM PRACĘ

2/12

Lokal do wynajęcia w Gierałtowicach.
Czynsz 800 zł. AS. Tel. 501 533 977

Pięknie położone działki w Przyszowicach.
89 tys. AS. Tel. 512 393 052

2-13/12

Wynajmę mieszkanie 90 m2. Gierałtowice.
Tel. 500 408 976

2-4/12

Odszkodowania – Kancelaria Prawna, bezpłatne porady prawne. Tel. 791 452 944

1-13/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 14.00
w dni powszednie, weekendy do ustalenia.
Ewentualnie sprzątanie, prasowanie. Tel.
501 385 666

Wynajmę lokale na działalność. Knurów.
AS. Tel. 501 533 977

1-3/12

Dom w stanie surowym. Knurów. Sprzeda
AS. Tel. 512 393 052

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

Sprzedam mieszkanie 74 m 2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, piwnica, strych, garaż, ogródek. Stary Knurów, cena 190 tys.
Bez pośredników. Tel. 501 804 526

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02

SZUKAM PRACY
Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

1/12-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/12-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, kuchnia.
Tel. 500 012 687

2-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka
na terenie Knurowa – 4-letnie doświadczenie, posiadam kurs „Opieka nad dziećmi
i osobami starszymi” oznaczony certyfikatem, bez nałogów, dyspozycyjna. Tel.
721 292 214
1-13/12

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

1/12-odw.

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,34 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. J. Sobieskiego 3D/3 – parter.
Cena wywoławcza 115.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu - 19.01.2012 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 11.500,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 18.01.2012 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 16.01.2012 r.
od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0- 32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Foto: Dawid Ciepliński

sport
MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Zagrali dla Wielkiej Orkiestry
skiej Ligi Piłki Nożnej Halowej.
Dzięki tej inicjatywie wszystkie
zespoły wsparły finansowo
szczytny cel i uzbierały pokaźną
sumę 1205 złotych.
WJ

WYNIKI 1 kolejki I ligi (zaległej) 8.01.2012:
Concordia Oldboje – Mistral 5:2 (1:0)
1:0 Artur Niewiedział 9’, 2:0 Artur Niewiedział 23’, 3:0 D. Wiercioch 25’, 4:0 D. Wiercioch 26’, 5:0 D. Wiercioch 37’.
żółte kartki: M. Pastor (Concordia Oldboje), K. Matuszek, S.
Brodziński (Mistral).
LineTrans - TKKF Stary Knurów 0:5 (vo)
Na boisku 5:3 dla LineTransu. Mecz zweryfikowany na walkower
dla TKKF Stary Knurów z uwagi na udział w zespole LineTransu
nieuprawnionego zawodnika.
żółte kartka: D. Szymański (LineTrans), G. Wojtala, D. Jabłoński
(TKKF Stary Knurów).
Soccer Sport Pub – Team Stalmet 5:1 (2:1)
1:0 D. Wieliczko 4’, 1:1 Andrzej Niewiedział 10’, 2:1 D. Wieliczko
12’, 3:1 D. Wieliczko 25’, 4:1 Ł. Spórna 31’, 5:1 D. Wieliczko 39’.
żółta kartka: Ł. Spórna (Soccer Sport Pub)
IPA Knurów – FC Apinex Czewionka 3:5 (0:1)
0:1 T. Młynek 15’, 0:2 M. Grolik 25’, 0:3 T. Michalski 28’, 1:3 K.
Kwietniewski 29’, 2:3 M. Milczarek 30’, 2:4 P. Zagórski 35’, 3:4
D. Sterczek 38’, 3:5 M. Grolik 40’.
żółte kartki: W. Juszczyk – dwie, D. Krukowski (IPA), T. Michalski, T. Młynek (Apinex).
czerwona kartka: W. Juszczyk (IPA).
Vibovit – TKKF Apteka Św. Barbary 2:0 (1:0)
1:0 M. Bagiński 3’, 2:0 Ł. Pilc 23’.
TKKF Intermarche – Tomsat 4:4 (1:1)
0:1 R. Metelski 2’, 1:1 M. Mularczyk 17’, 2:1 P. Bodzioch 24’, 2:2
P. Botor 29’, 3:2 M. Mularczyk 37’, 3:3 M. Stopa 40’, 3:4 P. Botor
40’, 4:4 P. Bodzioch 40’.
żółta kartka: R. Wolsztyński (TKKF Intermarche).

WYNIKI 12 kolejki I ligi 9.01.2012:
Mistral – Concordia Oldboje 5:5 (5:2)
1:0 A. Manista 2’, 2:0 A. Manista 4’, 3:0 W. Kandzior 6’, 3:1 B.
Pietras 11’, 3:2 Artur Niewiedział 14’k. 4:2 W. Kandzior 15’, 5:2
M. Steiman 19’, 5:3 B. Wojciechowski 25’, 5:4 K. Smętek 39’, 5:5
B. Wojciechowski 40’.
żółta kartka: K. Szymanik (Mistral).
TKKF Stary Knurów – LineTrans 3:5 (1:1)
0:1 M. Hamrus 7’, 1:1 M. Łyziński 20’, 1:2 G. Dzięgielowski 22’,
2:2 M. Łyziński 23’, 2:3 T. Pierchała 31’, 2:4 G. Dzięgielowski 40’,
2:5 G. Dzięgielowski 40’, 3:5 M. Latacz 40’.
żółte kartka: G. Wojtala, K. Stępień - dwie (TKKF Stary Knurów),
D. Gigla, Ł. Sobczyński (LineTrans).
czerwona kartka: K. Stępień (TKKF Stary Knurów).
Team Stalmet – Soccer Sport Pub 1:2 (0:0)
0:1 D. Tałajkowski 24’, 0:2 D. Wieliczko 27’, 1:2 G. Krusiński 34’.
żółte kartki: G. Krusiński (Team Stalmet), D. Wieliczko (Soccer
Sport Pub).
FC Apinex Czewionka – IPA Knurów 9:0 (4:0)
1:0 K. Michalski 6’, 2:0 M. Grolik 7’, 3:0 M. Grolik 8’, 4:0 M. Grolik
17’, 5:0 B. Wójcik 22’, 6:0 M. Grolik 35’, 7:0 K. Michalski 36’, 8:0
T. Michalski 37’, 9:0 T. Michalski 39’.
żółte kartki: Ł. Mazur, P. Zagórski (Apinex).
TKKF Apteka Św. Barbary - Vibovit 0:4 (0:1)
0:1 G. Bęben 14’, 0:2 Ł. Pilc 27’, 0:3 P. Przesdzing 36’, 0:4 Ł.
Pilc 38’.
żółte kartki: D. Skorupski, D. Kramorz, P. Mastyj, Ł. Kruszkiewicz
(Apteka), M. Bagiński – dwie (Vibovit).
czerwone kartki: M. Szymański 1. Vibovit
34
(Apteka), M. Bagiński (Vibovit).
2. Soccer Sport Pub
32
Tomsat – Intermarche 4:5 (2:2)
3. TKKF Intermarche
25
23
0:1 Ł. Winiarczyk 3’, 0:2 P. Ko- 4. Tomsat
22
śmider 7’, 1:2 M. Stopa 9’, 2:2 S. 5. Team Stalmet
Dolaciński 20’, 2:3 M. Mularczyk 6. Apinex Czerwionka 19
16
22’, 3:3 S. Kubisz 27’, 3:4 D. 7. Concordia Oldboje
Tkocz 30’, 4:4 S. Kubisz 37’, 4:5 8. Apteka Św. Barbary 13
9. IPA Knurów
9
R. Krzyśka 40’.
10. TKKF Stary Knurów
7
żó ł t a kar t ka: G . Bar to s zek 11. Mistral
7
(Tomsat).
3
12. LineTrans

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza
nabór do rozgrywek Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej.
Rozgrywki ruszą pod koniec stycznia br. Mecze odbywać się będą w soboty (ewentualnie w niedziele) w godzinach dopołudniowych.
W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w latach 1996, 1997 i 1998 oraz maksymalnie po dwóch
zawodników w każdej z drużyn z rocznika 1999.
Wpisowe wynosi 300 zł.
Zgłoszeń można dokonywać pod numerami telefonów:
32 335-20-14 lub 602-724-457. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z 23 stycznia.
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WYNIKI 14 kolejki II Ligi, 8.01.2012:
PTK DB Schenker – Black&Decker 3:3 (0:1)
0:1 S. Szlachta 20’, 1:1 T. Nowosielski 27’, 1:2 R. Kalkowski 28’, 2:2
T. Nowosielski 31’, 2:3 P. Nowak 40’, 3:3 R. Nowosielski 40’.
Sanit – Concordia 94/95 10:4 (5:2)
1:0 Adrian Paśnicki 3’, 2:0 Adrian Paśnicki 9’, 3:0 P. Rolnik 11’,
3:1 M. Szczurek 12’, 4:1 Adrian Paśnicki 18’, 5:1 Adrian Paśnicki
19’, 5:2 G. Górka 20’, 6:2 T. Barwicki 24’, 7:2 P. Rolnik 30’, 7:3 G.
Górka 31’, 8:3 Adrian Paśnicki 34’, 9:3 Adrian Paśnicki 35’, 10:3
K. Buczak 38’, 10:4 J. Podgórski 39’.
żółte kartki: K. Napierała, Adrian Paśnicki – dwie (Sanit), czerwona
kartka: Adrian Paśnicki (Sanit).
Nacynianka – Milenium 5:2 (2:1)
1:0 J. Grzywa 13’, 2:0 J. Grzywa 15’, 2:1 M. Gajda 18’, 3:1 J.
Grzywa 24’, 3:2 Damian Rogon 25’, 4:2 M. Witkowski 30’, 5:2 R.
Słupik 40’.
żółta kartka: R. Leitner (Nacynianka).
Contra – Soft Processing 3:8 (1:4)
1:0 M. Koper 7’, 1:1 T. Leszczyń21
ski 12’, 1:2 D. Kaiser 13’, 1:3 P. 1. PTK DB Schenker
16
Tomecki 16’, 1:4 T. Leszczyński 2. Orchidea
16
17’, 2:4 J. Małyszewicz 24’, 2:5 T. 3. Soft Processing
4. Contra
13
Leszczyński 27’, 2:6 P. Tomecki 5. FelgusMeksyk
13
28’, 2:7 T. Leszczyński 32’, 2:8 6. Nacynianka
13
G. Tomecki 33’, 3:8 J. Małysze- 7. Milenium
13
wicz 34’.
8. Sanit
13
żółte kartki: R. Starobrat, K. Gałę- 9. Concordia 94/95
10
10. Black&Decker
7
ziowski, S. Gec (Contra).
W następnej kolejce (poniedziałek, 16 stycznia) zagrają: IPA Knurów – Concordia Oldboje (18.00), TKKF Stary Knurów – Soccer
Sport Pub (18.45), LineTrans – FC Apinex Czerwionka (19.30),
Vibovit – Team Stalmet (20.15), Tomsat - Mistral (21.00), TKKF
Intermarche – TKKF Apteka Św. Barbary (21.45).
Zapraszamy także na kolejne mecze 2. ligi - 18 stycznia (środa):
PTK DB Schenker – Felgus Meksyk (20.00), Contra - Nacynianka
(20.45), Orchidea - Milenium (21.30).

„Z biegiem zimy 2012”
- to hasło cyklicznych biegów rekreacyjnych, które odbywają się w każdą niedzielę
do 11 marca br. w Gliwicach.
Trasę biegu stanowi wielokrotność pętli o długości
od 2,5 km do 10 km, która
prowadzi chodnikami w oko-

licach CH Arena Gliwice.
Start i meta biegu znajduje
się przy sklepie Decathlon
Gliwice (Aleja Jana Nowaka
Jeziorańskiego).
Początek biegów o godzinie 10.30.
PiSk

informacja

Knurów

Pobiegli dla WOŚP
W sobotni poranek po raz
ósmy Grupa Biegowa „Knurów” pod wodzą Bogdana
Leśniowskiego wystartowała w sztafecie do Warszawy
z okazji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Szta feta w ysta r towa ła
punktualnie o godzinie 9, 7
stycznia z centrum handlowego Merkury. Zanim jednak
biegacze wyruszyli w trasę
do Warszawy, specjalnie dla
mieszkańców Knurowa, wykonali rundę ulicami miasta.
Knurowianie mieli do pokonania 350 km, a podczas
biegu dołączyli do nich dzien-

nikarze z redakcji Panoramy
oraz rzeczniczka prasowa
Ministerstwa Środowiska.
W stolicy dołączyli także do
biegu pod hasłem „Policz się
z cukrzycą”.
Biegacze zabrali ze sobą
do Warszaw y przedmioty,
które trafiły na licytację, m.in.
medal lidera grupy Bogdana
Leśniowskiego z maratonu
nocnego Rock’n’Roll w Las
Vegas z autografem Jurka Owsiaka oraz bilet uczestnictwa
w Sztafecie Biegowej na Przystanek Woodstock. Dochód z
licytacji zasilił konto WOŚP.
DC

Biegi

Spod Sukiennic,
i z Placu
Krakowskiego
Biegacze zrzeszeni w knurowskim Sokole zakończyli
miniony rok startem w Krakowie, a nowy rozpoczęli w
Gliwicach.
- W Krakowie braliśmy
udział w Biegu Sylwestrowym,
który wystartował spod Sukiennic – relacjonuje prezes Sokoła,
Marek Lewczuk. – 5-kilometrową trasę najszybciej pokonał
nasz zawodnik Arkadiusz Połeć, osiągając czas 16 minut i 7
sekund. Na czwartym miejscu
uplasował się Piotr Bieliński
z czasem 15.20. Dalsze lokaty
zajęli Bogusława Kondzielnik i
Jacek Kostrzewa.

W miniony weekend „Sokoły” udały się do Gliwic na I
Bieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Tym razem
wystartowała nasza młodzież,
która miała do pokonania
dystans jednego kilometra –
kontynuuje Marek Lewczuk.
– Zawodnicy wystartowali z
Placu Krakowskiego, a trasa wiodła wokół Politechniki
Śląskiej. Najlepiej spisał się
Kamil Danowski, który przybiegł na metę drugi. Czwarty
został sklasyfikowany Kamil
Garbacik, a piąty - Maciej
Storgowski.
PiSk

Przepłynęli ponad 25 kilometrów
Przy okazji 20. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyło się wiele imprez
sportowych. Jedną z nich był
nocny maraton pływacki w
Świętochłowicach. Wystąpili w nim m.in. reprezentanci
Oddziału Miejskiego WOPR z
Knurowa: Karolina Zajonc, Patrycja Sładek, Jagoda Orlik, Magdalena Zajonc, Wojciech Zajonc,
Paweł Bobak, Dawid Stolarek,
Grzegorz Lalek, Piotr Stoppel,
Tomasz Wojtaszek, Michał Wojtaszek i Martin Bednarek.
Dystans, jaki przepłynęli
ratownicy to 25050 metrów.

Foto: OM WOPR

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie w finałowym dniu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zaplanował
rozegranie łącznie 10 meczów
w ramach rozgrywek Miej-

PiSk
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Piłka nożna

Gratulacje od Henryka
Bałuszyńskiego
Tym razem Concordia musiała zadowolić się
odległą, siódmą pozycją

Fragment meczu Concordia – Ruch II

skiej rywalizacji trzeba wspomnieć,
że Ruch Chorzów wygrał turniej
noworoczny po raz drugi z rzędu i
trzeci w ośmioletniej historii tych
rozgrywek. W ten sposób „niebiescy”
wyprzedzili Concordię Knurów, która ma na swym koncie dwa triumfy w
tym turnieju (w sobotę podopieczni
Henryka Skrzypczyka uplasowali się
na pozycji siódmej).
Halę MOSiR w doskonałych nastrojach opuszczali nie tylko zwycięz-

cy, ale również ci, którzy otrzymali
nagrody indywidualne. Najlepszym
bramkarzem został Mikołaj Poloczek
(GKS Katowice), po tytuł najlepszego
zawodnika sięgnął Maciej Borycka
(Piast Gliwice), a królem strzelców
został Tomasz Hołoś (Ruch Chorzów).
Z nagrodą wrócił do domu też Dawid
Kołodziej (APN Knurów) – zdobywca
pierwszej bramki w turnieju.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

WYNIKI:
1 kolejka
Concordia Knurów - Ruch II Chorzów 0:0, Górnik Zabrze - APN Knurów 0:1,
Piast Gliwice - GKS Katowice 0:2, Ruch Chorzów - MKS Sośnicowice 6:0
2 kolejka
Concordia Knurów - Górnik Zabrze 0:2, APN Knurów - Piast Gliwice 2:0, GKS
Katowice - Ruch Chorzów 0:1, Ruch II Chorzów - MKS Sośnicowice 2:0
3 kolejka
Concordia Knurów - APN Knurów 0:0, Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:3,
Ruch II Chorzów - Piast Gliwice 0:3, GKS Katowice - MKS Sośnicowice 3:0
4 kolejka
Concordia Knurów - Piast Gliwice 0:6, Ruch II Chorzów - Ruch Chorzów 0:4,
APN Knurów - GKS Katowice 0:1, Górnik Zabrze - MKS Sośnicowice 2:1
5 kolejka
Concordia Knurów - GKS Katowice 0:1, Ruch II Chorzów - Górnik Zabrze 1:2,
Piast Gliwice - MKS Sośnicowice 2:1, APN Knurów - Ruch Chorzów 0:1
6 kolejka
Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:2, Ruch II Chorzów - GKS Katowice 0:0, Concordia Knurów - Ruch Chorzów 0:2, APN Knurów - MKS Sośnicowice 3:0
7 kolejka
Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:0, Piast Gliwice - Ruch Chorzów 0:0, Concordia Knurów - MKS Sośnicowice 1:0, Ruch II Chorzów - APN Knurów 0:0
Końcowa klasyfikacja: 1. Ruch Chorzów, 2. GKS Katowice, 3. Piast Gliwice,
4. APN Knurów, 5. Górnik Zabrze, 6. Ruch II Chorzów, 7. Concordia Knurów,
8. MKS Sośnicowice.
podziękowania

Organizator 8. Noworocznego Halowego Turnieju Piłkarskiego dziękuje
następującym partnerom i sponsorom za pomoc w przeprowadzeniu
rozgrywek trampkarzy (rocznik 2000):
Kompanijny Ośrodek Szkolenia, ZUTS Alma-Service, Hurtownia
sprzętu sportowego „All Sport”, Biuro Podróży „Holiday Heaven”, Mariusz
Adamus – oficjalny przedstawiciel CYFRA+, Gabinet stomatologiczny
„Vident” – Witold Babiński, Szkoła Języków Obcych „Level”, MOSiR
Knurów, Polski Związek Piłki Nożnej, Zakład Zegarmistrzowski „Sygnet”
- Urszula, Arkadiusz Cyprys, Cukiernia Teresa Czech, FHU „U Marysi”, NZOZ Centrum Zdrowia Sanvita, Intermarche, Jaworex – Meble
na wymiar, Henryk Bałuszyński, Górnik Zabrze – prezes Artur Jankowski,
Marcin Brosz.

Piotr Skorupa

Knurowska APN uplasowała się za Ruchem,
GKS-em i Piastem

Prezenty prezesa

Foto: Piotr Skorupa

Reprezentanci najw iększych
„firm” piłkarskich z naszego regionu
przyjechali w sobotę do Knurowa, by
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji rywalizować o zwycięstwo
w ósmej edycji turnieju noworocznego trampkarzy. Wspomniane
„firmy” to przede wszystkim Ruch
Chorzów, Górni k Zabrze, GKS
Katowice i Piast Gliwice. Stawkę
zespołów uzupełniły dwie knurowskie drużyny: APN i Concordia oraz
MKS Sośnicowice.
W konfrontacji ze śląskimi potentatami znakomicie spisali się
podopieczni Andrzeja Płatka z knurowskiej Akademii Piłki Nożnej,
którzy uplasowali się tuż za podium,
na którym zasiedli kolejno: Ruch,
„GieKSa” i Piast.
Knurowscy „akademicy” odnieśli k ilka wartościow ych w yn i ków, pokonując 1: 0 G ór n i k a
Zabrze i 2:0 Piasta Gliwice. Do
pełni szczęścia – miejsca na „pudle”
- APN-owi zabrakło zwycięstwa w
ostatnim meczu z rezerwami Ruchu
Chorzów. Potyczka ta zakończyła
się bezbramkowym remisem, a to
oznaczało, że trzecie miejsce zajął
Piast Gliwice.
Ry wa liz ację m łodych adeptów piłki nożnej z wypiekami na
twarzach obserwowali rodzice, a
składne akcje trampkarzy, brawami
nagradzał m.in. były reprezentant
Polski oraz zawodnik Górnika Zabrze i Concordii Knurów - Henryk
Bałuszyński, który w sobotę wystąpił też w roli sponsora. – Oglądając
wasze mecze przypomniały mi się
czasy, gdy byłem w waszym wieku
i też uczestniczyłem w takich turniejach – mówił popularny „Balu”.
– Wielu z was ma talent i spore już
umiejętności co może świadczyć o
tym, że macie szansę na to, by za
kilka lat zaistnieć w dorosłej piłce.
Tego wam życzę.
Poziom turnieju wysoko ocenił
też Marcin Brosz, obecny trener 1-ligowego Piasta Gliwice, a w przeszłości m.in. piłkarz Concordii Knurów.
Wśród VIP-ów znalazł się również Artur Jankowski – knurowianin, który od kilku miesięcy zasiada
w fotelu prezesa Górnika Zabrze.
– Mieszkam w Knurowie więc z przyjemnością przyszedłem zobaczyć,
jak prezentujecie się w rozgrywkach
halowych – mówił do trampkarzy
sternik „trójkolorowych”. – Pamiętajcie, że w waszym wieku bardzo
ważny jest udział w treningu i później
sportowej rywalizacji. Wiadomo, że
każdy chce wygrywać, jednak w tego
typu rozgrywkach, bez względu na
osiągnięte miejsce, każdy z was jest
zwycięzcą.
Wracając do przebiegu piłkar-

Młodzi kandydaci na piłkarzy. Od lewej: Grzegorz Suchanek,
Radosław Bujok i Aleksander Tanistra w towarzystwie byłego
reprezentanta Polski Henryka Bałuszyńskiego i prezesa Górnika
Zabrze – Artura Jankowskiego

Prezes Górnika Zabrze – Artur
Jankowski na każdym kroku podkreśla, że mieszka w Knurowie, a
w natłoku wielu obowiązków nie
zapomina o tych, którzy dopiero
rozpoczynają swoją przygodę z piłką.
Sternik klubu, który 14 razy sięgał po
mistrzostwo Polski, obserwował w
sobotę mecze turnieju noworocznego trampkarzy, wręczając prezenty

m.in. trzem zawodnikom Akademii
Piłki Nożnej, która z Górnikiem ma
podpisaną umowę o współpracy.
Cenny gadżet „trójkolorowych”
w postaci koszulki meczowej trafił do
Grzegorza Suchanka, t-shirt klubu z
Roosevelta stał się własnością Aleksandra Tanistry, a właścicielem worka
sportowego został Radosław Bujok.
PiSk
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Karnawał w pełni, więc kto
tylko może ten szuka okazji do
zabawy. Ci, którzy nie mają pomysłu na oryginalne szaleństwo
mogą skorzystać z podpowiedzi
tych, którzy brali udział w sylwestrowym Balu Przebierańców na
knurowskim lodowisku. Obiekt
administrowany przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji odwiedziło przy okazji wspomnianego balu około 70 osób.
W ostatnim dniu roku zabawa była przednia, co oznacza, że równie dobrze można
się bawić na lodowisku w czasie
karnawału.
PiSk

Foto: MOSiR

Cóż
to był
za bal

Na knurowskim lodowisku zaroiło się od bajkowych
i baśniowych postaci

Sekcja w sieci

Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice ma od niedawna
nową stronę internetową. Teraz
informacje o startach i wynikach naszych pływaków można
śledzić w każdym zakątku świata z łączem internetowym.
Pod adresem www.tkkfszczyglowice.pl znajdziecie

Jubileuszowy
– najlepszy
Drużynowe mistrzostwo
Polski w czterech kategoriach
wiekowych i 57 medali w konkurencjach indywidualnych
– to dorobek Uczniowskiego
Klubu Sportowego Eugen w
2011 roku.
- W minionym roku obchodziliśmy dziesięciolecie
działalności i jubileusz połączyliśmy z największymi krajowymi sukcesami – zauważa
prezes Eugeniusz Mehlich.
– Poza granicami kraju również odnosiliśmy sukcesy, a
tym najbardziej prestiżowym
może się pochwalić Zbigniew
Gulajski, który wywalczył tytuł
mistrza Europy.
Największą niespodziankę
– w ocenie trenera Eugeniusza
Mehlicha – sprawili: Katarzyna Smykała wyciskając 80 kg i
Marcin Wojewoda zdobywając
tytuł najlepszego zawodnika
mistrzostw Polski.

Ranking UKS Eugen:
- juniorki (18 lat) – 1. Paulina Mularczyk – 105 pkt, 2.
Emilia Flis – 82 pkt, 3. Natalia
Mikucka – 57 pkt, 4. Karolina
Szczot – 57 pkt, 5. Dorota Tomaszewska – 46 pkt, 6. Patrycja
Małkowska – 45 pkt, 7. Sandra
Pyka – 35 pkt, 8. Małgorzata
Domańska – 24 pkt, 9. Daria
Palikowska – 17 pkt, 10. Sandra Moraczewska – 16 pkt, 11.
Katarzyna Polak – 12 pkt, 12.
Weronika Widuch – 12 pkt,
- juniorki (23 lata) – 1.
Katarzyna Smykała – 65 pkt,
2. Danuta Malcher – 12 pkt, 3.
Anna Gawlik – 9 pkt, 4. Monika Mikulska – 8 pkt,
- juniorzy (18 lat) – 1. Adrian Heintze – 75 pkt, 2. Łukasz
Przybył – 38 pkt, 3. Remigiusz
Szymik – 23 pkt, 4. Tomasz
Tomaszewski – 20 pkt, 5. Adam
Przydatek – 19 pkt, 6. Wojciech
Widuch – 14 pkt, 7. Paweł Li-
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Foto: UKS Eugen

UKS Eugen

nie tylko wyniki oraz rekordy
poszczególnych zawodniczek
i zawodników, ale i zdjęcia, a
także porady psychologiczne
i żywieniowe, które powinny zainteresować zarówno
młodych pływaków, jak i ich
rodziców.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 3 stycznia:

Z reguły na naszych łamach goszczą ci, którzy
sięgają po medale prestiżowych imprez. Tym razem
przedstawiamy utalentowanych debiutantów spośród
zawodników UKS Eugen w towarzystwie członka
Zarządu klubu Łukasza Przybyła. Od lewej: Patryk
Ludwiczak, Dominik Korzeniewski, Marcin Sobolew,
Daniel Drubek

chowicz – 12 pkt, 8. Wojciech
Czarkowski – 12 pkt, 9. Dominik Korzeniewski – 12 pkt, 10.
Mateusz Kręplewski – 12 pkt,
11. Patryk Linkiewicz – 9 pkt,
12. Daniel Drubek – 9 pkt, 13.
Krzysztof Klimasara – 8 pkt,
14. Daniel Kokowski – 6 pkt,
15. Patryk Ludwiczak – 5 pkt,
16. Marcin Sobolew – 3 pkt,

- juniorzy (23 lata) – 1.
Marcin Wojewoda – 20 pkt, 2.
Paweł Kućmierczyk – 8 pkt, 3.
Adrian Niedobecki – 7 pkt,
- masters – 1. Arkadiusz
Wesoły – 36 pkt, 2. Zbigniew
Gulajski – 33 pkt, 3. Eugeniusz
Mehlich – 24 pkt, 4. Marek
Suchodolski – 12 pkt.
PiSk

1. Dariusz Skowron
2. Mieczysław Polok
3. Bernard Musiolik
4. Piotr Palica
5. Stefan Wroblowski
6. Joachim Makselon
7. Jerzy Pluta
8. Adam Dudziński
9. Michał Fojt
10. Jacek Zacher

- 2.029 pkt
- 1.989 pkt
- 1.780 pkt
- 1.775 pkt
- 1.769 pkt
- 1.765 pkt
- 1.756 pkt
- 1.716 pkt
- 1.671 pkt
- 1.664 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Fabian Ginter
- 25.192 pkt
2. Zdzisław Mral
- 25.179 pkt
3. Stefan Wroblowski
- 25.108 pkt
4. Michał Fojt
- 24.062 pkt
5. Jerzy Makselon
- 24.045 pkt
6. Jerzy Pluta
- 23.969 pkt
7. Ryszard Nosiadek
- 23.516 pkt
8. Mieczysław Polok
- 23.193 pkt
9. Zbigniew Ciszewski
- 22.943 pkt
10. Tadeusz Kamczyk
- 22.777 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 17 stycznia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Kino Scena Kultura poleca

Szybcy i śmieszni,
czyli Paranienormalni
w Knurowie
Bokser z zanikami pamięci, kulturalny
rabuś, sportowy psycholog i – oczywiście!
– Mariolka bawić będą publiczność w Kinie
Scenie Kulturze w swoim najnowszym
programie pt. „Szybcy i śmieszni”
Mordercze treningi w Górach
Skalistych i na pustyni Gobi przynoszą efekty. Paranienormalni zapewniają: będzie jeszcze więcej energii
i wigoru.
„Samobójca”, „Koń”, „Mariolka”
(cz. 5) i inne skecze – nówki funkiel
nieśmigane. Jakimi prawami rządzi się

telewizja, jak jeden krótki list polecony
może zmienić życie całkiem normlnej
rodziny i co wspólnego z trzodą chlewną może mieć psycholog sportowy
– tego, i nie tylko tego, dowiecie się,
wybierając „Szybkich i śmiesznych” w
Kinie Scenie Kulturze.
Polecamy.

Rezerwacja i sprzedaż biletów w kasie kina (w godz. 15.00-20.00) Rezerwacja telefoniczna: 32 332-63-81      

Knurów

Pastorałki
w Częstochowskiej
Tradycyjne polskie
kolędy oraz te z najodleglejszych rejonów
globu mogli w niedzielny wieczór usł yszeć
knurowianie, którzy
wybrali się na koncert
kolęd Tomasza Pasławskiego.
Tomasz Pasławski
Koncert odbył się „dorobił się”
kościele pw. Matki Bo- sporego grona
żej Częstochowskiej w wiernych słuchaczy
niedzielę, po wieczor- organowych
koncertów
nym nabożeństwie.
Koncert wpisał się już na stałe tradycyjnych kolęd staram się co
w świadomość knurowian. Co roku roku zagrać coś nowego – wyjaśnia
przybywają licznie, by wysłuchać ko- Tomasz Pasławski. – Tym bardziej,
lęd przygotowanych przez organistę. że publiczność reaguje pozytywnie na
Nie inaczej było i tym razem. Wszyst- nowe utwory.
kie kościelne ławy były zajęte.
Występ został nagrodzony owaPonadgodzinny występ został cją na stojąco. Konieczne okazały
przyjęty z dużym entuzjazmem. się bisy.
Organista zaprezentował bardzo
- Cieszę się, że przybyło tak dużo
zróżnicowany repertuar. Podobnie, ludzi i jestem bardzo wdzięczny za dwa
jak i w poprzednich latach, tak i w duże bukiety kwiatów, które otrzymaniedzielę mogliśmy usłyszeć utwory łem od stałych słuchaczek – nie ukryz najodleglejszych stron świata, m.in. wa radości organista, zapowiadając
ze Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Rosji kolejny koncert kolęd za rok.
DC
a nawet z dalekiej Japonii. – Oprócz
Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

Tylko pozazdrościć entuzjazmu i przejęcia, z jakim
dzieci wyśpiewały świąteczne utwory

Trzej królowie
też śpiewali
340 dzieci zaśpiewało w święto Trzech
Króli w wypełnionym po brzegi kościele
pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego. Piękne, świąteczne utwory
złożyły się na VIII Przegląd Kolęd
Wzorem poprzednich edycji
imprezy świątynię do ostatniego
miejsca wypełnili rodzice, babcie,
dziadkowie, przyjaciele i koledzy
młodych śpiewaków, a także wielu
parafian zachęconych do przyjścia
świetną opinią, którą wyrobił sobie
coroczny koncert.
Dzieci i młodzież nie zawiodły
oczekiwań. Młodzi reprezentanci
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
1 i 2, Świetlicy bł. Edmunda Bojanowskiego, Niepublicznego Przedszkola „Światełko” i Miejsk iego
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
wyśpiewali najpiękniejsze kolędy i
pastorałki. Publiczność słuchała jak
natchniona.
- Oj, nie tylko słuchała, lecz i

sama śpiewała – nie kryje satysfakcji
Marian Gruszka, prezes Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w Knu-

rowie, organizatora koncertu. Braw
nie szczędził śpiewakom gospodarz
uroczystości – ks. proboszcz Andrzej
Wieczorek.
- Jestem ogromnie wdzięczny
dyrektorom szkół, gronu pedagogicznemu, siostrom zakonnym i rodzicom za trud i zaangażowanie, jakie
włożyli w przygotowanie koncertu,
a także ks. proboszczowi, który jest
zawsze otwarty na takie inicjatywy
i sam się w nie chętnie angażuje
– dodaje prezes Gruszka. – Słowa
uznania i wdzięczności należą się
jednak najbardziej dzieciom, które
tak pięknie się przygotowały.
Koncert poprowadziła Ewa Stelmach. Współorganizatorami VIII
Przeglądu Kolęd były: Centrum Kultury w Knurowie i Stowarzyszenie
„Moja Gmina Nasz Powiat”.

Lata biegną, ale tradycja wspólnego
kolędowania nie słabnie

DC

Foto: Dawid Ciepliński
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