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Informacja
dla płatników

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego
w Gliwicach informuje, że od 1 stycznia 2015
roku weszły w życie nowe obowiązki wynikające
ze zmian do ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, mające zastosowanie do
dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 roku

KNURÓW. GÓRNICY SOLIDARYZOWALI SIĘ Z KOLEGAMI Z KOMPANII WĘGLOWEJ

U nas też protestowano

Przed tygodniem cały górniczy Górny Śląsk protestował przeciw
rządowym planom – wedle rządu „restrukturyzacji”, a związkowców
„likwidacji” – kopalń Kompanii Węglowej
W weekend strony doszły do
porozumienia. Sytuacja uspokoiła
się, ale choćby z kronikarskiego
obowiązku warto podkreślić, że
murem za swoimi byłymi kolegami
z dawnej firmy stanęli górnicy KWK

„Knurów-Szczygłowice”. W piątek
odbyła się akcja solidarności. Przez
całą dobę po każdej zmianie górnicy
zostawali w cechowni na dłuższy
czas w ten sposób dając w y raz
swojemu poparciu dla strajkujących

pracowników kopalń KW SA. W
sumie w obydwu ruchach udział w
akcji wzięło ponad 2 tys. osób. Na
zdjęciu górnicy w cechowni KWK
„Knurów”.
/bw/

JSW wypowiada porozumienie

Oddaj krew!

Klub Honorow ych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana zaprasza na zbiórkę krwi, która odbędzie
się 25 stycznia (niedziela) między
godz. 8.30 a 14.00 przy kościele pw.
Matki Bożej Częstochowskiej.
Aby oddać krew trzeba być
zdrowym, mieć 18-65 lat, ważyć
co najmniej 50 kg i mieć przy sobie
dokument tożsamości ze zdjęciem.
Przed oddaniem krwi koniecznie należy zjeść lekki posiłek.
/g/
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obowiązek zarówno organów zarządzających, jak i strony społecznej.
Zarząd argumentuje, że JSW jako
spółka giełdowa nie może liczyć na
pomoc państwa: - Biorąc pod uwagę
dramatyczną sytuację branży, należy
podjąć natychmiastowe działania.
W związku z ciągle pogarszającą
się sytuacją, Zarząd może być zmuszony do podjęcia decyzji o wypłaceniu w ratach tzw. 14-tki (za 2014 rok),
a w kolejnych latach uzależnieniu jej
wypłaty od sytuacji firmy – czytamy.
- Zagrożone mogą być również: węgiel

PANIÓWKI

Próbował...

Nieznany sprawca wziął na cel
domy w Paniówkach. 16 stycznia
włamał się do domku jednorodzinnego. Wszedł przez drewniane

deputatowy, dopłaty do urlopu i chorobowego czy pomoce szkolne.
- Wypowiedzenie porozumienia
daje również zarządowi możliwość
wprowadzenia zmian organizacyjnych pracy. Wprowadzenie podobnego
systemu w kopalni Silesia wyraźnie
wskazało kierunek, w którym powinno iść górnictwo – tłumaczy kierownictwo spółki. I podsumowuje: - Co
ważne, wypowiedzenie porozumień
nie powoduje automatycznej zmiany
warunków płacy i pracy.
/bw/

drzwi balkonowe, przy okazji je
niszcząc. Złodziej „zwiedził” parter, ale nic nie ukradł. Chwilę później tą samą drogą próbował dostać
się do innego budynku. Spłoszył go
włączony alarm. Jedyne straty to
zniszczone drzwi balkonowe.
jb

ZAPROSZENIE

Biesiada w szczytnym celu
Zarząd Rejonow y Polsk iego
Czerwonego Krzyża w Knurowie
zaprasza ludzi o otwartych sercach na
Charytatywną Biesiadę Czerwonokrzyską, której patronują prezydent
Knurowa Adam Rams i wójt Gierałtowic Joachim Bargiel.
- Celem biesiady jest zebranie
pieniędzy na zorganizowanie letniego

będące osobami fizycznymi od 1
stycznia 2015 roku mają możliwość
podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi
autoryzującymi.
Wyjątkowo wymienione wyżej
podmioty przesyłając informacje do
urzędów skarbowych dla nie więcej
niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów
tych nie składa w ich imieniu biuro
rachunkowe.
Więcej informacji na temat
wprowadzonych zmian można znaleźć na stronie www.portalpodatkow y.mf.gov.pl w zakładce „Dla
płatników” lub dzwoniąc na infolinię
Krajowej Informacji Podatkowej (z
tel. stacjonarnego: 0 801 055 055, z tel.
komórkowego: (22) 330 0330).
/-/

KNURÓW

W środę Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała
o wypowiedzeniu trzech porozumień zbiorowych. Dotyczą one
deputatu węglowego i wzrostu stawek płac. Zarząd zastrzegł
przy tym, że zachowane zostają gwarancje zatrudnienia dla
pracowników.
- Zarząd JSW nie przewiduje
zarówno zwolnień, jak i likwidacji
któregokolwiek z zakładów JSW.
Niezagrożona jest również wypłata
miesięcznych wynagrodzeń – czytamy w komunikacie. Szefostwo firmy
przekonuje, że decyzja była nieunikniona: - Począwszy od lipca 2013
roku, związki zawodowe odmawiały
podjęcia rozmów dotyczących propozycji oszczędnościowych mających
na celu ratowanie Spółki oraz tysięcy
miejsc pracy. Utożsamianie się z sytuacją Kompanii Węglowej, ale nie podejmowanie rozmów z własnym pracodawcą w celu ochrony miejsc pracy
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jest
niezrozumiałe. Osobisty stosunek
do zarządu spółki nie powinien być
przeszkodą w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań służącym interesom
załogi. To ustawowy i statutowy

Wprowadzone zmiany nakładają
na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane
do sporządzania i przekazywania
informacji o dochodach osób fizycznych nowy – wyłącznie elektroniczny
sposób przesyłania do urzędów
skarbowych deklaracji, informacji i
rocznych obliczeń podatku za osoby
fizyczne, np. za pracowników. Dokumenty, których dotyczy zmiana,
to: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT/-1R,
IFT3/IFT-3R, PIT-4R, PIT-8AR,
PIT-40.
Przesyłając wyżej wymienione
dokumenty za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, należy
to zrobić przy użyciu bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące
funkcji płatnika w tym podatku

wypoczynku dla najuboższych dzieci z
naszego rejonu - tłumaczą przedstawiciele PCK.
Biesiada odbędzie się 29 stycznia
(czwartek) o godz. 17.00 w restauracji
Protos. Zaproszenia-cegiełki w cenie
55 zł do nabycia w biurze PCK przy
ul. Wilsona 10. Sprzedaż potrwa do
23 stycznia.

Parking
nie bez znaczenia
Po świętach znikły pionowe znaki, informujące
klientów targowiska o 4 miejscach
postojowych dla niepełnosprawnych.
Knurowianin Andrzej Kusber wziął za punkt
honoru sprawę wyjaśnić
Kto choć raz w sobotę musiał
zaparkować swój samochód nieopodal targowiska miejskiego, ten
wie, ile z tym zachodu. Niepełnosprawny pan Andrzej nie miał z
tym większych problemów. Swój
samochód zostawiał na jednym z
czterech miejsc dla inwalidów. O
parkingu informowały oznaczenia
poziome i pionowe. Po Bożym
Narodzeniu znaki pionowe znikły.
- Są jeszcze poziome, ale jak
zasypie je śnieg, gdzie wtedy zaparkuję? - zastanawia się pan Kusber.
Swoimi obawami podzielił się
telefonicznie z dyżurnym Straży
Miejskiej i urzędnikiem Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Knurów. Od tego
ostatniego miał rzekomo usłyszeć:
„wy byście tylko żądali”.
Czas mijał, a oznaczenia nie
wróciły na dawne miejsce, dlatego
pan Andrzej osobiście pofatygował
się do Urzędu Miasta.
- Zależało mi, żeby znaki na
powrót powiesili - tłumaczy. - Co to
za problem?
Urzędnicy wytłumaczyli mu,
że wcześniej znaki zawieszono

niezgodnie z przepisami, dlatego
na nowe trzeba czekać do czasu
rozstrzygnięcia przetargu na modernizację zajezdni Foch.
Te argumenty nie przekonały
pana Andrzeja.
Nam udało się ustalić, że wydziały Inwestycji Miejskich oraz
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska nie
zlecały ani montażu, ani demontażu tabliczek.
- Ktoś zawiesił te znaki na słupkach ozdobnych, a to wbrew przepisom - wyjaśnia naczelnik GKRiOŚ,
Anna Lewandowska.
Urzędnicy nie wiedzą, kto i
z jakiego powodu zdemontował
tabliczki.
- Oznakowanie jest niekompletne, ale powinno być respektowane
przez kierowców - dodaje pani
naczelnik.
Bezśnieżna zima na razie sprzyja
takiemu status quo. Nowe, tym razem już prawidłowe oznakowanie,
powinno stanąć dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację
centrum przesiadkowego na Fochu.
/pg/

/g/
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Być jak gangster

Nie wyglądał na złodzieja. Zachowywał się normalnie. Wszedł do sklepu,
rozmawiając przez telefon. Chwilę potem wyszedł, nie płacąc, z trzema
sztukami gier na konsolę Sony PlayStation o nazwie GTA V

W grze GTA można wcielić
się w rolę gangstera lub dołączyć
do członków mafii, którzy m.in
kradną samochody i sieją zniszczenie na ulicach miasta. Złodziej
na własnej skórze chciał poczuć
adrenalinę dostępną wirtualnym
przestępcom.

7 stycznia mężczyzna z widoczną
łysiną czołową, ubrany w czarną kurtkę z kapturem, ciemne spodnie i białe
buty z czerwonymi elementami odwiedził sklep „Neonet” przy ul. 1 Maja.
Zdaniem marketu skradł trzy sztuki
gier na konsolę PlayStation 4 o nazwie
GTA V. Straty oszacowano na 750 zł.

Policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny. Informacje należy kierować do knurowskiego
Komisariatu Policji (ul. Dworcowa
1A). Więcej informacji udziela st.
asp. Tomasz Górak (tel. 32 337 25 32,
e-ma i l: toma sz .gora k@g l iw ice.
ka.policja.gov.pl) .
jb, foto: materiały policji

48- i 26-latek przyjechali aż z Białej Podlaskiej, aby
zniszczyć samochód i znieważyć policjantów. Wycieczka
będzie ich drogo kosztować. Grozi im do 10 lat więzienia
KNURÓW

Przepraszam,
czy tu biją?
14 stycznia, parę minut po północy funkcjonariusze otrzymali
telefoniczne zgłoszenie o dwóch
pijanych mężczyznach za k łócających spokój na ul. 1 Maja. Po
przyjeździe na miejsce, policjanci

zobaczyli dwóch panów kopiących
w stojący na parkingu samochód.
Toyota yaris należała do 41-letniego knurowianina. Straty oszacował
na 500 zł.
Funkcjonariusze próbowali po-

serdeczności

Wszystkim Koleżankom i Kolegom

wstrzymywać napastników. Ci wpadli w furię.
- Mężczyźni usiłowali zadawać
ciosy, kopali, grozili stróżom prawa,
używali słów wulgarnych. Obaj zostali obezwładnieni i przewiezieni do
izby zatrzymań w KMP w Gliwicach
- informuje Marek Słomski, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. - W wyniku zdarzenia policjanci doznali niegroźnych obrażeń.
Mieszkańcy Białej Podlaskiej byli
już wielokrotnie karani. Przed sądem
odpowiedzą za swoje czyny. Za zniszczenie samochodu i napaść na funkcjonariuszy grozi im do 10 lat więzienia.

jb

z Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie,
z którymi miałam zaszczyt i niekłamaną
przyjemność pracować,
dziękuję za wszystkie wspólne lata i życzę Państwu
tylko szczęśliwych chwil w życiu.
Pozostająca życzliwym kibicem

Anna Zariczna
radca prawny

reklama

KNURÓW

Nalał i uciekł

Policja szuka młodego mężczyzny, który
11 stycznia zatankował paliwo na stacji
Orlen i uciekł, nie płacąc rachunku
Około godz. 2.40 złodziej podjechał fordem focusem na stację Orlen przy
ul. 1 Maja. Monitoring zarejestrował moment, kiedy
mężczyzna tankuje na kwotę 170 zł i szybko odjeżdża.
- Z dotychcz a sow ych

ustaleń wynika, że złodziej
to mężczyzna w wieku ok.
20-25 lat, średniej budowy
ciała, ubrany w jasne spodnie
i czarną bluzę z kapturem. Na
głowie miał jasną czapkę - informuje policja.
Tablice rejestracyjne sa-
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mochodu były kradzione.
Ktokolwiek zna mężczyznę
widocznego na zdjęciach
proszony jest o kontakt z
Kom i s a r iatem Pol ic ji w
Knurowie (ul. Dworcowa 1
A, tel. 32 337 25 00).

jb, foto: materiały policji
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KNURÓW. W STATYSTYKACH POLICYJNYCH PRZESTĘPCZOŚĆ SPADA

Dzielnicowy nie Yeti

Foto: Paweł Gradek

Mniejsza ilość przestępstw i zdecydowanie niższe
koszty społeczne przestępczości – knurowscy
policjanci podsumowali ubiegły rok

Szpaler nadal
szczerbaty

- Tutaj kiedyś stały słupki - w październiku
pan Ryszard pokazywał nam chodnik
prowadzący do Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7. Ktoś je wyłamał, by móc
bezkarnie parkować na trawniku. Urzędnicy
obiecali wtedy zająć się sprawą. Co z tego
wyszło?
- Wydamy zlecenie firmie na
montaż kolejnych słupków. Nowe
powinny pojawić się jeszcze w listopadzie - zapewniano nas w Urzędzie
Miasta - w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska.
Sprawdziliśmy, jak obecnie wygląda sytuacja przy ul. Jedności
Narodowej. Ze zdziwieniem odkryliśmy, że samochody nadal parkują w
miejscu niedozwolonym, a w szpalerze brakuje dwóch słupków.
- Niestety, krótko po tym, jak firma
ponownie je zamontowała, ktoś zdążył
usunąć słupki - usłyszeliśmy od pracowników wydziału GKRiOŚ. - Jeszcze
beton nie zdążył porządnie zastygnąć...

Dewastacje uchodzą sprawcy na
sucho. Prawdopodobnie to któryś
z mieszkańców. Faktem jest, że za
każdym razem słupki (koszt jednego
to 150 zł) giną bezpowrotnie.
Urzędnicy zastanawiają się nad
dalszym sensem uzupełniania luk
w szpalerze.
Wiedzą, że ilość miejsc parkingowych w sąsiedztwie bloków przy
ul. Jedności Narodowej nie jest wystarczająca. Nie oznacza to jednak,
że każdy skrawek trawnika trzeba
oddać kierowcom.
- Jeśli otrzymamy polecenie ponownego zamontowania słupków, tak
się stanie - usłyszeliśmy w GKRiOŚ.

Takie statystyki powinny sprawić, że poczujemy się trochę bezpieczniej – to kolejny rok z rzędu,
kiedy knurowski Komisariat Policji
odnotowuje spadek przestępczości
ogólnej na terenie swojego działania.
W 2014 roku w Knurowie zanotowano ogółem 959 zdarzeń przestępczych
– to o 66 mniej niż w 2013.
– Być może spadek nie jest duży,
jednakże Komisariat odnotowuje od
roku 2012 systematyczną tendencję
spadkową przestępczości ogólnej –
komentuje podinsp. Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie. – Dobrze zorganizowana praca
własna i olbrzymie zaangażowanie
naszych funkcjonariuszy pozwalają
na stwierdzenie, że ubiegły rok został
przez policję knurowską dobrze przepracowany i nie zmarnowany.
Wśród przestępstw w ubiegłym
roku najwięcej było kradzieży – 212.
To o 38 mniej niż w roku poprzednim.
Tendencje spadkowe widać także w
notowanych kradzieżach samochodów (18, o 20 mniej niż w 2013 r.),
kradzieżach z włamaniem (124 – o
16 mniej) czy też w przypadkach spowodowania uszczerbku na zdrowiu
(54 – o 18 mniej). Częściej dochodziło
za to do bójek i pobić (20 przypadków,
czyli o 8 więcej niż w 2013 r.) oraz
zniszczenia mienia (91 – o 20 więcej).
– W przypadku bójki i pobicia co
prawda wystąpił wzrost zdarzeń, jednakże procent wykrycia w tej kategorii
przestępczości kształtuje się w roku
2014 na poziomie 90,48 i jest wyższy
niż w analogicznym okresie roku 2013
o 19,05 proc. - podkreśla podinsp.
Maciej Kawa. – Nieco mniej korzystnie
przedstawia się sytuacja zniszczenia
mienia, bowiem w roku 2014 odnoto-

wano 20 proc. wykrycia, natomiast w
roku 2013 wykrycie to kształtowało
się na poziomie 36,36 proc. W głównej mierze przestępstwa zniszczenia
mienia mają podłoże czynów chuligańskich i przejawiają się zarysowywaniem pojazdów mechanicznych
w drodze powrotnej z „imprez”, ale
także mają podłoże uzurpowania
sobie miejsca parkingowego poprzez
niszczenie pojazdów osób parkujących w tego typu miejscach.
Spadek przestępczości przekłada
się też na spadek kosztów społecznych, poniesionych przez mieszkańców Knurowa w następstwie
przestępstw. I to spadek znaczny, bo
o blisko połowę – aż o 46,63 proc.
względem roku poprzedniego. Z
2 853 053 zł, zanotowanych w 2013 r.,
kwota ta obniżyła się do 1 522 786 zł.
Komendant podkreśla, że corocznie notowane spadki przestępczości to wynik nie tylko dobrej
organizacji działań własnych knurowskiej policji, ale też świetnej
współpracy ze strażą miejską, strażą
pożarną, MOPS, firmami komunikacyjnymi i energetycznymi, służbą
ochrony kopalni i Wydziałem Ruchu
Drogowego gliwickiej KMP.

„BEZPIECZNE OSIEDLE”

Taki kryptonim nosiła akcja
prowadzona przez knurowską policję od września do grudnia 2014
r. Chodziło o to, by w najbardziej
zagrożone przestępczością rejony
Knurowa kierować jak największą
liczbę funkcjonariuszy. Łącznie w
tym okresie służbę pełniło 679 policjantów, wśród nich 292 funkcjonariuszy wsparcia z OPP Katowice i 60
funkcjonariuszy operacyjnych.

Efektem działań policji było
ujawnienie 474 wykroczeń. W 298
przypadkach zastosowano represję
karno-administracyjną, a w 158
zastosowano pouczenia. 13 przestępców zostało przyłapanych – i zatrzymanych – na gorącym uczynku.
Ujawniono też 10 poszukiwanych
listami gończymi.
W bieżącym roku na KP w Knurowie wprowadzono nowe zasady
pracy dzielnicowych. Odtąd knurowscy dzielnicowi są zobligowani
do tego, aby 70 proc. czasu pracy
spędzać w terenie, a pozostałe 30
proc. przeznaczyć na sporządzenie
dokumentacji.
– Staramy się, aby dzielnicowy
nie był jak Yeti, który niby istnieje,
ale nikt go nie wiedział – mówi
podinsp. Maciej Kawa. – Stąd nasze
działania mające sprawić, że kontakt
dzielnicowych ze społeczeństwem
będzie lepszy.
Wśród planów k nurowsk ich
funkcjonariuszy na 2015 rok jest
dalsze utrzymywanie tendencji spadkowej przestępczości, a zwłaszcza prowadzenie działań mających
zminimalizować ilość przypadków
zniszczenia mienia oraz bójek i pobić.
Policja chciałaby też m.in. zwiększyć
wykrycie i profilaktykę przestępstw
gospodarczych (w t y m oszustw
internetowych). Wśród kierunków
działań na bieżący rok są też poszukiwania osób zaginionych, osób
ukrywających się przed organami
ścigania, podniesienie standardów
obsługi obywateli i zapewnienie im
poczucia bezpieczeństwa, zaś przestępcom – ograniczenie poczucia
bezkarności.
MiNa

/g/
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Słodki Domek
zmienia lokum
Od kwietnia kawiarenka będzie działać
pod nowym adresem. – Zapominamy
o tym, co było – zapewnia właścicielka
O groźbie likwidacji kawiarenki
stojącej na terenie użyczonym przez
parafię świętych Cyryla i Metodego
było głośno jesienią ubiegłego roku.
Na naszych łamach także poruszaliśmy ten temat [„Gorzko w słodkim
domku” - nr 45/2014]. Sympatycy
lokalu stanęli wówczas murem w
jego obronie.
Dziś wiadomo już, że Słodki
Domek nie zostanie zlikwidowany, a
jedynie zmieni adres.
– Zapominamy o tym, co było
– zapewnia Sandra Adamek, właś4

cicielka kawiarenki. – Mamy nowy
lokal, czeka nas przeprowadzka, trwa
już remont.
Na przełomie marca i kwietnia
kaw iarnia ma ruszyć w now y m
miejscu, przy ul. Szpitalnej 1 b.
Nowa siedziba jest blisko dotychczasowej, więc właściciele liczą na
to, że k lienci szybko się do niej
przyzwyczają.
A co z drewnianym budynkiem
stojącym na terenie parafii? Właściciele będą musieli go wyburzyć.
MiNa
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KNURÓW. TRUDNE CZASY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2

Absolwenci na rozdrożu,
uczniowie z niewiadomą
Uczniowie klas górniczych w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 martwią się o swoją przyszłość, ponieważ żaden
z ubiegłorocznych absolwentów, mimo wcześniejszych
gwarancji, nie został zatrudniony w kopalniach Kompanii
Węglowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Foto: Archiwum ZSZ nr 2

Tradycyjny „skok przez skórę”
symbolizuje wstąpienie do braci
górniczej, w praktyce może okazać
się to trudne do urzeczywistnienia

- Dzisiejsze górnictwo to nie pyrlik czy kilof, ale maszyny do obsługi
których potrzebujemy specjalistów.
Uczcie się, potrzebujemy was! - tak
podczas Barbórki 2011 dyrektor ds.
pracy KWK „Knurów-Szczygłowice”,
Roman Noga, zachęcał pierwszokla-

sistów, kształcących się w zawodach
górniczych. Krótko po przemowie
wręczył każdemu z nich gwarancję
zatrudnienia w kopalni.
Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała słowa dyrektora. Dziś technicy
górnictwa podziemnego, którzy za

kilka miesięcy zakończą edukację,
zastanawiają się, czy nie zmarnowali 4
lat. Kompania Węglowa i Jastrzębska
Spółka Węglowa nie są na razie zainteresowane przyjmowaniem do pracy
młodych hajerów.
Problemy zaczęły się już w ubiegłym roku, kiedy KW z powodu
trudnej sytuacji wstrzymała przyjęcia
absolwentów klas górniczych. Jeszcze
wcześniej w gwarancjach pojawił się
zapis o przyjęciu do jednej z kopalń
spółki, co w praktyce oznaczało, że
absolwenci z Knurowa musieli szukać
zatrudnienia poza jego granicami.
Po sprzedaży kopalni „Knurów-Szczygłowice” JSW, dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zrobiła
rozeznanie wśród ubiegłorocznych
absolwentów i dowiedziała się, że nikt
nie został przyjęty do pracy.
- Kilku chłopaków z rocznika
skrzyknęło się i dojeżdża do czeskiej
Karwiny - słyszymy od Katarzyny
Szwarczyńskiej, nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZSZ nr 2.
- Wykorzystują swoje kwalifikacje w
tamtejszej kopalni.

Wicedyrektor szkoły, Jacek Czapkiewicz, zauważa, że absolwenci
nie lądują na bezrobociu. Odnaleźli
się na rynku pracy, podejmując zatrudnienie np. na gliwickiej strefie
ekonomicznej.
Wielu niedoszłych górników
nie kryje rozczarowania. Gwarancje
udzielane przez Kompanię Węglową,
jak i doświadczenia starszych kolegów, dawały uczniom nadzieję na stabilną pracę na miejscu i wcześniejszą,
górniczą emeryturę.
- 8 lat temu, ile byśmy nie zrobili
naboru, przyjmowano do pracy każdego. Nie wymagano od uczniów zdanego
egzaminu - wspomina dyrektor ZSZ
nr 2, Grażyna Dąbrowska. - Jeszcze
chłopcy nie skończyli szkół, a już
przyjeżdżali ludzie z kopalni, rozpytywali, gdzie kto mieszka i proponowali
zatrudnienie. Prawie kłócili się między
sobą o policealnych...
W najlepszych latach szkoła
otwierała dwie pełne klasy kształcące
się w kierunku technik górnictwa
podziemnego. Ostatni nabór pozwolił
stworzyć zaledwie pół klasy. Za kilka
miesięcy ruszy kolejna rekrutacja. Ilu
przyciągnie chętnych, nie wiadomo.
Wielu rodziców dało upust emocjom w czasie ubiegłotygodniowych
zebrań i obwiniło szkołę o zaistniałą
sytuację. Dyrektor Dąbrowska nie
zgadza się z krzywdzącymi zarzutami.
- Pewnych rzeczy nie da się przewidzieć - mówi o fatalnej sytuacji
KW. - Zawsze poważnie traktowaliśmy
porozumienia ze spółkami, nie było
powodów, by było inaczej.
Katarzyna Szwarczyńska spotkała
się niedawno ze swoimi wychowan-

kami, którzy opuścili mury szkoły 2
lata temu. Są w lepszej sytuacji niż ich
młodsi koledzy. Pracują w JSW i nie
narzekają.
- Trzymają się tej pracy i cenią ją
sobie - mówi nauczycielka. - Przed
godziną przeprowadziłam rozmowę
z jedną z II klas. Nie obiecywałam
uczniom złotych gór, radziłam, by
skończyli szkołę, a jeśli nie znajdą pracy w zawodzie, dokształcili się.
Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało ostatnio spotkanie z dyrektorami szkół górniczych,
by porozmawiać z nimi o przyszłości
absolwentów.
- Usłyszeliśmy, że mamy proponować chętnym przekwalifikowanie
się do innego zawodu - zdradza Jacek
Czapkiewicz. - A to może nastąpić
dopiero po skończonej nauce.
Wśród kilku możliwości wymienia się takie zawody, jak elektryk,
mechanik monter maszyn i urządzeń,
ślusarz.
- W trakcie spotkania była też mowa
o umożliwieniu absolwentom zrobienia
kursów niezwiązanych z zawodem, np.
prawa jazdy, operatora wózków widłowych - dodaje wicedyrektor. - To na razie
kwestia ustaleń na szczeblu ministerialnym, podobnie jak stworzenie programu
osłonowego dla absolwentów, którzy nie
mogą podjąć pracy w zawodzie.
Na gwarancje pracy w kopalni nie
mają co liczyć uczniowie szkół zawodowych. W teoretycznie lepszej sytuacji są
pierwszoklasiści z technikum. Zarówno
JSW, jak i KW gwarantują im pracę po
skończonej nauce. Czy tak się jednak
stanie, przekonamy się za 3-4 lata.
Paweł Gradek

13 szkół związanych jest z Kompanią Węglową umowami gwarantującymi
absolwentom zatrudnienie. W województwie śląskim kształci się obecnie w
zawodach górniczych 2300 uczniów.
Na 8600 podań, jakie wpłynęły na ostatnią rekrutację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, pracę otrzymało zaledwie 56 absolwentów.

pozbawieni deputatu. Czym się różnimy od tamtych kolegów? Tak samo
pracowaliśmy... Dlaczego państwo
– poprzez decyzje spółki, której jest
właścicielem – na to pozwala?
Przypomina czasy, kiedy przyjmował się do kopalni.
Po zwycięskiej batalii sądowej o deputat za 2014 rok emeryci górniczy szykują się do kolejnej bitwy.
- To była wręcz łapanka – śmieje
Tym razem stawką jest cała pula świadczenia za 2015 rok
się, ale natychmiast poważnieje.
Emeryci górniczy wygrywają tuje Henryk Hankus, jeden z tysięcy tego poważania, wypracowanego dniem 1 stycznia 2015 roku. Wypo- – W całej Polsce szukano ludzi
sądową batalię o 1 tonę deputatu za poszkodowanych byłych górników. ciężką pracą każdego z nas. Nieste- wiedziała porozumienie, na mocy do pracy w kopalniach. Kto wie,
2014 rok, odebranego im na mocy – Nie spieszy im się...
ty, głęboko się zawiodłem postawą którego deputat był wydzielany.
czy zdecydowałbym się, gdyby nie
porozumienia z 6 lutego ubiegłego
- A tak szczerze mówiąc: kto da swojego byłego pracodawcy i kole- Kompania jest zdania, że wy- zachęty, jakie wówczas stosowano.
roku pomiędzy zarządem Kompanii gwarancję, że tak się stanie, że na gów-związkowców – nie kryje roz- powiedzenie jest skuteczne – mówi Były one składnikami umowy, którą
Węglowej i organizacjami związków pewno dojdzie do wypłat w ustalonym czarowania Hankus, były wieloletni Henr yk Han kus. – Wielu z nas zawierało się z kopalnią. Jednym
zawodowych. Do sądów poszło kil- terminie? Jeśli zarząd Kompanii jed- przewodniczący Związku Zawodo- uważa, że niekoniecznie. Ponownie ze świadczeń był deputat. I również
kadziesiąt tysięcy byłych pracowni- ną uchwałą może to sobie tak ustalić, wego Górników w Polsce w KWK czujemy się zmuszeni do walki o dlatego nie godzę się na nieuczciwe
ków kopalń. Wyroki są po ich myśli. to skąd pewność, że drugą z dnia na „Szczygłowice”. – Do tego doszło, że swoje w sądzie. I walczyć będziemy.
traktowanie, na wręcz łupienie z
KW SA zmuszona jest wypłacić dzień nie zmieni zdania – nie kryje szacunek trzeba sobie gwarantować
- Wiele osób złożyło już u nas praw nabytych, których gwarantem
ekwiwalent pieniężny (597 zł), po- wątpliwości.
pełnomocnictwa – potwierdza radca było państwo. Bo przecież kopalnie
wyrokiem sądowym...
większony o odsetki i koszty sądowe.
Knurowianin należy do grupy
prawny Michał Zapart z Kancelarii były państwowe...
inicjatywnej – emerytów górniczych, NOWE POLE BITWY
Radców Prawnych Urban i Zapart.
- Czy wygramy w sądzie? Tego
którzy w marcu rozpoczęli sądową
KOMPANIA W ODWROCIE
Sentymenty nie będą się też – Niebawem skierujemy pierwsze nie wiem – mówi pan Henryk. – Ale
Spółka z początku stanęła na walkę o odzyskanie zabranej im tony liczyć w kolejnej odsłonie walki o pozwy do kilku sądów.
źle czułbym się ze świadomością, że
Jak emeryci chcą przekonać sąd jestem ograbiany w biały dzień, w
stanowisku, że będzie się odwo- z deputatu. Jest wśród zwycięzców, deputat. Tym razem już nie o jedną
ływać. Nie na długo. Przegrane ale – jak mówi – wygrana ma gorz- tonę (a tak błędnie „z rozpędu” napi- do swoich racji? Podnosić będą kwe- białych rękawiczkach, i nic z tym
apelacje odwiodły ją od trwania w kawy smak.
saliśmy przed tygodniem w artykule stie formalne, kwestionować sposób nie robię. Będę walczyć do końca,
- Po wielu latach oddanych gór- pt. „W naturze „od ręki”, pieniądze wypowiedzenia porozumienia. Za- nawet jeśli trzeba będzie wyczerpać
uporze. Widząc niekorzystny obrót sprawy, wywiesiła białą flagę. nictwu sądziłem, że nam, emerytom, prawie za rok” – PL nr 2/2015), ale o powiada się prawniczy pojedynek, wszystkie drogi sądowe.
Najpierw zdecydowała, że będzie należy się jakiś szacunek. Naszym całą jego pulę, o pełny wymiar. We bo ta sfera sporu do jednoznacznych
Niezależnie od tego jak batalia
respektować wyroki sądów pierw- zdaniem deputat jest taką - uświę- wrześniu 2014 roku KW SA podję- nie należy.
się zakończy, pozostanie niesmak.
Jednym z argumentów, które
szej instancji. Później (w grudniu) coną wieloletnią tradycją - formą ła decyzję o likwidacji deputatu z
- Tak nie wolno z ludźmi pozdaniem byłych górników mogą stępować – mówi knurowianin.
ogłosiła, że przywraca wymiar demieć znaczenie, jest nierówne trak- – Jesteśmy rozgoryczeni i mamy do
putatu za 2014 rok do obowiązującej
W Niemczech deputat nietykalny
towanie emerytów górniczych.
wcześniej wysokości. Przy czym
tego prawo. Nawet po przegranych
U naszych zachodnich sąsiadów emerytom górniczym przysługuje 3,5
- Emeryci z kopalń, które zostały wyrokach, dotyczących deputatu za
zastrzegła: zaległą tonę węgla możtony węgla. Opalający domy węglem nie muszą sterczeć w kolejkach przed
kopalniami – współpracująca z zakładem firma... przywozi go na posesję.
niegdyś zlikwidowane, mają deputat 2014 rok, Kompanii nie stać było na
na odebrać „w naturze” do końca
Wdowy po górnikach otrzymują deputat do końca życia.
w pełnym zakresie, gdyż państwo jedno słowo, które paść powinno. To
czerwca 2015 roku albo ekwiwalent
Przysługującego węgla nie wolno odsprzedawać, ale możliwe jest uzyskanie
przejęło jego wypłatę w imieniu słowo „przepraszam”. Nie doczekapieniężny, ale dopiero w grudniu
za niego pieniężnego ekwiwalentu.
zamkniętych zakładów – wyjaśnia liśmy się go...
2015 roku.
W Niemczech trwa wygaszanie wydobycia węgla kamiennego. Nastąpi to
w 2018 roku. Jednak to nie zmieni sytuacji emerytów – zachowają prawa
nasz rozmówca. – Tymczasem nasza
- Ekwiwalent w grudniu, czyli
do świadczeń.
Bogusław Wilk
kopalnia działa, a my zostaniemy
aż 21 miesięcy po terminie – komen-
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KNURÓW. RODZINA 3+

Więcej ofert, więcej chętnych

W styczniu mija rok od wydania pierwszej karty miejskiego programu „Rodzina 3+”. Jak
knurowski program skierowany do rodzin wielodzietnych funkcjonuje w praktyce?

Wygląda na to, że całkiem nieźle.
W ubiegłym roku przyznano 1015
kart, które trafiły do 201 rodzin. Jeszcze nie wszystkie z nich zostały wydane, wśród oczekujących jest m.in.
szczególna, tysięczna karta, której
uroczyste wręczenie jest planowane
na najbliższe dni. Rodzin, którym
przysługują karty Rodzina 3+ jest w
Knurowie ponad 700, co oznacza, że
w pierwszym roku działalności do
programu przystąpiła nieco ponad
1/3 uprawnionych rodzin.
– Model wprowadzony w Knurowie bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach, stąd bardzo dobrze funkcjonuje w praktyce – mówi Krzysztof
Stryczek, kierownik Biura do spraw
Funduszy Strukturalnych, Promocji,
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który przygotowuje dane
do wydania kart, wręcza je rodzinom,
instruuje, gdzie i na jakich zasadach
można z nich korzystać.
Jak nazwa wskazuje, miejska
karta Rodzina 3+ przysługuje rodzicom mającym co najmniej 3 dzieci.
Chodzi tu zarówno o rodziców biologicznych, jak i opiekunów prawnych,
a także rodziców samotnie wychowujących dzieci. Karta przysługuje
obojgu rodzicom, nawet, jeśli nie
zawarli małżeństwa lub są po rozwodzie i mieszkają osobno (ale mają
prawa rodzicielskie).
W kryteriach przyznawania karty istotny jest stan faktyczny – liczy
się adres rzeczywistego zamieszkania
w Knurowie (a nie zameldowania),
prowadzenie wspólnego gospodarstwa, mieszkanie pod jednym
dachem, tworzenie realnej rodziny.
Karty są przyznawane na okres
maksymalnie 3 lat. Ma tu znaczenie
wiek dzieci – co najmniej trójka
nie może mieć ukończonych 18 lat,
chyba że dzieci uczą się lub studiują
- wówczas granica ta przesuwa się
maksymalnie do 26 roku życia. We
wrześniu ub. roku wprowadzono
korektę dotyczącą rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi. Jeśli dziecko
Do programu może przystąpić każda rodzina mająca troje lub więcej
dzieci w wieku do 18 lat (lub do 26
roku życia, jeśli dziecko studiuje),
mieszkająca na terenie gminy
Knurów. Nie ma znaczenia, jak wysoki jest dochód rodziny, nie jest
też istotne, czy dzieci wychowuje
jedno czy też dwoje rodziców. Aby
korzystać z ulg, wystarczy wypełnić stosowny wniosek i złożyć go
wraz z załącznikami w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Zar ządzania Kryzysowego (I piętro - p.
112) Urzędu Miasta Knurów (ul.
dr. F. Ogana 5) w godzinach pracy
urzędu. Najpóźniej po miesiącu od
złożenia wniosku każdy z członków
rodziny otrzyma bezpłatnie imienna kartę uprawniającą do zniżek.

6

jest niepełnosprawne w stopniu
znacznym, jego wiek nie stanowi
ograniczenia przy przyznawaniu
karty. Przy średnim lub lek kim
stopniu niepełnosprawności maksymalny wiek dziecka to 26 lat, bez
względu na to, czy się uczy, czy nie.

PARTNERZY WEDŁUG POTRZEB

Posiadacze karty Rodzina 3+ są
uprawnieni do zniżek w instytucjach
i przedsiębiorstwach będących partnerami programu.
- Partnerzy byli i są pozyskiwani
w oparciu o domniemane potrzeby
rodzin – relacjonuje Krzysztof Stryczek. – Wystąpiliśmy do grupy przedsiębiorców najbardziej pożądanych,
takich jak restauracje, puby, sklepy
z artykułami dziecięcymi, szkoły
językowe, koła z zajęciami edukacyjno-rekreacyjnymi, szkoły tańca czy
sztuk walki, a także biuro rachunkowe, telewizja kablowa. Zdarzało
się, że partnerzy sami się zgłaszali,
zresztą – co ciekawe – część z nich
jest jednocześnie posiadaczami kart
Rodzina 3+, więc świetnie rozumieją
ideę programu. Podmiot, którego
jeszcze nie mamy w ofercie, a byłby
mile widziany, to podmiot świadczący
usługi medyczne. Prowadzimy na ten
temat rozmowy, mam nadzieję, że
uda nam się zaprosić takiego partnera. Druga sprawa – to dyskont spożywczy. Trudno jest pozyskać takiego
partnera, ale nie ustajemy w próbach,
w tym roku przeprowadzimy kolejną
turę rozmów na ten temat.
Nasi rozmówcy korzystający
z Rodziny 3+ chwalą prywatnych
przedsiębiorców biorących udział w
programie.
- Nigdy nie ma z tym problemu
– chwali pani Anna. – Zwłaszcza
fotograf, pan Barchański, zawsze
daje nam 50 procent zniżki na zdjęcie do dowodu, na inne też mamy
zniżki. Jest także sklep sportowy,
który oficjalnie nie jest na liście honorujących karty, ale wiedzą tam,
że mamy trójkę dzieci, więc chętnie
udzielają rabatów. Takie zwykłe,
ludzkie podejście.
- Kupowałem buty dla siebie,
córki i syna, korzystałem też z usług
sklepu rowerowego – tam obeszło się
nawet bez pokazywania karty – relacjonuje pan Damian. – Ogólnie mam
bardzo dobre odczucie. Przydałyby
się może jeszcze zniżki na parę innych
usług, których nie ma w ofercie, np.
u fryzjera. Choć, szczerze mówiąc,
ja i tak mam zniżki. Właścicielka
salonu fryzjerskiego co prawda nie
bierze udziału w programie, ale wie,
że jesteśmy liczną rodziną i zawsze
mamy tam ulgi. Jak idziemy z żoną, to
płacimy tak, jakby tylko żona robiła
fryzurę.

Miejskie placówki kulturalne i
sportowe honorujące kartę „Rodzina 3+”:
Centrum Kultur y w Knurowie,
kr yta pł ywalnia w Szczygłowicach, kryta pływalnia „aQuaRelax”, siłownia MOSiR, sezonowe
lodowisko, , Klub Kultury Lokalnej
„Sz tukateria”, Dom Kultur y w
Szczygłowicach.
Przedsiębiorcy prywatni: sklep
obuwnic z y „EURO - C EN T RUM”,
Alfa-System, Sklep Rowerow y
„R-bike”, „Kraina Obuwia”, Salon Fryzjerski „Joanna”, Studio
Kwiatowe „FLORR IS”, Ośrodek
Szkolenia Kierowców kat. A, B
„Renoma”, Restaurac ja „777”,
Sklep obuwniczy „EURO-SHOP”,
Centrum Języków Obcych „FOCUS”, „Raj Dziecka” sklep przemys łow y, us ługi transpor towe
„Rolnik”, Zakład Fotograf iczny
Piotr Barchański, Restauracja-Hotel „Zacisze Leśne”, Niepubliczne
Przedszkole „PLANETA DZIECI”,
Szkoła Języków Obcych „LEVEL”,
English Centre, Niki, Multiplay,
Fiscal s.c. (biuro rachunkowe),
sklep rowerowy, serwis narciarski
Stychno Zbigniew, sklep „Bajkowy
Maluch”, Availo sp. z o.o. (doradztwo prawne), Stowarzyszenie Fight
Club Knurów, Kawiarnia „Maszkiet y”, Sekcja Pł y wacka TKKF
Szczygłowice, Akademia Tańca
„PERFECT”, Gabinet Stomatologiczny „VIDENT”.

MOSIR OTWARTY

Jak to w pierwszym roku funkcjonowania bywa, nie obyło się bez
drobnych niedociągnięć. Zdarzały
się głosy niezadowolenia, że knurowskie pływalnie dotychczas honorowały karty Rodzina 3+ w jedynie
w wyznaczonych godzinach. Zimą
rodzice skarżą się na to, że także
lodowisko nie o każdej porze udziela
zniżek wielodzietnym.
– Czasami nie da się tego zorganizować, trzeba z językiem na
brodzie biec bez pewności, że zmieścimy się w wyznaczonych widełkach – mówi Anna Główka, mama
t rójk i d zieci. – Nie rozumiem ,
czemu nie możemy korzystać ze
zniżek o każdej porze. To sprawia,
że człowiek paradoksalnie czuje się
jakoś dyskryminowany. Może to
małe problemy, ale wydaje mi się,
że można by to jakoś usprawnić bez
szkody dla kogokolwiek.
I rzeczywiście, dyrekcja knurowskiego MOSiR, zarządcy obiektów,
postanowiła znieść dotychczasowe
ograniczenia godzinowe.
– Chcemy się otworzyć na klientów – mówi Krzysztof Stolarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Knurowie. – Rozszerzymy ofertę – od lutego wszystkie nasze
obiekty: lodowisko, pływalnie, siłownia w Szczygłowicach, a po remoncie
także kąpielisko Zacisze – będą
dostępne ze zniżkami dla posiadaczy
kart Rodzina 3+ w godzinach ogólnodostępnych.
Dyrektor dodaje, że pierwszy rok
funkcjonowania programu był okresem testowym, nie było pewności, jak
to będzie wyglądać w praktyce, stąd
pierwotne ograniczenia.
- Wielkie podziękowania za to, że
obiekty MOSiR będą dla nas otwarte

na full – mówi pan Damian, korzystający z karty Rodzina 3+. – Ja co
prawda umiem się świetnie topić,
pływać gorzej, na siłownię też nie
chodzę, bo i bez niej jestem napakowany, ale dla dzieci to jest naprawdę
duża radość.

KINO SIĘ WYCOFUJE

Nieporozumienia rodziło też
funkcjonowanie karty w Kinie Scenie
Kulturze – rzecz dotyczyła seansów
filmowych.
– Podobno karta upoważnia do
zniżek na kino – mówi pani Anna.
– Tymczasem kiedy dzieci poszły do
kina z ciocią, okazało się, że akurat
na te bajki nie ma zniżek. Ciocia zafundowała dzieciom seans, żeby nie
było im przykro. Ale już kilkakrotnie
wybieraliśmy się do kina i okazywało
się, że nic z tego, bo zniżek nie ma. A
przecież idąc do kina, zawsze kupuję
bilety, zostawiam tam pieniądze, to
nie jest nigdy za darmo, nawet jeśli
z ulgą. Z tego co wiem, na seansach
rzadko zdarzają się tłumy, kolejek
nigdy tam nie widziałam. Od trzech
miesięcy nie chodzimy do tego kina.
Podobnie zdezorientowana kinem była rodzina państwa Bąków.
– To kino mnie boli najbardziej –
przyznaje Damian Bąk. – Jeśli chcemy
wybrać się całą rodziną na jakiś seans,
to jest ogromny wydatek. Ostatnio
dzieci posłałem na seans ze św. Mikołajem, kosztowało nas to 51 złotych plus
popcorn, razem 60 zł. Myśmy z żoną
byli na „Hobbicie”, ale już bez dzieci.
Nie rozumiem, gdzie te ulgi, mają być, a
Nad dobr ym funkcjonowaniem
kar ty Rodzina 3+ czuwa Rada
Programowa – organ opiniotwórczy powołany przez prezydenta
miasta do analizowania na bieżąco
działania programu. Obecnie w
jej skład wchodzą: zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka,
dyrektorzy Centrum Kultury Jerzy
Kosowski i Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Krzysztof Stolarek, przedstawiciele Urzędu Miasta - Adam Ostalecki, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego oraz
K r z ysz tof Str yc zek kier ownik
Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Wspó łpracy z
Organizacjami Pozarządowymi,
zastępca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Gawrońska i przedstawiciel
Rady Miasta – jej przewodniczący
Tomasz Rzepa (jeden z inicjatorów
i pomysłodawców wprowadzenia w
Knurowie karty Rodzina 3+).

ich nie ma. Pani w kasie tłumaczyła, że
znaczna część wpływu z biletów idzie do
dystrybutora. Podobno na niektóre seanse jest zniżka, ponoć są oznakowane,
ale nigdy takich oznaczeń na plakacie
nie widziałem. Może się obawiają, że
ludzie przyjdą masowo.
Te nieporozumienia wzięły się
stąd, że choć kino Kino Scena Kultura jest partnerem programu Rodzina
3+, to w wypadku seansów filmów z
bieżącego repertuaru ma związane
ręce. Ceny biletów sztywno ustala
dystrybutor i kino nie ma prawa ich
obniżyć.
- Nie możemy nic na to poradzić

– wyjaśnia Justyna Kosik, kierownik
Kina Sceny Kultury. – My nie sprzedajemy produktu, jedynie pośredniczymy w sprzedaży, więc nie możemy
udzielać zniżek. Regulamin programu
Rodzina 3+ zakładał, że zniżki będą
udzielane tylko na seanse oznaczone
logotypem programu. W praktyce
dotyczyło to pojedynczych seansów
filmów nie będących aktualnie w
dystrybucji, opłacanych ryczałtowo.
Wówczas możemy sobie pozwolić na
zniżkowe bilety. Jednak takie seanse
zdarzają się niezmiernie rzadko.
Aby uniknąć niejasności i nie
powodować dalszych nieporozumień,
kino zostaje wycofane z oferty programu Rodzina 3+.
– Okazało się, że problem jest nie
do przeskoczenia – przyznaje Jerzy
Kosowski, dyrektor Centrum Kultury
w Knurowie. – Natomiast w programie
nadal uczestniczy pozostała część oferty Centrum Kultury: koła zainteresowań, zajęcia podczas ferii, organizacja
urodzin, większość koncertów i innych
imprez kulturalnych (tych oznaczonych logo programu).

NAJLEPIEJ MIEĆ OBIE

Równolegle do miejskich programów typu knurowska Rodzina 3+
funkcjonuje też Karta Dużej Rodziny, której inicjatorem był prezydent
Bronisław Komorowsk i. Zdarza
się, że obie karty są porównywane,
a nawet mylone. Do zamieszania
przyczynia się fakt, że wnioski o
obie karty są składane w tym samym
punkcie, podobnie w tym samym
miejscu karty są wydawane. Warto
pamiętać, że Karta Dużej Rodziny
jest honorowana w całej Polsce, ale
funkcjonuje głównie w instytucjach
państwowych, wojewódzkich. Nie
zastępuje ona miejskiej karty, dającej
zniżki w miejskich ośrodkach kulturalnych czy sportowych i u lokalnych
przedsiębiorców. Warto w yrobić
sobie obie.
- W ubiegłym roku podczas wakacji nad morzem Karta Dużej Rodziny
sprawdziła się świetnie, w niektórych
muzeach wstęp był nawet bezpłatny
– mówi Damian Bąk. – I tę kartę my,
rodzice, mamy wydaną bezterminowo.
Szkoda, że ta miejska nie jest wydawana na czas nieokreślony.
- Mąż ostatnio załatwiał Kartę
Dużej Rodziny, niedługo ma do nas
trafić, mam nadzieję, że się sprawdzi
– mówi pani Anna.

PODZIEL SIĘ ON-LINE

Rada Programowa Rodziny 3+
nie przewiduje na razie zasadniczych
zmian. Gdyby jednak coś miało się
zmienić, informacje na ten temat
znajdą się na miejskiej stronie internetowej (www.knurow.pl) oraz w
newsletterze.
- Planujemy też badanie on-line, w
którym poprosimy rodziny wielodzietne o podzielenie się informacjami, z
których obiektów honorujących karty
najczęściej korzystają, czego im brakuje w ofercie – zapowiada Krzysztof
Stryczek. – Im więcej rodzin weźmie
udział, tym lepiej.
Mirella Napolska
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Radość trwała krótko

26 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Knurowa. Niemcy
uciekali w popłochu. Jedna niewola się skończyła, druga miała się
dopiero rozpocząć
garnki, ubrania, a nawet zwierzęta.
Ci, którzy zdecydowali się zostać,
zginęli z rąk Sowietów.
Knurowianie z ulgą obserwowali
odchodzącą armię niemiecką. Cieszyli się, że wojna się kończy, że wróci
wolność. Złudna to była nadzieja.
- Niemcy podzieli ludność na lepszą
i gorszą. To było niesprawiedliwe - podkreśla pani Anna. - Przed wojną nieraz,
jak to dzieci, bawiliśmy się wspólnie. Nie
było znaczenia, jakim językiem mówisz
w domu. Były dzieci polskie, śląskie, niemieckie, a nawet francuskie, bo przecież
kierownictwo kopalni tworzyli Francuzi. Nie pamiętam konfliktów, zazdrości.
Wojna nas podzieliła...
25 stycznia ówczesne, w naprędce stworzone władze knurowskie
wystosowały apel do mieszkańców:
„Obywatele Knurowa i okolic, nadchodzi wielki dzień radości dla nas
Polaków - Ślązaków. Niemcy uciekli
w dniu wczorajszym jak złodzieje,
by nie dostać się w ręce żołnierzy radzieckich i naszych polskich żołnierzy.
Radujcie się, chwila wyzwolenia spod

hitlerowskiej okupacji jest bliska i
lada godzinę oczekujemy przybycia
pierwszych żołnierzy chwalebnej Armii Ukraińskiej Marszałka Koniewa
oraz naszego Generała Zawadzkiego
i innych oficerów naszej dzielnej,
niepokonanej armii. Prosimy Was
wszystkich o zachowanie spokoju i do
serdecznego przyjęcia naszych wyzwolicieli, dlatego prosimy, by w każdym
domu zawisły flagi narodowe”.

IDĄ RUSCY

Samoloty przelatujące nad Knurowem zwiastowały nadejście Armii
Czerwonej. Słychać było strzały. 26
stycznia około godz. 15 zauważono
pierwszych żołnierzy radzieckich.
Szli od strony Gierałtowic i Szywałdu. Byli głodni, wycieńczeni długim
marszem i napędzani zemstą na
niemieckim okupancie. Wielu mieszkańców wyszło powitać zwycięską
armię. Podobno niektórzy nawet
ubrali się odświętnie. Żołnierze nie
przypominali szlachetnych wyzwolicieli - wchodzili do knurowskich

Foto: Bogusław Wilk

Pani Anna niewiele pamięta z
tamtych dni.
- Tyle czasu minęło - opowiada.
- Ciężko wracać do tych strasznych
czasów. Chcieliśmy żyć normalnie. Siedziałam w domu, kiedy weszli Rosjanie. Pamiętam, że to był mroźny dzień.
Front był coraz bliżej. Od stycznia 1945 roku Armia Radziecka
zdobywała kolejne śląskie miasta. 23
stycznia Niemcy zarządzili ewakuację Knurowa, chcieli bronić okręgu
przemysłowego za wszelką cenę. 25
stycznia w godzinach wieczornych z
placu targowego ruszyły samochody
ciężarowe i osobowe pilnowane przez
niemieckich policjantów i jednostki Waffen-SS. Kawalkada jechała
w stronę Rybnika. Ewakuowano
Niemców z Knurowa, Gierałtowic i
Przyszowic - głównie urzędników i
funkcjonariuszy. Kilka dni wcześniej
swoje domy opuścili mieszkańcy
Schönwaldu (obecnie Bojków). Szywałdzianie, czyli potomkowie niemieckich osadników, na furmanki
zabierali dobytek życia: pierzyny,

domów i kradli co popadnie, głównie
zegarki i wódkę. Kobiety uciekały,
bojąc się napaści.
- „Wyzwoliciele” dali nam nieźle
w kość - wspominają knurowianie.
- Mama opowiadała mi, że najgorsi byli ci zza Uralu. Straszna dzicz
- dodaje Sybilla Golec.
Armia Radziecka potrzebowała
miejsca dla swoich żołnierzy.
- Pamiętam, że ulica Rybnicka,
czyli dzisiejsza Niepodległości, została
przeznaczona dla czerwonoarmistów
- opowiada pani Anna. - Ludzie
musieli opuścić swoje domy, nie mieli
gdzie się podziać, więc każdy szukał
kąta u znajomych. U nas też mieszkała zaprzyjaźniona rodzina.
Oprócz ulicy Rybnickiej, dla
czerwonoarmistów przeznaczono
także budynki na III i IV Kolonii oraz
wszystkie sale restauracyjne i klasy
w szkołach. Sztab ulokował się w
obecnym budynku NOT-u. Rozpętał
się terror.

DUCHY PRZESZŁOŚCI

Ślązacy na własnej skórze odczuli, jak żyje się pod rządami Sowietów.
Niebawem rozpoczęły się deportacje
na Wschód. „Wyzwolicielom” zależało przede wszystkim na górnikach:
młodych i zdrowych. Mieli trafić do
sowieckich kopalń. Wojna obudziła
w ludziach zadawnione urazy.
- Każda przedwojenna krzywda
urosła do ogromnych rozmiarów.
Pojawili się „paluszkarze”, czyli ci,
którzy palcem wskazywali Rosjanom,

kogo mają zabrać - opowiada Alojzy
Lysko z Bojszów, autor książek o
losach Ślązaków w czasie wojny. Zdarzało się, że nawet cztery razy
przyprowadzali kogoś do Rusa. Kto
chciał się zemścić, teraz miał okazję.
Ktoś powiedział, że Ślązacy to fajni
ludzie, tylko palce wskazujące trzeba
by im było obciąć.
Zawierucha okaleczyła śląskie
domy. Setki ojców i mężów nigdy nie
powróciło z armii niemieckiej. Zmuszani walczyć za nie swoją ojczyznę,
ginęli od kul i czołgów.
- Po wojnie wdowy chodziły do
wróża, pytać, czy mąż żyje czy nie.
Moja matka też jeździła do wróża, do
Rybnika - mówi pan Alojzy.
Niektórzy przekonują, że po polach krążyły... duchy.
- Moja babcia opowiadała mi, że
wracała skądś przez pola. Było ciemno. Usłyszała, że ktoś za nią idzie.
Postanowiła poczekać, w końcu razem
raźniej. Kiedy postać się zbliżyła,
zobaczyła, że to żołnierz bez głowy.
Strasznie się wystraszyła. Ludzie
opowiadali, że wiele takich dusz krąży
po Śląsku, szukając domu. Obiecali
swoim bliskim, że wrócą, więc wracają - opowiada jedna z knurowianek.
- Pamiętam, jak sąsiad wpadł do
domu z krzykiem, że ktoś nam pole
orze, a to ojciec zawsze pole orał.
Kiedyś stół się przewrócił do góry
nogami, raz słyszeliśmy, jak ktoś po
podwórku chodzi, kiedyś szuf lada
wypadła, gdzie były listy ojca - mówi
Alojzy Lysko. - Matka powtarzała,
że „przeca ten twój ojciec, kajś tu je
i ci pomogo”. I nawet jej uwierzyłem.
Życie po wojnie było ciężkie.
Brakowało wszystkiego: jedzenia,
narzędzi, rąk do pracy. Setki kobiet dźwigało los wojennych wdów.
Wiele nigdy ponownie nie wyszło za
mąż, do końca mając nadzieję, że ich
ukochani staną w drzwiach i znowu
będzie normalnie.

Justyna Bajko
Więcej o Tragedii Górnośląskiej
w przyszłym wydaniu PL

ogłoszenie własne wydawcy

Tragedia w Przyszowicach

Dla Przyszowic wejście Armii Czerwonej okazało się najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach tej miejscowości. 27 stycznia żołnierze sowieccy zamordowali co najmniej 69 mieszkańców wsi. Wśród ofiar byli też obywatele Węgier i Włoch, więźniowie obozu w Auschwitz, którzy kilka dni wcześniej cudem ocaleli z marszu śmierci.
W 2005 roku na cmentarzu w Przyszowicach odsłonięto tablicę, upamiętniającą ofiary tej zbrodni wojennej.
/bw/

Pamiętają o Tragedii Górnośląskiej
W niedzielę, 1 lutego, w kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego odbędzie się nabożeństwo w intencji ofiar
Tragedii Górnośląskiej 1945 roku.
W ten sposób współcześni oddadzą cześć kilkudziesięciu
tysiącom Górnoślązaków (w przeważającej ilości mężczyzn od 17 do 50 lat), którzy od lutego do sierpnia 1945
roku, zostali wywiezieni na wschód imperium sowieckiego.
Trafiali do obozów pracy, m.in. na Syberii, w Dombasie,
Kazachstanie i Kamczatce. Wielu zmarło z wycieńczenia, o
wielu słuch zaginął...
Początek mszy św. o godz. 11.30.

/bw/
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KNUROWIANIN NA PIŁKARSKIEJ GALI W ZURYCHU

W blasku Złotej Piłki
Messi, Ronaldo, Neuer, Robben, Lahm, Gullit, Netzer,
Rummenigge, del Piero – tych piłkarskich mistrzów zna każdy
kibic, zazwyczaj z TV. Knurowianin Marek Węgorzewski spotkał
wszystkich w niespełna cztery dni

Marek nie jest postacią anonimową. Większości czytelników
Przeglądu Lokalnego znany jest jako
autor wielu artykułów w tygodniku.
Na naszych łamach pojawiał się nie
tylko jako dziennikarz, ale i bohater
tekstów. Kilkakrotnie pisaliśmy o
jego pasji – zbieraniu autografów.
To imponujący zbiór. Ma ich tysiące.
Kolekcjonuje podpisy, ale również
przeciekawe wspomnienia, migawki,
albo i dłuższe chwile, z najsłynniejszymi i najważniejszymi postaciami
współczesnego świata.
- Każde spotkanie to inna historia – mówi. – Można z nich złożyć
ekscytującą książkę...
Przed kilkoma dniami (10-13
stycznia) wybrał się do Zurychu.
Na odbywającej się w Szwajcarii
gali wręczenia Złotej Piłki znacząco
powiększył swój niebagatelny zbiór
autografów. Poprosiliśmy go, by
opisał tę fascynującą dla niego, ale
i dla wielu podobnych pasjonatów,
przygodę z gwiazdami futbolu.
***
Kilka miesięcy temu mój przyjaciel z Warszawy, Kuba – również
kolekcjoner autografów – zaproponował mi wyjazd galę Złotej Piłki.
Myślałem o tym wcześniej, więc nie
wahałem się ani przez moment.
Wyruszyliśmy w sobotni poranek. Najpierw busem do stolicy, potem samolotem do Zurychu. Po przyjeździe udaliśmy się do hotelu, do
którego mieli zjechać piłkarze. Tam
spotkało nas pierwsze zaskoczenie:
zachowanie hotelowego boya, diametralnie odmienne od tego, do czego
przyzwyczajono nas w Polsce. Pan,
jak się okazało z Węgier, podszedł
do nas, przywitał się i spytał, w czym
może pomóc. Usłyszawszy, że kolekcjonujemy autografy i przyjechaliśmy
z Polski, od razu poinformował nas,
kto i kiedy przyjedzie do hotelu.
Polskie doświadczenie nauczyło

nas, by nie wierzyć obsłudze. W
naszym kraju zadaniem hotelowego
boya jest przepędzenie łowców autografów i pozbycie się ich jak najszybciej. Jak się okazało, to nie Polska. Nie
dość, że inne standardy uprzejmości,
to i wszystkie przekazane przez Węgra informacje w 100 procentach się
potwierdziły.
W Warszawie oczekiwałem przed
hotelem na Antonio Banderasa.
Gdy pracownik hotelu za wszelką
cenę usiłował wmówić nam, że
aktora nie ma w budynku, Banderas... akurat z niego wyszedł...

Pracownik hotelu powiedział
nam, że najwcześniej przyjadą panie.
Niecałą godzinę później przed hotel
podjechały: reprezentantka USA
Abby Wambach (dwukrotna złota
medalistka Igrzysk Olimpijskich
2004 i 2012 i zdobywczyni Złotej
Piłki Kobiet 2012), Niemka Nadine
Kessler (obecna laureatka Złotej
Piłki) oraz najbardziej utytułowana
piłkarka świata – Brazylijka Marta
(laureatka Złotej Piłki w latach
2006-2010). Panie chętnie rozdawały
autografy i pozowały do zdjęć.
W niedzielę rano udaliśmy się
na lotnisko. Samoloty ze sławami
z całego świata lądowały co kilka
minut. Za każdym razem, gdy otwierały się drzwi lotniska, pojawiały się
piłkarskie gwiazdy, wśród nich m.in.
Philipp Lahm, Angel Di Maria, James
Rodriguez, Carlo Ancelotti, Toni
Kroos czy Andrés Iniesta.
Około południa oczom fanów
ukazał się najbardziej wyczekiwany
chyba piłkarz – Leo Messi. Tłum
zaczął skandować „Messi, Messi...”.
Leo podszedł do barierek i zaczął
rozdawać autografy. Robił to jednak
„mechanicznie”, nie zwracając uwagi
na tłum. Nie reagował też na prośby o
zdjęcie. Kilka minut po Messim na lotnisku pojawił się Cristiano Ronaldo.

Im bliżej było gali, tym bardziej rosły
emocje - media i łowcy autografów starali
się zająć jak najlepsze miejsca przy
ceremonialnym podium
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Wieczorem, przed próbą generalną gali, udało nam się spotkać
prezydenta FIFA Seppa Blattera.
Miałem okazję poznać Blattera już
kilka lat temu, podczas jego wizyty
w Warszawie. Zapamiętałem go jako
bardzo dowcipnego człowieka. Teraz
też tryskał humorem. Gdy powiedzieliśmy mu, że jesteśmy z Polski,
uśmiechnął się i powiedział: - No,
może w przyszłym roku to Lewandowski dostanie piłkę...
W Zurychu pozytywnie zaskoczyli mnie również kolekcjonerzy
autografów, którzy przyjechali praktycznie z całego świata. Nie ma w
nich tego, co często spotyka się na
„naszym podwórku” - niezdrowej
zazdrości bądź próby udowodnienia,
że ktoś jest lepszym kolekcjonerem.
Przez 4 dni zawarłem wiele znajomości z kolekcjonerami z Wielkiej
Brytanii, Australii, Włoch, Francji,
Niemiec i oczywiście Szwajcarii.
Wymieniliśmy wiele cennych informacji, ale ważna też była kultura
i wzajemne poszanowanie podczas
zbierania podpisów.
Chyba najbardziej przyjacielskiej
postawy doświadczyłem po wylądowaniu Francuza Thierry’ego Henry.
Stałem w złym miejscu i piłkarz
zaczął rozdawać autografy już po
„wyminięciu mnie”. Próbowałem
przedostać się tam, gdzie była szansa
na zdobycie autografu, ale tłum był
taki, że nie sposób było się przebić
„na pierwszą linię”. Nieoczekiwanie
jeden z kolekcjonerów ze Szwajcarii,
stojący bliżej piłkarza, podał moje
zdjęcie Henry’emu do podpisu.
W poniedziałek po śniadaniu,
gdy przyszliśmy przed główne wejście na galę, czekało tam już kilkadziesiąt osób. O godzinie 9 pojawiła
się informacja, że na „czerwony dywan” wpuszczonych zostanie tylko
250 osób. Wtedy podeszła do nas organizatorka i powiedziała, że opaski
będą rozdawane dopiero od godz. 12,

Joachim Löw, trener mistrzów świata - Niemców - chętnie rozdawał
autografy i pozował do fotografii

Arjen Robben, gwiazdor Bayernu i reprezentacji Holandii, bez
problemu dał się namówić do wspólnego zdjęcia

jednak odliczyła 250 szczęśliwców i
każdemu napisała numerek... zielonym markerem na ręce.
Emocje sięgnęły zenitu przed godziną 18, gdy na czerwonym dywanie
zaczęły pojawiać się piłkarskie sławy.
Jedni chętnie, inni nieco mniej, rozdawali autografy i pozowali do zdjęć.
Nazajutrz po gali już od godziny
6 rano czekaliśmy przed hotelem. Byliśmy sami, a oczekiwanie na piłkarzy umilały rozmowy z zaprzyjaźnionymi już hotelowymi boyami. Trochę
zdziwiliśmy się, jak od jednego z nich
usłyszeliśmy polskie „cześć”. Jak się
okazało, jego babcia była Polką i
można było porozmawiać z kimś w
ojczystym języku.
Od godziny 8 hotel opuszczali
piłkarze. Niezwykle sympatyczny
okazał się duet z Bayernu Monachium – Manuel Neuer i Arjen
Robben. Zawodnicy przed hotelem
urządzili sobie małą rozgrzewkę,
bo jak mówił Neuer – lecą prosto do
Kataru (o godzinie 18 rozgrywali tam
sparing) i może już nie być czasu na
rozgrzewkę. Ogromnie żałowałem,
że to właśnie Neuer nie zdobył Złotej
Piłki, bo pomimo sukcesów, jakie
już odniósł, okazał się przemiłym
„normalnym” człowiekiem.
Również trener ubiegłorocznych

mistrzów świata, Niemców - Joachim
Löw, który hotel opuszczał około
południa, nie odmówił żadnemu z
kolekcjonerów. Cierpliwie rozdawał
autografy i pozował do zdjęć.
Gala w Zurychu okazała się znakomitą okazją do spotkania dawnych
gwiazd futbolu. Wśród tych, z którymi miałem okazję wymienić kilka
słów, byli m. in. Ruud Gullit (mistrz
Europy z 1988 roku i zdobywca Złotej
Piłki w 1987 roku), Karl-Heinz Rummenigge (mistrz Europy z 1980 roku,
wicemistrz świata z 1986 roku, dwukrotny laureat Złotej Piłki - w latach
1980 i 1981), Günter Netzer (mistrz
świata z 1974 roku) czy Alessandro
Del Piero (mistrz świata z 2006 roku).
Do Polski wróciliśmy we wtorek po południu. Piłkarska gala w
Zurychu okazała się jedną z najfajniejszych przygód mojego życia. Bez
wątpienia spotkania z gwiazdami
światowego futbolu zostaną w pamięci na zawsze...
Po powrocie do domu w skrzynce
mailowej czekała już wiadomość od
jednego z kolekcjonerów z Wielkiej
Brytanii. Dociekał, czy wybiorę się
na galę za rok...
Marek Węgorzewski
Foto: Archiwum Marka Węgorzewskiego
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KATOWICE. SUKCES KNUROWSKIEJ MALARKI, KLAUDII KACZMAREK

Klaudia Kaczmarek podczas tworzenia obrazu do
muzycznej wariacji na temat zazdrości

24 godziny przed rozpoczęciem
w Pałacu Młodzieży w Katowicach
Festiwalu Form Radykalnie improwizowanych Klaudia Kaczmarek
odebrała telefon z zaproszeniem do
udziału w nietypowym przedsięwzięciu. Moment wahania szybko
ustąpił miejsca ciekawości, kiedy
okazało się, że organizatorzy zaplanowali skonfrontować na jednej

Foto: Maciej Dziaczko

Wybitny symfonik, Gustaw Mahler, powiedział, że to, co w muzyce
najważniejsze, mieści się między nutami. Odnalezienia „najważniejszego”
podjęli się uczestnicy Festiwalu Form Radykalnie improwizowanych.
Zdaniem publiczności z zadaniem najlepiej poradziła sobie Klaudia
Kaczmarek, malarka z Knurowa

scenie malarstwo z muzyką.
- 10 dziewczyn podzielono na 3
grupy. Każda miała pół godziny na
namalowanie obrazu. W tym czasie
2 grupy muzyków, jedna po drugiej,
improwizowały na wylosowany przez
nas temat. Muzyka płynąca w tle
miała nas inspirować - opowiada
knurowianka.
Tematem przewodnim jej grupy

była zazdrość, pozostałych: gniew
i głaz.
Każda z artystek miała do wyboru 4 kolory, które mogła w dowolny
sposób mieszać. Klaudia postawiła
na biel, czerń i błękit. Wspomina, że
przez kilka pierwszych minut miała
pustkę w głowie i na płótnie. Dopiero
po chwili rzuciła się w twórczy wir.
- Nie myślałam nad tym, co maluję. Zależało mi, by popłynąć z muzyką.
Świadomość, że mam za plecami publiczność, która śledzi każdy mój ruch,
nie pomagała - opowiada malarka.
30 minut dla artysty, który potrafi czasem malować jeden obraz
miesiącami, to niewiele. Czas szybko
minął. Wtedy role się odwróciły. Malarki losowały muzyków, którzy podejmowali się interpretacji ich dzieł.
Klaudia wylosowała wiedeńską
pianistkę Sylvię Bruckner i - jak
twierdzi - to była jej przepustka do
sukcesu.
- Fortepian to dla mnie szczególny
instrument. Jego gra dopełniła całości.
Wszystko było spójne. Mam czasami
wrażenie, że gra tej pani przypieczętowała to, co namalowałam - wspomina
knurowianka.
Zgromadzona w Pałacu Młodzie-

SZCZYGŁOWICE. ŚWIĄTECZNY KONCERT STUDIA PIOSENKI I MUSICALU

Kolędować małemu...

Foto: Arch. Klaudii Kaczmarek

Improwizowana zazdrość

Portret Jana Pawła II, namalowany przez Klaudię
Kaczmarek, zawisł w kościele pw. św. Cyryla i Metodego

ży publiczność nie miała wątpliwości, że to obraz Klaudii zasługuje na
główną nagrodę.
Zwycięstwo było dla niej tym
większym zaskoczeniem, że stawiała
na 3 inne obrazy, które - jej zdaniem
- wybijały się na tle reszty.
- Udział w FFRi był dla mnie niezwykle ciekawym i przyjemnym doświadczeniem - dodaje i zapewnia, że
na długo zapamięta to wydarzenie.
Klaudia Kaczmarek od lat podąża za marzeniami. Mogła być księgową, ale zdecydowała się na drogę
trudniejszą. Po szkole podstawowej
wybrała edukację w zabrzańskim
Liceum Plastycznym. Naturalną
konsekwencją tego wyboru były
studia artystyczne na Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie
studiowała malarstwo.
- Nie zastanawiałam się wtedy,
jakie będą możliwości po tym kierunku. Powtarzałam, że jakoś to będzie
i jakoś to jest. Czasem bywa ciężko.
Tworzę i nie uciekam od tego, bo to

moja droga - mówi artystka. - Ale
nie ograniczam się wyłącznie do
malarstwa.
Klaudia zajmuje się też rękodziełem artystycznym i renowacją mebli.
Zapewnia, że jej działania twórcze
są bardziej przemyślane niż obraz,
który stworzyła podczas FFRi.
Inspiracji szuka w górach i nad
morzem. Czasem wystarczy ciekawy kadr lub zdjęcie, które uruchamiają wyobraźnię. Knurowianka
nie odtwarza rzeczywistości z jak
największą precyzją. Rzadko maluje
ludzi. Do wyjątków należy papież
Jan Paweł II, którego portret namalowała dla kościoła pw. św. Cyryla i
Metodego w Knurowie.
Jest szansa, że z malarstwem
Klaudii będzie można niebawem
zapoznać się podczas wystawy.
- Bliskie otoczenie daje mi kuksańca i coraz głośniej się tego domaga.
Mam nadzieję, że w końcu tak się
stanie - śmieje się malarka.
Paweł Gradek

Agnieszka Bielanik-Witomska
akompaniowała młodym wykonawcom

Kolędy, pastorałki, piosenki świąteczne - oj, sporo
działo się na scenie Domu Kultury w Szczygłowicach
Agnieszka Bielanik-Witomska ze Studia Piosenki
i Musicalu przyzwyczaiła publiczność do wysokiego
poziomu swoich projektów. Ostatni, kolędowy, był
połączeniem tradycji z nowoczesnością. Sporo było
niespodzianek: „Przybieżeli do Betlejem” wykonano
jako dwugłosowy kanon, zaprezentowano kolędę do

tekstu Jana Nowickiego - krakowskiego aktora, znanego
m.in. z filmu „Wielki Szu” oraz przejmującą pieśń Johna
Lennona „Happy Xmas”.
Przeszło godzinną prezentację świątecznego repertuaru zakończyło wspólne kolędowanie. Publiczności
nie trzeba było do tego specjalnie zachęcać.

„Happy Xmas” Johna Lennona w wykonaniu zespołu Bez Nazwy
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Tekst i foto: Paweł Gradek

Szczygiełki już po swoim występie
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rozmaitości

rozrywka nr 3

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura
daje ci świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin
dla dziecka i jego przyjaciół.

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry i zabawy z animatorem,
prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy jeszcze
wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do
kina zadzwonić (32 332 63 81) lub
napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).
ogłoszenie własne wydawcy

3
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje

data stempla pocztowego).
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 1/2014 brzmiało: „KUŹNICA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Katarzyna Słomka. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

23-28.01.2015r.
PIĄTEK- ŚRODA

BAJKOWE FERIE

22.01.2015 r.
CZWARTEK
Królowa śniegu 2 2D (dubbing)
- godz. 16.00
Gra tajemnic (napisy)
- godz. 18.00, 20.15

Hiszpanka
- godz. 16.30, 18.30
Gra tajemnic (napisy)
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl
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- Poezja to mój sposób na radzenie sobie
ze smutkiem - mówi pani Kasia
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Bartosz Smyczek z Książenic

ur. 1.01.2015 r., 2300 g, 48 cm

Natalia Grzegorzyca z Knurowa
ur. 2.01.2015 r., 3540 g, 55 cm

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Michał Majewski z Pilchowic

ur. 2.01.2015 r., 3300 g, 51 cm

SYLWETKI. KATARZYNA SZCZEPAŃSKA

Julia Sprus z Rybnika

ur. 10.01.2015 r., 3400 g, 51 cm

Oskar Adamski z Knurowa

ur. 13.01.2015 r., 5090 g, 62 cm

Michał Cisowski z Gliwic

ur. 15.01.2015 r., 3800 g, 54 cm

Filip Mossakowski z Knurowa

ur. 16.01.2015 r., 4300 g, 57 cm

Maja Tabor z Gliwic

ur. 16.01.2015 r., 3670 g, 54 cm

Aniela Nowak z Czerwionki

ur. 11.01.2015 r., 3360 g, 55 cm

Michalina Piechula z Rud

ur. 13.01.2015 r., 3450 g, 52 cm

Zuzanna Cyranek z Knurowa

ur. 15.01.2015 r., 3130 g, 51 cm

Hanna Staś z Rudy Śląskiej

ur. 16.01.2015 r., 4210 g, 55 cm

Maksymilian Żuchowski z Rybnika
ur. 16.01.2015 r., 3800 g, 57 cm
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Fabian Krusiński z Knurowa

ur. 12.01.2015 r., 3080 g, 52 cm

Jakub Wójcik z Knurowa

ur. 13.01.2015 r., 3420 g, 53 cm

Antoni Gondek z Gliwic

ur. 15.01.2015 r., 3670 g, 54 cm

Oskar Stojak z Zabrza

ur. 16.01.2015 r., 3300 g, 54 cm

Dominik Jelitowski z Knurowa

ur. 17.01.2015 r., 3150 g, 52 cm

Wiersze
na smutki

Słowa przychodzą niespodziewanie. Czasami
pojawią się w nocy, częściej - w czasie
słuchania muzyki. Katarzyna Szczepańska
pisze wiersze od kilku lat. Wiersze jak świat
stworzony od nowa z baśni i magii

Pani Katarzyna od małego
lubiła czytać poezję. Nie pamięta
tytułów, ale pamięta zachwyt, jaki
budziły w niej słowa. Pisać zaczęła
jeszcze w gimnazjum.
- Pierwszy wiersz był krótki.
Kolejne - znacznie dłuższe. Bardzo
wspierał mnie jeden z moich nauczycieli. Prowadził chór szkolny i
zdarzyło się, że do jednego z moich
wierszy podłożył muzykę. Byłam
bardzo dumna - śmieje się knurowianka.
Układania słów przychodzi jej z
łatwością. Nie ma mowy o długim
ślęczeniu nad kartką.
- Po prostu siadam i piszę mówi.
Knurowianka lubi dzielić się
swoją poezją.
- Nie chowam wierszy do szuflady! Nie wytrzymałabym, gdyby
leżały w szufladzie. Muszę się nimi
dzielić - śmieje się.
Nie wszystkim podobają się
wiersze pani Katarzyna.
- Jest krytyka, nawet ostra, ale
twardo ją przyjmuję. Nie załamuję
się, tylko poprawiam - opowiada.
Życie nie rozpieszczało knurowiankę. Ma dopiero 19 lat a już
poznała gorycz zawiedzionej miłości.
W wierszach tworzy magiczne światy
rodem z powieści fantasy. Po wersach
mkną elfy, rusałki i białe niedźwiedzie skąpane w blasku księżyca.
Nastrój jest dosyć mroczny. Sporo w
tych wierszach smutku i tęsknoty za
miłością i prawdą. Jakby słowa mogły
obronić przed bylejakością uczuć,
wypełnić pustkę po rozczarowaniu i
stworzyć bezpieczną przestrzeń.
- Gdy czuję smutek, gdy trudności się nagromadzają, tworzę sobie
w głowie te baśniowe światy i zaraz
jakby wszystko wydaje się łatwiejsze.
Poezja to mój sposób na radzenie
sobie ze smutkiem. Odskocznia
od rzeczywistości - tłumaczy pani
Katarzyna.
Knurowianka uwielbia „Wład-

cę Pierścieni” i książki fantasy. Miłością do magii zaraził ją tata - jeden
z admiratorów jej twórczości.
- Rodzice bardzo mnie wspierają. Zachęcają, abym pisała. Jeden
z moich wierszy oprawili w ramkę
i powiesili nad biurkiem. To dzięki
nim wierzę, że wszystko jest możliwe, a marzenia mogą się spełnić
- opowiada pani Katarzyna.

DZIADEK

Katarzyna Szczepańska marzy,
aby zostać opiekunem osoby starszej, choć obawia się, że zdrowie
może jej na to nie pozwolić. W środę przeszła operację usunięta nerki,
która nagle przestała pracować.
- Gdyby mi się udało, byłabym
najszczęśliwsza - mówi z zadumą.
Bardzo ważną osobą w życiu
pani Katarzyny jest jej dziadek.
- Dziadek miał już kilka wylewów. Z trudem mówi. Codziennie do
niego przychodzę. Na stoliku obok
łóżka zawsze zostawia dla mnie
dwa cukierki. Mówię: „Dziadku
nie trzeba”, ale jak biorę, to tak się
uśmiecha! Jest bardzo szczęśliwy,
kiedy go odwiedzam - opowiada.
Dziadek knurowianki przyjechał aż z Mazur.
- Za babcią - śmieje się pani
Katarzyna. - Często opowiadał mi
o swoich przeżyciach: o wojnie, o
służbie w niemieckiej armii. Ma
mnóstwo pamiątek, m.in. szable,
zegarki z epoki. Dziadek bardzo lubi
poezję. Teraz najczęściej czyta moją.
Widzę, że mu się podoba.
- Nieraz prosił mnie, aby nigdy
się nie poddawała, nie rezygnowała,
nawet jeżeli za pierwszym razem się
nie uda. Może dlatego nie opuszcza
mnie pogoda ducha i wiara w siłę
marzeń. Jak się ma takie wsparcie,
to ciężko w siebie nie wierzyć - podkreśla.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Wiersze Katarzyny Szczepańskiej publikujemy na naszej stronie internetowej
www.przegladlokalny.eu
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190
3-5/15

Docieplenia budynków, elewacje. Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

48/14-4/15

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200
2-25/15

Do wynajęcia umeblowane mieszkanie
na ul. Sobieskiego. Tel. 502 391 365,
513 013 763
3/15

G a r a ż d o w y n a j ę c i a , u l . Ta r g o w a .
Tel. 601 469 273
3/15

Gierałtowice centrum. Do wynajęcia mieszkanie lub działalność gospodarcza cicha. 5
pokoi na I piętrze. Tel. 604 497 626
Sprzedam M-3 w Szczygłowicach, 95 800.
Expert Tel. 664 257 672

50/14-8/15

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

3-odw.

DAM PRACĘ

3/15

Sprzedam M-3, 128 tys. Tel. 664 257 655

3/15

Sprzedam M-4, 62 m2 z balkonem, WP II,
164 tys. Expert Tel. 664 257 601

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

Sprzedam mieszkanie 63 m , 4 pokoje.
Tel. 510 567 231

1-4/15

2-8/15

S p r z ą t a n i e m i e s z k a ń , myc i e o k i e n.
Tel. 504 918 257

1-5/15

Gładzie, malowanie, poddasza, sufity podwieszane, wyburzanie ścian, kafelkowanie.
Kompleksowe. Tel. 785 948 716
3-6/15

Podejmę się sprzątania. Tel. 783 774 653
po godz. 16.00

3/15

KNURÓW

Spuentują rok

24 stycznia Stowarzyszenie Cztery
Pory Roku zaprasza na „Puentę”, czyli
coroczne spotkanie podsumowujące
kolejny rok działalności. Nie zabraknie
także odrobiny rozrywki...
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2-4/15

ZDROWIE I URODA
Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
1-4/15

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

Firma Komstal Tomasz Michalski zatrudni
kierowcę – auto dostawcze kat. B. Prosimy
CV ze zdjęciem wysyłać na adres e-mail:
sekretariat@komstal.pl

1-8/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne ceny, bogaty wybór, świetna jakość.
Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.
com.pl Tel. 882 066 201

3-4/15

W części oficjalnej członkowie
stowarzyszenia omówią najważniejsze ubiegłoroczne działania oraz
podziękują za współpracę wszystkim
zaangażowanym. O godz. 18.15 rozpocznie się charytatywne karaoke.
- Karaoke poprowadzi Tomasz
Zaorski, a na scenie wystąpią, m.in.
gwiazdy z branży muzycznej, przedstawiciele gmin i różnego rodzaju
instytucji, a także osoby chętne z publiczności - informują organizatorzy.
- Zainteresowani wystąpieniem na

scenie mogą się zgłaszać się internetowo, wysyłając wiadomość na adres:
a.nowak@scpr.org.pl lub telefonicznie,
dzwoniąc na numer: 0 609 108 694.
Wstęp kosztuje 5 zł. Zebrana
kwota zostanie przeznaczona na
poszukiwanie zaginionych osób w
ramach programu „Bezpieczni w
necie - bezpieczni w świecie”.
Rozpoczęcie imprezy o godz.
18. Miejsce - Klub Kultury Lokalnej
Sztukateria.
oprac. jb

Restauracja w Gliwicach zatrudni kelnerów,
kelnerki. Tel. 794 767 500

1-4/15

2-3/15

Zatrudnię do robót drogowych.
Tel. 609 775 488
3-4/15

Zrzucanie węgla
Tel. 509 933 604

do

piwnic.
3-4/15

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

PRZETARG

49/14-4/15

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo
i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
49/14-4/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

SZUKAM PRACY

1-4/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-4/15

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
na ul. Batorego. Tel. 515 277 320

Emerytka szuka pracy jako opiekunka.
Tel. 793 953 727
3-odw.

Emerytka szuka pracy. Sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

2-odw.

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

3-5/15

Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej BIP Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.

2-odw.

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 67,00 m2 składające się
z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 22B/5 – II piętro.
Cena wywoławcza 170.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 29.01.2015 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 17.000,00 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 28.01.2015 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
27.01.2015 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-1425 wewn. 34.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych o pow.
17,14 m2, 18,54 m2, 16,99 m2 przy ul. Staszica 1, o pow. 9,10 m2
przy ul. Szpitalnej 9, o pow. 15,40 m2 przy ul. Konopnickiej 1b,
o pow. 14,00 m2 przy ul. Kołłątaja 3b oraz o pow. 42,00 m2 przy
al. Piastów 4.

OGŁOSZENIE
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Apostolok” nieruchomości
położonej przy ulicy Wilsona 21 w Knurowie ogłasza konkurs ofert
na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy
ul. Wilsona 21 w Knurowie.
Oferty cenowe należy składać w Dziale Technicznym MZGLiA
Knurów, ul. Floriana 4 (pokój nr 8, od poniedziałek, wtorek
w godzinach od 7.30 do 15.30 , środa 7.30 do 17.30, piątek 7.30
do 13.30) w terminie do dnia 21.11.2014 r.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 339-45-50.

Przegląd Lokalny Nr 3 (1141) 22 stycznia 2015 roku

sport

Trener na medal mistrzostw świata
rowskim Fight Clubie, który
w stolicy Francji wywalczył
brązowy medal Mistrzostw
Świata Ju Jitsu IJJF.
- Droga do medalu mistrzostw świata to droga po-

kory i wytrwałości. Temu celowi poświęciłem ostatnich
osiem lat życia - mówi Paweł
Bańczyk, który ma na swym
koncie tytuły mistrza Polski
(2011 i 2014) oraz wicemi-

Foto: prywatne

Paryż może kojarzyć się
z modą. Może fascynować
architekturą. Może też być
miejscem sportowego sukcesu. Wie coś na ten temat Paweł Bańczyk - trener w knu-

Paweł Bańczyk (drugi z prawej) w towarzystwie
innych uczestników mistrzostw świata w Paryżu

strzostwo Europy (2013). - W
ubiegłym roku swoimi dobrymi
występami znalazłem uznanie
trenerów, którzy powołali mnie
do Kadry Narodowej Seniorów
Polskiego Związku Ju Jitsu.
Wyjazd na mistrzostwa
świata poprzedzały ciężkie
przygotowania na treningach,
seminariach, obozach sportowych oraz starty w zawodach.
Na szczęście trafiłem z przygotowaniami i byłem w dobrej formie i kondycji. Godne

podkreślenia jest też wsparcie
kibiców-rodziny podczas walk.
Ważna była też dobra atmosfera w kadrze.
Paweł Bańczyk wygrał w
Paryżu cztery z pięciu walk,
większość przed czasem. Pojedynki finałowe trwają
6 minut, a moje walki podczas treningów i sparingów
w ydłużyłem do 10 minut.
Dzięki temu miałem zapas
sił i gdy przeciwnicy słabli
to wykorzystywałem lepsze

przygotowanie i wygrywałem
przed czasem - relacjonuje.
Brązowy medalista mistrzostw świata myśli teraz
o przygotowaniach do mistrzostw Polski i Pucharu
Polski, jako kwalifikacji do
Mistrzostw Europy w Brazylijskim Jiu Jitsu. Zaś całość
przygotowań podporządkowana jest startom na olimpiadzie w 2016 roku, w Rio
de Janeiro.

PiSk

Paweł Bańczyk: - Brazylijskie Ju Jitsu jest dla mnie najlepszą opcją spędzania
czasu, jaką mogę sobie wyobrazić. Walka z przeciwnikiem na ziemi bez zadawania
sobie bólu uderzeniami jest jak gra w szachy własnym ciałem. Staram się układać
strategię walki, realizować ją, podpuszczać przeciwnika do wykonywania ruchów,
na które czekam, by wykończyć technikę, a niejednokrotnie sami musimy unikać
zagrażających nam akcji. To bardzo skuteczna sztuka walki, której trenowanie jest
dla mnie wspaniałą zabawą i życiową pasją.
Z własnego doświadczenia wiem, że pasja sportowa może być alternatywą dla
nudy w życiu i zejścia na niewłaściwą drogę. Cieszą mnie osobiste osiągnięcia, ale
najwięcej satysfakcji dają mi postępy, osiągnięcia i medale moich kilku- i kilkunastoletnich podopiecznych, zawodników z klubów z Knurowa i Gliwic. To dzieci i
młodzież, która może wiele osiągnąć na matach Europy i świata.

Bal, czyli taniec
na... łyżwach

Foto: organizatorzy

Foto: MOSiR

Puchar Prezydenta Knurowa
w skacie sportowym

„Szkaciorze” zakończyli
kolejny cyk l rozgry wek O
Puchar Prezydenta Knurowa.
Rywalizację, która toczy się w
szczygłowickim lokalu Dolce
Vita wygrał Piotr Luberta, a
na kolejnych miejscach uplasowali się: 2. Alfred Wagner,

3. Edward Klaczka, 4. Józef
Lipok, 5. Konrad Sobieraj, 6.
Henryk Brola.
- Nasze rozgrywki mają
cykle półroczne, a pomaga
nam Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Obecnie rywalizujemy w ramach rundy wio-

sennej, która trwać będzie do
końca maja. Spotykamy się w
poniedziałki o godzinie 16.00
w Dolce Vita, gdzie wszystkich
chętnych serdecznie zapraszamy - mówi Józef Lipok.
PiSk

informacja

Uroków zimy mamy jak
na lekarstwo, ale nie przeszkadza to w organizacji imprez na
knurowskim lodowisku. Była
impreza mikołajkowa, była i
sylwestrowa, a przed kilkoma dniami Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprosił
chętnych na bal przebierańców. Uczestnicy – jak co roku
– wykazali się pomysłowością
Przegląd Lokalny Nr 3 (1141) 22 stycznia 2015 roku

w doborze ubioru, a że zabrali
ze sobą również dobry humor,
zabawa była przednia.
- Każdy uczestnik balu
mógł bezpłatnie poślizgać się
na lodzie, skorzystać ze sprzętu
sportowego oraz pobawić się
przy muzyce wraz z instruktorami – relacjonują w MOSiRze.
- Dodatkowo przygotowane
zostały słodkie upominki i

nagrody, które wręczono tym
najbardziej fantazyjnie przebranym i najaktywniejszym
uczestnikom balu.
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji informuje, że mimo
pogodowych kaprysów, tafla
lodowiska jest w świetnym
stanie, co sprzyja korzystaniu
z tego obiektu.
PiSk

13

Foto: Piotr Skorupa
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Concordia - rocznik 2000

Od zwycięstwa do zwycięstwa
To była udana runda
dla piłkarzy Concordii z
rocznika 2000. Podopieczni Henryka Skrzypczyka
występują w Wojewódzkiej III Lidze Trampkarzy
i po dziesięciu kolejkach
mają na koncie komplet
zwycięstw.
- Szczególnie cenne są
wysokie zwycięstwa 6:0
uzyskane w meczach wyjazdowych nad drugim i
trzecim zespołem w tabeli,
tj. Piastem Gliwice i Andaluzją Piekary Śląskie
- mów i z du mą w g łosie Henryk Skrzypczyk.

- Cieszą również zwycięstwa
nad uznanymi firmami, do
których zaliczane są takie
kluby, jak Górnik Zabrze,
Szombierki Bytom czy Ruch
Radzionków.
Concordia rozpoczęła
sezon od wygranej 6:0 nad
Andaluzją Piekary Śląskie, a
w kolejnych meczach odnosiła zwycięstwa nad następującymi rywalami: MKS
Zaborze (4:1), Szombierki
Bytom (4:0), MSPN Górnik
Zabrze (2:0), Sokół Zbrosławice (8:0), Piast Gliwice SSA
(6:0), Gwarek Ornontowice
(5:1), Unia Strzybnica (3:0),

Górnik Zabrze SSA (3:1),
Ruch Radzionków (4:2).
Na uwagę zasługuje skuteczna gra zespołu zarówno
w ofensywie, jak i w obronie. Podopieczni Henryka
Skrzypczyka strzelają średnio 4,5 bramki w meczu, a
tracą zaledwie pół gola na
spotkanie.
Wśród snajperów prym
wiedzie Wojciech Barnik,
k tór y bra m k a rz y r y wa l i
pokonał aż 18 razy. Na listę strzelców wpisywali się
również: Adam Badera (7),
Mikołaj Ogaza (5), Mateusz
Gra lewsk i (3), Grz egorz

Suchanek (3), Kamil Brachaczek (3), Daniel Nykiel
(2), Rafał Bogusz (1), Daniel
Antonowicz (1), Kacper Lipowski (1), a ponadto jedna
bramka padła po strza le
samobójczym przeciwnika.
Kadrę mistrza jesieni
tworzą: bramkarze - Damian Misiak, Dawid Lenart,
Bartłomiej Banasiak, obrońcy - Rafał Bogusz, Daniel
Nykiel, Mateusz Gralewski,
Alan Wilim, Dominik Możdzierz, Szymon Montewski,
Aleks Seroczyński, pomocnicy - Łukasz Cieślik, Grzegorz Suchanek, Wojciech

Knurowska ofensywa
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W z e sp ole „ a k adem ików” grali: Bartek Jankowsk i, Ka mi l Sz y ma nowsk i,
Emilia Kosztowny, Dawid
Rams, Igor Rybicki, Patryk
Nowa k, Ba r tek Su rówk a ,
K ac per I m io łek, M i ko łaj
Szymanowicz, Adrian Ferenz, Sebastian Szewczyk,
Patr yk Lehmann, Szymon
Kaliszewsk i, Mateusz Gil,
Remigiusz Kołaczek, Mateusz Kostrzanowski, Mateusz
Żylski, Kacper Guzera, Kacper Brosz, Jakub Szczepanik
i Jakub Krawczyński. Trener:
Michał Grodoń. Kierownik:
Mariusz Nowak.
Po ostatnich reorganizacjach związanych z prowadzeniem rozgrywek dla dzieci i
młodzieży, nie do końca jasne
są zasady awansu. Na dzisiaj
APN cieszy się z promocji do
lepszej ligi, natomiast Concordia czeka na decyzje Podokręgu Zabrze, co potwierdził
nam w rozmowie telefonicznej
Adam Honysz, przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji.
Wyniki osiągnięte przez
APN: 7:3 i 14:0 z Jednością
32 Przyszowice, 3:1 i 6:0 z
Piastem Gliwice, 1:1 i 2:1 z

Concordią Knurów, 5:0 i 7:0 z
Gwarkiem Ornontowice, 15:0
i 13:0 z KS Bojków.
Wyniki osiągnięte przez
Concordię:
10:1 i 5:1 z Gwarkiem Ornontowice, 10:0 i 22:0 z Jed-

nością 32 Przyszowice, 1:1 i
1:2 z APN Knurów, 11:0 i 3:0 z
KS Bojków, 5:1 i 1:0 z Piastem
Gliwice.
Barw Concordii bronili:
Bartosz Barczyk, Dawid Antkiewicz, Michał Krzan, Prze-

- W kadrze są również
kontuzjowani Kacper Czyż
i Paweł Wypych - uzupełnia trener Henryk Skrzypczyk, któremu w roli kierownika drużyny pomaga
Robert Wolsztyński.

1. Concordia Knurów
2. Piast Gliwice
3. Andaluzja Piekary Śląskie
4. Gwarek Ornontowice
5. Ruch Radzionków
6. MSPN Górnik Zabrze
7. MKS Zaborze
8. Górnik Zabrze SSA
9. Unia Strzybnica
10. Szombierki Bytom
11. Sokół Zbrosławice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Piotr Skorupa
30 45:5
24 49:15
24 34:19
16 36:26
16 22:14
14 24:21
12 21:31
10 12:27
7 11:29
6 17:22
0 16:78

mysław Rozumek, Mikołaj
Cich, Dominik Jakubowski,
Kacper Kaczor, Jakub Orylski, Oliwier Wiora, Krzysztof
Mechliński, Jakub Tarnowski,
Sebastian Pająk, Jakub Grą-

czewski, Igor Radzikowski,
Jakub Biliński, Mateusz Grabowski. Trener: Patryk Pietraczyk. Kierownik: Damian
Jakubowski.

1. APN Knurów
2. Concordia Knurów
3. Piast Gliwice
4. Gwarek Ornontowice
5. Jedność 32 Przyszowice
6. KS Bojków

10
10
10
10
10
10

PiSk

28
25
18
9
6
3

73:6
69:6
66:21
27:60
24:83
11:94
Foto: APN

Zespół Akademii Piłki
Nożnej złożony z zawodników
urodzonych w 2003 roku wygrał rywalizację z lidze młodzików młodszych prowadzonej przez Podokręg Zabrze.
Podopieczni Michała Grodonia zakończyli rundę jesienną
z dziewięcioma zwycięstwami
i jednym remisem na koncie.
Ów remis zanotowali w jednym z derbowych meczów z
Concordią, która uplasowała
się w końcowej klasyfikacji na
drugim miejscu.
- Dziękuję i gratuluję zawodnikom świetnego sezonu - podsumow uje trener
Michał Grodoń. - Wszyscy
włożyli bardzo dużo serca i
zaangażowania w treningi, co
przełożyło się na zwycięstwa
w meczach ligowych. Chociaż
wyniki nie są tutaj sprawą
priorytetową, to mam nadzieję, że dodatkowo zmotywują
zawodników do dalszej pracy
nad poprawą swoich umiejętności piłkarskich. Należy
pamiętać, że to tylko jeden
z kroków na drodze rozwoju
tych młodych chłopców, ale
dający im ogromną satysfakcję
z uprawiania sportu.

Barnik, Adam Badera, Jakub
Fiedeń, Kacper Czapla, Kamil Brachaczek, napastnicy
- Mikołaj Ogaza, Daniel Antonowicz, Mateusz Malinowski, Igor Bratkowski, Dawid
Kasprzak.

APN - rocznik 2003
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Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Wielu fachowców twierdzi,
że najmłodsi adepci piłki nożnej nie powinni uczestniczyć
w rozgrywkach ligowych, bo
dążenie do zwycięstw staje się
ważniejsze od prawidłowego
szkolenia. Ci sami fachowcy powołują się przy tym na
model pracy z dziećmi, jaki
obowiązuje w krajach, gdzie
podobno lepiej wiedzą od nas,
jak wychować piłkarskich wirtuozów na zielonej murawie.
Tak się jednak składa, że owi
fachowcy zachwalający to
co nie nasze, nie mogą jakoś
wprowadzić tych metod na
rodzime podwórko. I u nas od
lat obowiązuje ligowy system
rozgrywek. Gra toczy się o zwycięstwo, o mistrza, o awans.
W Knurowie po rundzie
jesiennej z owych zwycięstw
i tytułu mistrza w swojej kategorii wiekowej cieszą się
m.in. zawodnicy z rocznika
2000 występujący w Concordii
(więcej o tym na stronie 14).
Ich trener - Henryk Skrzypczyk
należy w knurowskim światku
piłkarskim do weteranów. I nie
da się ukryć, że wśród młodszych kolegów po fachu - i nie
tylko - wzbudza kontrowersje.
Nic sobie jednak z tego nie
robi i stosując swój - można
powiedzieć - sprawdzony model szkolenia, osiąga sukcesy.
Bo to jesienne mistrzostwo
nie jest czymś wyjątkowym.

Pan Henryk przed laty sięgał
przecież trzy razy z rzędu po
koronę na szczeblu Podokręgu
Zabrze z rocznikiem 1994.
Wielu mówi, że to był wyjątkowy rocznik. Taki piłkarski
samograj, którego motorem
napędowym byli bliźniacy Łukasz i Rafał Wolsztyńscy, dziś
„rezerwiści” Górnika Zabrze.
Swego rodzaju paliwem do tego
motoru byli m.in. Kamil Trela,
Łukasz Bączkiewicz, Dariusz
Link, Paweł Jaroszewski. Długo
by tak można było wymieniać,
ale przypominając sobie tych
chłopców, nasuwa się kolejne
pytanie. Trudne pytanie. Skoro to byli seryjni mistrzowie
Podokręgu to dlaczego ich
rówieśnik Arkadiusz Milik jest
dzisiaj reprezentantem Polski i
piłkarzem Ajaxu Amsterdam,
a wychowankowie Concordii,
którzy opuścili Knurów, nie
są pewni miejsca w zespołach
naszej III ligi?
Czy to znaczy, że Milik
miał więcej szczęścia? A może
był inaczej szkolony? Może
miał większy talent? Na pewno,
i jedno, i drugie, i trzecie. Co
nie wyklucza, że ci niektórzy
nasi mistrzowie jeszcze „odpalą”. A gdy się ich ktoś zapyta,
kto był twoim pierwszym trenerem, odpowiedzą: Henryk
Skrzypczyk.
Piotr Skorupa

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 13 STYCZNIA:
1. Tadeusz Kamczyk
2. Joachim Makselon
3. Alfred Wagner
4. Bogumił Wolny
5. Jerzy Makselon
6. Piotr Palica
7. Józef Antończyk
8. Jerzy Kampa
9. Dariusz Sikotowski
10. Alojzy Kopiec

- 2.383 pkt
- 2.144 pkt
- 2.026 pkt
- 1.914 pkt
- 1.853 pkt
- 1.850 pkt
- 1.846 pkt
- 1.836 pkt
- 1.812 pkt
- 1.747 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Bogumił Wolny
- 28.992 pkt
2. Piotr Palica
- 26.408 pkt
3. Piotr Arent
- 25.005 pkt
4. Tadeusz Kamczyk
- 24.967 pkt
5. Dariusz Skowron
- 24.925 pkt
6. Stefan Wroblowski
- 24.771 pkt
7. Bernard Musiolik
- 24.529 pkt
8. Michał Foit
- 24.373 pkt
9. Piotr Luberta
- 24.278 pkt
10. Jerzy Pluta
- 23.810 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 27 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

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

Fragment meczu Veritax Gumiland
- TS 10ka.pl Zabrze

W 14. kolejce Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej
obyło się bez niespodzianek,
a w każdym spotkaniu zwycięsko wychodziła drużyna
w yżej notowana w tabeli.
Z t rójk i prowad z ąc ych w
tabeli drużyn najłatwiej trzy
pun k t y zdobyła ek ipa TS
10ka.pl, która nie miała litości dla mocno osłabionego
Ver it a k su Gu m i la nd . C o
ciekawe, drużyna Nowosielskich w ystępująca w lidze
d ziew iąt y sezon, dopiero
pierwszy raz doznała dwucyfrowej porażki. Do tej pory
w 162 spotkaniach najwyższa
strata bramkowa tej drużyny
wynosiła 8.
Dużo więcej wysiłku w
zdobycie kompletu punktów
musieli włożyć piłkarze lidera. IPA przez większość meczu prowadziła z Tritechem
jednym golem i dopiero w
ostatnich 8 minutach powiększyła prowadzenie. Po
tej wygranej IPA pozostaje
liderem i zarazem najdłużej
niepokonaną drużyną w lidze. Pierwszej i ostatniej na
razie porażki w tym sezonie
liderzy doznali 3 listopada.
Tr z ec i w t abel i Te a m
Stalmet również zainkasował trzy punkty i podobnie
ja k IPA wa lcz ył o nie do
ostatnich minut. Jego przeciwnik TKKF Mistral Intermarché jeszcze w 30. minucie
utrzymywał remis, a potem
ambitnie próbował zniwelować straty stosując manewr z
wycofaniem bramkarza.

Foto: Waldemar Jachimowski

Jak on to robi?

Faworyci
wygrali

WYNIKI 14. KOLEJKI Z DNIA 19.1.2015

Foto: Waldemar Jachimowski

Zza biurka

UKS Milenium II - TKKF Team 98 Knurów 0:10 (0:5)
M. Cybulski 4, K. Przydatek 2, P. Grzybek 2, M. Dywański,
K. Herych
Olympiakos Gierałtowice – ZZ Kadra 0:5 walkower
Olympiakos nie stawił się do gry
Vibovit – UKS Milenium I 9:4 (3:0)
D. Wieliczko 5, R. Kasiński 3, A. Zabłocki – M. Wardziński, M.
Gajda, W. Żur, D. Matuszek
żółta kartka: D. Matuszek (UKS Milenium I).
Veritax Gumiland – TS 10-tka.pl Zabrze 2:14 (1:5)
M. Gmyz, M. Bogumiło – A. Mnochy 6, T. Tankowski 3, M. Andrecki 2, R. Hajok 2, D. Solak
Tritech – IPA Knurów 1:6 (0:1)
G. Górka – J. Stępień 2, T. Macha 2, M. Rozumek, M. Klaczka
żółte kartki: S. Napierała (Tritech) – K. Kwietniewski, M. Rozumek (IPA).
TKKF Mistral Intermarché – Team Stalmet 5:7 (1:2)
Andrzej Niewiedział, M. Grodoń, M. Boryga, K. Smętek, B. Pietras – G. Brózda 4, B. Flis, D. Kraska, T. Młynek
żółta kartka: D. Kraska (Team Stalmet).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IPA Knurów
TS 10ka.pl Zabrze
Team Stalmet
Tritech
ZZ Kadra
Vibovit
Nacynianka
Olympiakos Gierałtowice
TKKF Mistral Intermarché
TKKF Team 98 Knurów
Veritax Gumiland
UKS Milenium I
UKS Milenium II

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Dominik Kabała
Jarosław Stępień
Adrian Zabłocki
Tomasz Michalski
Andrzej Niewiedział
Mateusz Cybulski
Łukasz Spórna
Przemysław Zagórski
Damian Kraska
Robert Kasiński

13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13

34 86-45 11
33 110-33 11
30 77-39 10
27 67-51 9
27 56-36 9
24 76-56 8
24 57-43 8
15 61-74
5
11 53-58 3
9 59-76 3
8 34-67 2
7 31-73 2
0 18-135 0

1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
1
0

1
2
3
4
4
5
4
8
8
10
9
10
13

TS 10ka.pl Zabrze
Tritech
Olympiakos Gierałtowice
IPA Knurów
Vibovit
Nacynianka
TKKF Mistral Intermarché
TKKF Team 98 Knurów
IPA Knurów
Nacynianka
Team Stalmet
Vibovit

63
25
22
22
21
18
17
17
16
16
16
16

PROGRAM 15 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 26.01.2015):
Przy piłce
Jarosław
Stępień
(mecz Tritech
- IPA Knurów)

Olympiakos Gierałtowice – Nacynianka (18.00), ZZ Kadra –
TKKF Team 98 Knurów (18.45), UKS Milenium II – TS 10ka.
pl Zabrze (19.30), Veritax Gumiland – Team Stalmet (20.15),
Vibovit – IPA Knurów (21.00), Tritech – TKKF Mistral Intermarché (21.45).
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Młoda i zdolna
Emilia Tomaszewska

Sebastian Karpiel
-Bułecka zachęcał
publiczność do zabawy

Foto: Justyna Bajko

na muzycznej scenie. Przyjacielski pojedynek na głosy
stoczyli Adam Sobierajski i
Rafał Brzozowski. Wspólnie
wykonali piosenkę „Mój przyjacielu”. W finale wszyscy artyści zaśpiewali „We Are The
Champions” zespołu Queen
oraz nostalgiczne „Hallelujah”
Leonarda Cohena.
O muzyczne tło zadbał
zespół Rafała Brzozowskiego
i orkiestra KWK Knurów pod
batutą Mariusza Kowalczyka.
Publiczność żywiołowo
reagowała na w ystępy artystów. Świetnie bawili się i
młodzi i ci nieco starsi.
- Bardzo ładny koncert.
Zawsze to się człowiek trochę
rozerwie. Zamiast siedzieć
w domu przed telewizorem,
wolałyśmy przyjść posłuchać
piosenek - śmiały się panie
Aniela i Helena.
Radości z frekwencji i reakcji widowni nie krył sprawca
całego muzycznego zamieszania Adam Sobierajski. Po każdym występie oklaski długo
nie milkły.
- Reakcja publiczności niosła nas jak na skrzydłach. To
wielka radość i szczęście, że
koncert tak się podobał. Aż
chciałoby się powtórzyć występ! - podkreślał knurowski
tenor. - Serdecznie dziękuję dyrektorom Centrum Kultury za
zaufanie i pomoc w organizacji
koncertu, wszystkim artystom
za wspaniałe występy oraz
cudownej publiczności za magiczną atmosferę na widowni.
Na Was zawsze można liczyć!

Muzyczny pojedynek przyjaciół,
czyli Adam Sobierajski i Rafał
Brzozowski walczą na głosy

Publiczność była zachwycona
występami artystów

foto: Krzysztof Gołuch

do wspólnej zabawy. W czasie jednej z piosenek artysta
zeskoczył ze sceny i śpiewał
razem z widownią.
- Jesteście wspaniałą publicznością - zapewniał Rafał
Brzozowski. - Bardzo dziękujemy za piękne przyjęcie.
- Nie wiedziałam, że jest
taki miły. W telewizji wydaje się
zupełnie inny - śmieje się pani
Ewa. - Zaskoczył mnie swoją
energią i tym, że miał tak świetny kontakt z publicznością.
Emocje wzbudził występ
Adama Sobierajskiego, który
bardzo ekpresyjnie zaśpiewał
m.in. „What a Wonderful
World” Louisa Amstronga.
- Wspaniały głos! - zachwycały się panie Aniela i
Helena.
Kasia Wilk czarowała lekkością wykonania i kocimi
ruchami na scenie.
- Śpiewa całą sobą. Jakby
niosła ją muzyka - mówiła
pani Ewa.
Michał Gasz nieco się
spóźnił. Jechał z daleka, a –
jak wiemy – polskie drogi nie
sprzyjają punktualności. Gdy
się już na scenie pojawił, tak
zaśpiewał, że publiczność z
miejsca wybaczyła mu ten „studencki kwadrans” poślizgu.
Przypomniał piosenkę, która
przyniosła mu zw ycięstwo
w „Szansie na sukces”, czyli
„Papierowe ptaki” Krystyny
Prońko oraz rozbujał widzów
przy standardzie „Sway”.
Młodziutka Emilia Tomaszewska zapewniała w utworze „O mnie się nie martw”,
że na pewno poradzi sobie

foto: Krzysztof Gołuch

Jeszcze k i l ka t ygodni
temu walczyli na głosy w
telew i z y jny m prog ra m ie
„SuperSTARcie”. W sobotę
ponownie stanęli na wspólnej scenie. Kasia Wilk, Rafał Brzozowski, Stanisław
Karpiel-Bułecka i gospodarz
koncertu, knurowski tenor
Adam Sobierajski, zaśpiewali
dla knurowskiej publiczności.
Jak podkreślał Adam Sobierajski, koncert był formą
podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali go w
konkursie: towarzyszyli w
studio, wysyłali sms-y i trzymali kciuki. Gwiazdom „SuperSTARcia” towarzyszyli
Michał Gasz, znany m.in. w
programu „Szansa na sukces”, oraz młoda, ale niezwykle zdolna wokalistka Emilia
Tomaszewska.
Koncer t sk łada ł się z
dwóch części - w pierwszej
artyści zaśpiewali kolędy w
nowoczesnych aranżacjach,
opartych na wydanej niedawno płycie Rafała Brzozowskiego. W drugiej wykonali
własne piosenki i światowe
przeboje.
Pierwszą odsłonę muzycznego wydarzenia zakończyło wspólne odśpiewanie
„White Christmas”.
Koncert z lekkością i humorem poprowadził Paweł
Zięba. Nie zabrakło niespodzianek. Stanisław KarpielBułecka rzucał ryż w stronę publiczności, życząc, aby
wszystkim dobrze się darzyło
w tym nowym roku. Rafał
Brzozowski zachęcał widzów

Adama Sobierajskiego wspierała
orkiestra KWK Knurów
Kasia Wilk czarowała
głosem i wdziękiem

Foto: Justyna Bajko

Muzyczne gwiazdy rozbłysły na knurowskim
niebie. - To był wspaniały, magiczny koncert
– nie kryli „ochów” i „achów” widzowie,
którzy w sobotni wieczór oklaskiwali
artystów „Świątecznego starcia gwiazd”

Foto: Justyna Bajko

foto: Krzysztof Gołuch

Mój przyjacielu, Hallelujah!...

Przegląd Lokalny Nr 3 (1141) 22 stycznia 2015 roku

