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Knurów

Wyżej już tylko profesor Ferie z LWSM

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa przygotowała atrakcyjną ofertę
dla dzieci na czas ferii zimowych. W planach są
m.in. wycieczki w ciekawe miejsca, warsztaty
i konkursy
15, 19 i 22 lutego od godz. 12
LWSM zachęca do udziału w zajęciach
w klubach Lokatorek, Maluch i Gama.
Do wyboru – warsztaty plastyczne i
kulinarne oraz gry i zabawy. 16 lutego –
warsztaty chemiczne w klubie Maluch.
- Dzieci będą wykonywać kolorowe doświadczenia pod okiem
doświadczonych instruktorów – informują organizatorzy.
Dzień później wycieczka do Wisły
na kulig z pieczeniem kiełbasek. 18
lutego – wyjazd do Cinema City w
Gliwicach. 23 lutego LWSM zaprasza

Piątka nauczycieli z knurowskich szkół podstawowych
i przedszkoli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego

T

ytuł nauczyciela dyplomowanego to ukoronowanie długiej
i trudnej wspinaczki po szczeblach awansu zawodowego. W Knurowie już ponad 50 proc. pedagogów
uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego. W zeszłym tygodniu do
tego zacnego grona dołączyła piątka
pedagogów. Uroczystość wręczenia
aktów nadania odbyła się w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach. Z rąk

wicewojewody Mariusza Trepki i
wicekuratora Tadeusza Żesławskiego
nominację otrzymały: Wioletta Bielenin-Siedlaczek i Barbara Ratajczak z
Zespołu Szkół nr 1, Gabriela Bieniek
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
oraz Barbara Swoboda i Agnieszka
Trębicka z Miejskiego Przedszkola
nr 12.
We wtorek, 2 lutego, na spotkaniu
w Miejskim Zespole Jednostek Oświa-

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Zielone światło
dla metropolii
Siedem uchwał trafiło pod głosowanie
knurowskich radnych podczas środowej sesji

R

reklama

ada Miasta w y ra zi ła wolę
utworzenia związku metropolitalnego i upoważniła prezydenta Knurowa do podjęcia działań
niezbędnych do utworzenia takiego
związku. To otwiera drogę Knurowowi
do przyszłej Metropolii – zrzeszenia
24 górnośląskich samorządów. Jeśli
wszystko poszłoby zgodnie z planem,
Metropolia mogłaby rozpocząć działalność z początkiem 2017 roku.
Czy uczestnictwo w Metropolii
przyniesie miastu korzyści? Tak,
choć nie wprost. Ustawa o związkach
metropolitalnych (weszła w życie 1
stycznia) przekłada się też na korzystne zmiany w ustawie o dochodach
jednostek samorządowych. Zgodnie
z nimi jednym ze źródeł dochodów
związków metropolitalnych są udzia-
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ły w podatku dochodowym od osób
fizycznych, zamieszkałych na obszarze związku, w wysokości 5 proc.
Dochody te są funduszami „extra”,
niezależnymi od dotychczasowych
dochodów gmin z tytułu podatku
dochodowego. Wstępnie mowa jest
o ponad 240 mln zł (w skali całego
związku).
RM wprowadziła korekty w „Programie współpracy Gminy Knurów
z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2016 rok”. Na realizację zadań, ujętych w „Programie...” zaplanowano w
tegorocznym budżecie miasta 736,5
tys. zł. Podjęcie uchwały otwiera drogę do ogłoszenia, przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia konkursów ofert na

do klubu Lokatorek na warsztaty
fizyczne. 24 lutego spółdzielnia zabierze dzieci do miejscowości Żarki.
W planach m.in zwiedzanie Starego
Młyna i Manufaktury Słodyczy. 25
lutego – wycieczka do palmiarni w
Gliwicach oraz odwiedziny w restauracji McDonald’s. Ferie zakończą
konkursy sprawnościowe i turniej
tenisa (26 lutego, o godz. 13 w klubie
Lokatorek).
Zapisy oraz więcej informacji
w klubach LWSM (czynne od godz.
10 do 17).

foto-migawka

oprac. jb

Foto: arch. organizatorów

tow ych, w obecności dyrektorów
szkół, świeżo upieczonym nauczycielom dyplomowanym gratulowali wiceprezydent Piotr Surówka i dyrektor
MZJOś Anna Misiura.
- Drodzy pedagodzy, życzymy
wam wszystkiego dobrego, spełnienia
marzeń, satysfakcji z pracy i nieustającego zapału – mówił wiceprezydent
Surówka.

Tekst i foto: Justyna Bajko

realizację zadań publicznych na terenie gminy w 2016 roku.
Jedna z przyjętych uchwał ustala
kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania
wolnymi miejscami przez publiczne
szkoły podstawowe i gimnazja, dla
których Gmina Knurów jest organem
prowadzącym.
Rada uchwaliła „Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata
2016-2018”.
Rajcy zgodzili się, by o 60 tys. zł
zwiększyć pulę pieniędzy przeznaczoną na modernizację budynku
magistratu przy ul. Ogana. Pieniądze
zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych robót wynikłych w
trakcie realizacji inwestycji. Fundusze
pochodzą z oszczędności, jakie powstały w związku z budową żłobka.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
Kolejna sesja RM odbędzie się w
środę, 10 lutego, w Ratuszu. Początek
o godz. 15.
/b/

li skrzydlatych
Jak co roku w ostatni weekend stycznia tysiące wielbicie
owano dwa
stworzeń w parkach i lasach liczyło ptaki. W Knurowie zorganiz
drugi, dzień
spacery – pierwszy (29 stycznia) z udziałem dzieci z MSP-3,
wycieczkach była
później, dla wszystkich chętnych. Przewodnikiem na obu
w Bytomiu. Trasy
gicznego
Ornitolo
Koła
skiego
Górnoślą
z
Sokół
Aleksandra
i w rejonie ulicy
wycieczek biegły m.in. wzdłuż lasu przy ul. Michalskiego
Rakoniewskiego.
ńcy Katowic i Za- Oprócz knurowian wśród uczestników byli także mieszka
TVP Katowice,
brza – mówi Aleksandra Sokół. - Pojawiła się również ekipa
aby przygotować o nas materiał.
człowieka. W
Zimowe Ptakoliczenie skupia się na gatunkach żyjących blisko
w, 62 trznadle,
tym roku naliczono m.in. 71 wróbli domowych, 69 mazurkó
kormoranów i
41 mew śmieszek. Do Knurowa zawędrowało również sześć
jeden krogulec.

oprac. jb

Sprostowanie

Do 15 marca 2016 roku (a nie 2015 – jak błędnie napisaliśmy w artykule pt.
„Bliżej deputatu w ustawie” – PL nr 4/2016) zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, która nakładałaby obowiązek wypłaty deputatu emerytom górniczym przez państwo. Za pomyłkę zainteresowanych i Czytelników
przepraszamy.
Redakcja

Czyja to psina?

Zastanawia się Czytelniczka, która znalazła ją w ubiegły czwartek przy ul. Batorego.
- Pies był bardzo wygłodzony. Kiedy się
najadł, zasnął - relacjonuje, podejrzewając, że
przez co najmniej kilka dni musiał błąkać się
po osiedlu. Zwierzę ma gładką, dłuższą i delikatną sierść, brązowe uszy, a u nasady ogona
rudą plamę. Hipnotyzuje niebieskimi oczami
husky’ego. Zdaniem naszej rozmówczyni pies
jest przyzwyczajony do czystości, akceptuje
inne zwierzęta.
Prawdopodobnie zgubił się komuś, bo
miał na szyi parcianą obróżkę z meksykańskim wzorem.
Właściciele psa proszeni są o kontakt z
redakcją (tel. 332 63 77).
/g/
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Uczciwość popłaca?

Foto: Mirella Napolska

W

środę do dyżurnego Straży Miejsk iej zadzwonił
mężczyzna, by podzielić
się wątpliwościami co do roweru,
który kupił w lombardzie. Na ramie
jednośladu zauważył wygrawerowany
numer, a na główce ramy naklejkę z
emblematem straży. Dyżurny sprawdził dane w systemie i potwierdził,
że rower marki Senator został oznakowany 24 września 2015 roku, zaś
2,5 miesiąca później skradziony z ul.
Kopernika.
- Nasz patrol udał się na miejsce,
by wyjaśnić sprawę - mówi Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej.
- Pracownica odmówiła mu okazania
dokumentu, z którego wynikałoby, kto
wstawił rower do lombardu. Poprosiliśmy więc o pomoc policję.
Ta k ż e wobec st róż ów pr awa
kobieta zachowywała się buńczucznie, domagając się najpierw nakazu
prokuratora. Pomimo jej nieuzasadnionych żądań, mundurowym udało
się przeszukać lombard. Nie znaleźli
żadnych innych przedmiotów mogących pochodzić z kradzieży. W
toku dalszych czynności ustalili, że
rower do lombardu wstawił 53-letni
bezdomny.
- Grozi mu od roku do 10 lat
pozbawienia wolności - mówi oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach, nadkom. Marek Słomski. - Przestrzegam nabywców, w
tym również właścicieli lombardów,
którzy mogli stwierdzić nielegalne
pochodzenie przedmiotów albo nie

Knurów

Dziecko
potrącone
na pasach

Foto: SM Knurów

Naklejka z emblematem Straży Miejskiej i grawer
na ramie roweru zakupionego w lombardzie wzbudziły
podejrzenia u nowego właściciela. I słusznie,
bo - jak się później okazało - rower pochodził
z kradzieży. W tym przypadku uczciwość
ma jednak swoją cenę...

Ostatnio nie ma tygodnia, byśmy nie
pisali o potrąceniach na oznakowanych
przejściach dla pieszych. W sobotę
ucierpiał 12-latek

W

ostatnim czasie to już kolejne
takie zdarzenie. W sobotę, 30
stycznia około godz. 13.00 kierujący
fiatem 19-letni knurowianin wjechał
w 12-latka przechodzącego przez
pasy na ul. Kosmonautów.

Z informacji przekazanych przez
policję wynika, że chłopiec doznał
m.in. złamania ręki.
Postępowanie w sprawie prowadzi
Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
/g/

Szczygłowice. Skutki picia wódki, czyli...

Bliskie spotkanie
z czołgiem

W ciągu ostatnich 5 lat Straż Miejska w Knurowie
oznakowała 446 rowerów (118 w 2015 roku). 7 spośród
nich zostało skradzionych. 2 udało się odzyskać.
Najbliższa okazja do oznakowania jednośladu będzie
11 maja.

dochowują należytej staranności w takim ustaleniu. Narażają się na zarzut
paserstwa, za co grozi kara więzienia
od 3 miesięcy do 5 lat.
Dzięki uczciwości nabywcy rower wróci do prawowitego właściciela. Niestety, znacznie trudniejsze
będzie odzyskanie 279 zł wydanych
w lombardzie. Pokrzywdzony musi
złożyć wniosek o wszczęcie postę-

powania adhezyjnego, czyli prowadzenie sprawy cywilnej równolegle
ze sprawą karną.
Ktoś może powiedzieć: mógł siedzieć cicho. Niezupełnie. Nabywca
wpadłby w jeszcze większe tarapaty,
gdyby ktoś rozpoznał kradziony rower.
Morał z tego taki, by zakupy robić
w sklepie.

Knurów

Kradzież w salonie gier

Co wydarzyło się w poniedziałek wieczorem w salonie gier
przy ul. Szpitalnej? Policja nabiera wody w usta, zasłaniając
się dobrem śledztwa

D

yżurny przyjął zgłoszenie o
godz. 18.30. Na ul. Szpitalnej
błyskawicznie pojawił się policyjny radiowóz. Funkcjonariusze
odgrodzili wejście do salonu taśmą
ostrzegawczą, by zabezpieczyć
przed postronnymi miejsce przestępstwa.
Około godz. 20.00 stróże prawa
wciąż czekali na przyjazd technika,
mającego zabezpieczyć ślady.
O f ic er pr a s ow y Komendy
Miejsk iej Policji w Gliwicach,
nadkom. Marek Słomski, przyznał,
że w salonie doszło do kradzieży.
Co ważne, sprawca dokonał jej bez
użycia przemocy czy broni.
Ile ukradł pieniędzy? Rzecznik
nie chciał zdradzić, zasłaniając się
dobrem śledztwa.
/jar/
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Patrol Straży Miejskiej znalazł w rejonie
skrzyżowania ulic Lignozy i Zwycięstwa
35-latka, który twierdził, że jest ofiarą
wypadku

J

uż na pierwszy rzut oka strażnicy
nie mieli wątpliwości, że mężczyzna
jest pod wpływem alkoholu. Uparcie
twierdził, że potrącił go jakiś pojazd.
Wezwany na miejsce lekarz nie
stwierdził u 35-latka żadnych obrażeń
ciała. Nie widział też powodu, dla którego należałoby go zabrać do szpitala.
Policjanci z gliwickiej drogówki
nie potrafili wydobyć z mężczyzny
spójnych i logicznych zeznań. Poza
tym kilkakrotnie zmieniał on wersję
zdarzeń. W końcu przyznał mundurowym, że potrącił go... czołg, który

nagle pojawił się na ulicy.
Jedno dmuchnięcie w alkometr i
wszystko stało się jasne: knurowianin
miał 4,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Majaczący trafił do szpitala. Daleko mu było do wyniku polskiego
rekordzisty (14,8 promila). Co ważne,
stężenie w granicach od 4 do 5 promili
może spowodować zatrucie, a nawet
śmierć.
Niechlubny knurowski rekord
(6,03 promila) z 2009 roku należy do
45-letniego bezdomnego.
/g/

Knurów

Na wyrwę

Tydzień temu pisaliśmy o nieudanej
próbie kradzieży torebki. W ubiegłą
środę doszło do kolejnej. Tym razem
sprawców było dwóch

B

yli jeszcze bardziej zuchwali,
bo zaatakowali nie w nocy, a
około godz. 11.00. Na cel wzięli
kobietę idącą z wnuczkiem ulicą
Puszkina. Podbiegli, odepchnęli
wnuka i wyrwali jej torebkę. Starsza pani wszczęła wtedy alarm.
Sprawc y nat ych miast zbieg l i z
łupem.
- Z relacji poszkodowanej wynika, że z wyglądu mogli mieć 11-13 lat
- informuje oficer prasowy Komen-

dy Miejskiej Policji w Gliwicach,
nadkom. Marek Słomski. - Zawartość torebki znaleziono później w
różnych miejscach.
Nieoficjalnie wiadomo, że poszkodowanej nie udało się odzyskać
gotówki.
Postępowanie w sprawie prowadzą kryminalni z Komisariatu Policji
w Knurowie.
/g/
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Knurów. Niektórzy właściciele nieruchomości nie będą zachwyceni...

1 lutego w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień rozpoczęła się
kwalifikacja wojskowa dla powiatu
gliwickiego

Najwyższa Izba
Kontroli domaga się... Poborowi
kontroli
przed komisją
Foto: Justyna Bajko

Powiat

K

walifikacja potrwa w powiecie
do 29 lutego i obejmie wszystkich mężczyzn urodzonych w 1997
roku, mężczyzn urodzonych w latach
1992-1996 nie posiadających określonej kategorii wojskowej oraz osoby
urodzone w latach 1995-1996, które
wcześniej zostały uznane za czasowo
niezdolne do czynnej służby. Kwalifikacja obejmuje także urodzone w
latach 1992-1997 studentki i absolwentki kierunków medycznych, weterynaryjnych oraz psychologicznych.
W t y m roku przed komisją

stanie w sumie 558 osób z powiatu
gliwickiego.
Mężczyźni z Knurowa (200 osób)
muszą stawić się w WKU do 9 lutego,
z Gierałtowic (61 osób) w dniach 15
i 16 lutego, z Pilchowic (36 osób) 23
i 24 lutego.
Osoby objęte wezwaniem zobowiązane są do stawienia się na
kwalifikacji nawet wówczas, jeśli nie
otrzymają wezwania imiennego. Niestawienie się podlega grzywnie oraz
karze pozbawienia wolności.
/sisp, g/

ogłoszenie

Porządkowanie gospodarki ściekowej kosztowało miasto
86 mln zł, ponad połowa pieniędzy pochodziła ze środków
Unii Europejskiej

Najwyższa Izba Kontroli naciska na miasto,
by mocniej nadzorowało właścicieli nieruchomości
z wywiązywania się przezeń z obowiązku
opróżniania szamb. Oczekuje też administracyjnego
egzekwowania podłączeń nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej

J

esienią 2015 roku NIK objęła
kontrolą Gminę Knurów. Jej
przedmiotem były „działania
organów gmin na rzecz zwiększenia
liczby użytkowników sieci kanalizacji
sanitarnej”.
Po dwumiesięcznym „prześwietlaniu” (akta liczą ponad 2,5 tys.
stron) ocena kontrolowanej działalności brzmi jak laurka. W wystąpieniu pokontrolnym czytamy:
„Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że
realizowane przez Gminę Knurów
działania na rzecz zwiększenia liczby
użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej były skuteczne. Pozwalały na
rzetelne oszacowanie planowanego do
uzyskania w Gminie wzrostu liczby
użytkowników projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz zidentyfikowanie wszystkich nieruchomości,
których właściciele byli zobowiązani
do podłączenia do sieci. Gmina zapewniła wszystkim chętnym możliwość uzyskania dofinansowania do
budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a także prowadziła akcje
informacyjno-edukacyjne dla zwiększenia w Gminie liczby użytkowników
korzystających z wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej”.
NIK pozytywnie oceniła działalność gminy. Sformułowane zostały
przy tym wnioski, które niekoniecznie spodobają się właścicielom nieruchomości w Knurowie. Tym, którzy
niezgodnie z przepisami pozbywają
się ścieków. Najwyższa Izba Kontroli
wniosła m.in. o „egzekwowanie, na
drodze administracyjnej, od właścicieli zobowiązanych do podłączenia
4

nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej realizacji tego obowiązku”. Oczekuje też podjęcia „systematycznych działań nadzorczych w
celu sprawdzania prawidłowości realizacji przez właścicieli nieruchomości
obowiązku gromadzenia nieczystości
ciekłych w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych oraz częstotliwości
ich opróżniania”. Mówiąc wprost: z
terenu gminy powinny zniknąć dziurawe, z przelewami, szamba.

Sanitarny obowiązek

Po kilku latach intensywnych
prac dobiegło końca porządkowanie
gospodarki ściekowej gminy. Tam,
gdzie powstała sieć kanalizacji sanitarnej, na właścicielach nieruchomości powstał obowiązek podłączenia
się do tej sieci.
- Zwolnienie z tego obowiązku
może nastąpić tylko w przypadku, gdy
nieruchomość została wyposażona w
przydomową oczyszczalnię ścieków,
spełniającą wymagania określone w
przepisach odrębnych przed oddaniem
do użytku sieci kanalizacji sanitarnej
– zastrzega Anna Lewandowska z
Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Wobec mieszkańców, którzy nie
przystąpią do czynności skutkujących
przyłączeniem nieruchomości do wybudowanej sieci sanitarnej, zgodnie
z przepisami musi zostać wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne i wydana decyzja nakazująca
wykonanie tego obowiązku.
- Konsekwencją niespełnienia

obowiązku może być nałożenie na
zobowiązanego grzywny celem przymuszenia – przestrzega naczelnik
Lewandowska.
Koszt y w ykonania przyłącza
ponoszą właściciele nieruchomości,
przy czym (zgodnie z uchwałą Rady
Miasta) osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe mogą ubiegać się o
dofinansowanie takiej inwestycji.
Ale uwaga: dotacja z budżetu
miasta jest udzielana na zadania
wykonane i odebrane przez PWiK
sp. z o.o. w Knurowie nie później niż
do 31 października 2016 roku.
To nader istotna data, będąca
skutkiem uchwały Rady Miasta,
przyjętej 16 grudnia 2015 roku (wcześniejszy termin upływał 20 grudnia
2015 r.).
Wniosek o dotację znaleźć można
na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Miasta Knurów
(www.knurow.bip.info.pl).
- Wszelkie dodatkowe informacje
dotyczące procedury pozyskiwania
dotacji uzyskać można w Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, w
pokoju nr 214 lub telefonicznie pod
numerem 32 339 22 99 – podkreśla
naczelnik Lewandowska.
Z kolei w sprawach techniczno-formalnych, związanych z podłączeniem do sieci, należy kontaktować się
ze służbami PWiK. Można to uczynić
osobiście – w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Szpitalnej 11 (pokój nr
11) – lub telefonicznie, pod numerem
32 330 01 72.

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.02.2016 r.
o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
16.12.2015 r. oraz 27.01.2016 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów
– budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych.
10.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy
Knurów,
2) w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów
na lata 2016-2020,
3) podziału środków na doﬁnansowywanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2016,
4) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
5) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
7) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok,
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Knurów.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
reklama

/bw/
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Dotacje na czystsze
powietrze
Smog nas zabija (cz. 2)

Rocznie około 45 tysięcy Polaków umiera z powodu
zanieczyszczenia powietrza na choroby układu
krążenia. Zanim przeczytasz ten artykuł, ktoś
w Polsce umrze zabity przez zatrute powietrze, z tego
samego powodu dwie inne osoby będą miały udar,
a kolejne dwie zawał serca. Czy można coś
„na szybko” zrobić, by poprawić sytuację? Można...

N

aukowcy są zgodni: przez
smog żyjemy krócej. Optymiści przekonują, że około
1,5 roku, skrajni pesymiści (a może
realiści) – że nawet... 7 lat!

Oddech śmierci

Szacunki Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju brzmią złowieszczo. Niestety, takie są realia: 900
osób tygodniowo, ponad setka dziennie, umiera w Polsce z powodu smogu.
Górny Śląsk jest pod tym względem szczególnie – nie ma co ukrywać
– niebezpieczny. Powietrze jest tu
wręcz fatalne. Wg raportu Najwyższej
Izby Kontroli Gliwice znajdują się
na 6 miejscu wśród polskich miast
najbardziej zanieczyszczonych pyłem
zawieszonym. Na tej niechlubnej liście Rybnik jest drugi, wyprzedza go
tylko Kraków. Niewiele mniej szkodzi
oddychanie w Zabrzu (4 miejsce), Katowicach (5), czy Bytomiu (9). Wśród
1099 najbardziej „zakopconych” miast
świata Rybnik uplasował się na 166
miejscu.
Na brudne powietrze największy
wpływ ma tzw. niska emisja, czyli
dym z kominów. Palenie w kotłach
jest głównym źródłem pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym benzo(a)
pirenu (B(a)P).
Skrajnie szkodliwe jest spalanie
różnego rodzaju odpadów – plastików,
tkanin i tworzyw sztucznych, gumy,
nasączonych chemikaliami mebli.
Pochodzący z nich dym to czysta (sic!)
trucizna.

Wojna ze smogiem

W 2008 roku podczas olimpiady
w Pekinie światowe i polskie media
obiegły fotografie z ludźmi w maskach
antysmogowych. To były nader egzotyczne obrazki. Budziły zdziwienie.
Ale już kilka tygodni temu nikt się
nie dziwił, widząc podobne obrazy na
ulicach... Katowic i Krakowa. Równamy do najbardziej zabrudzonych
rejonów Chin.
Teraz przez polskie media przetacza się dyskusja o smogu. Mnożą się
pomysły na walkę z nim. Od łagodnych po rewolucyjne.
Kraków postawił na radykalizm:
całkowity zakaz palenia węglem i
drewnem od 2019 roku. Kto wie, czy
w tę stronę nie pójdzie też Wrocław
i Legnica.

Sytuację testuje marszałek województwa śląskiego, który do 160 gmin
wysłał ankiety mające mu podpowiedzieć, na ile samorządy w naszym
regionie są gotowe wprowadzić ograniczenia dla węgla i pieców.
Zakaz palenia węglem na Górnym
Śląsku? To brzmi jak herezja...

Śmieci złe, muł też
niedobry

Jak więc walczyć ze smogiem?
Pierwszy warunek narzuca się sam:
rez ygnacja z pa lenia śmiecia mi.
Tylko trzeba jakoś dotrzeć do głów
tych, którzy praktykują ten szkodliwy proceder. Edukując lub – jeśli
inaczej się nie da – karząc. Tak, jak
w Rybniku, Wodzisławiu i k ilku
innych miastach po sąsiedzku, gdzie
za spalanie odpadów można zarobić kilkusetzłotowy mandat. A gdy
sprawą zajmuje się sąd, to kara może
sięgnąć nawet 5 tys. zł.
Walka ze spalaniem śmieci to
absolutna konieczność. Ale można też
pójść krok dalej i próbować skłonić do
rezygnacji z palenia węglem gorszej
jakości – flotem i mułem węglowym.
Muł uchodzi za wyjątkowo złe paliwo.
Nie tyle ze względu na dużą ilość popiołu, ale gdyż gromadzi hurtowo to,
co najgorsze: rtęć, siarkę i chlor. Paląc
mułem, sprawiasz, że twoje podwórze
obsiane jest metalami ciężkimi w
groźnych dawkach (szczególnie niebezpiecznych dla dzieci...).
Znacznie rozsądniejsze jest więc
wrzucanie do kotła węgla lepszej
jakości. Oczywiście jeszcze lepsze
byłoby użycie kotłów c.o., opalanych
gazem, olejem albo zasilanych energią
elektryczną, ale te źródła energii zdecydowanie przegrywają z tradycyjnym
opałem, bo są dużo droższe.

Proekologiczne dopłaty
– warto skorzystać

Niektóre (bo nie wszystkie) samorządy starają się przekonywać swoich
mieszkańców w bardziej wymierny,
bo finansowy, sposób. Należy do nich
Knurów. Kilka lat temu miasto wprowadziło system dotacji do inwestycji
służących ochronie środowiska. W
przypadku przedsięwzięć z zakresu
ochrony powietrza można uzyskać
dofinansowanie sięgające 1500 zł. I
chodzi tu nie tylko o piece, lecz także
inne, również godne uwagi, rozwiązania proekologiczne.
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Dotacja może być przyznana na:
podłączenie budynku do sieci cieplnej;
zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o., opalanych gazem,
olejem opałowym lub zasilanych
energią elektryczną, ogrzewania
elektrycznego;
zakup i montaż niskoemisyjnych retortowych kotłów c.o. na paliwo stałe, z jednym paleniskiem – retortą
lub kotłów c.o., opalanych biomasą,
o sprawności cieplnej większej lub
równej 80 proc.
zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania
budynku mieszkalnego.
Dotacja wynosi 50 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1500
zł. O dofinansowanie mogą się starać
osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Konieczne jest złożenie pisemnego wniosku i podpisanie umowy,
zawartej z miastem przed realizacją
przedsięwzięcia. Wnioski przyjmowane są do 31 października każdego
roku kalendarzowego. Złożone po tym
terminie będą rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.
Wszelkimi informacjami i pomocą
w tym względzie służy Urząd Miasta
poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska.
Co prawda w lutym nikt rozsądny
nie zabierze się za wymianę pieca (jeśli
nie musi), ale warto zawczasu to przemyśleć. Najlepszy okres na negocjacje
cen u producentów i sprzedawców
kotłów to wiosna, a po montażu też
dobrze jest mieć rezerwę czasową na
przetestowanie systemu i ewentualną
reakcję.
Dotacja z budżetu miasta to nie
jedyne źródło dodatkowych pieniędzy.
W przypadku niektórych instalacji
(np. solarnych) można również skorzystać z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. W sprzyjających
okolicznościach uda się wykonać inwestycję tylko w połowie z własnych
środków (na dodatek rozłożonych na
raty).

W piecu rozpalaj od góry

Niepalenie śmieciami i mułem
– oddech od razu będzie lżejszy. Ale
to nie wszystko, co można zrobić, by
mniej psuć powietrze. Ważna jest też...

technika palenia. Nic nie kosztuje,
a oszczędzi sporo czasu, nerwów i
pieniędzy.
- A cóż tu można zrobić, wszak
konstrukcja pieca prosta jak budowa
cepa, a palić każdy potrafi – zapytasz.
A jednak palenie paleniu nierówne
(mowa o tradycyjnych kotłach, bez
podajników).
Nadal powszechne jest palenie
tradycyjne – od dołu. Polega na rozpaleniu małego ogniska w kotle, a potem
dorzucaniu na powstały żar małych
kupek opału, wreszcie – gdy ogień
rozbucha – przytłumieniu dopływu
powietrza.
Co w tym złego? Niemal wszystko. Taki palacz prawie mieszka w
kotłowni – co 2-3 godziny schodzi, by
dołożyć opału i pilnować temperatury.
Z komina wręcz wali czarny dym,
spowijając i zatruwając okolicę. Sam
komin szybko się zatyka lub cieknie
smołą z „kiszącego się” paliwa. No i
węgiel idzie jak woda...
A może być znacznie lepiej. Wystarczy palić metodą „od góry”. Polega
ona na wsypaniu do kotła odpowiedniej ilości węgla, włożeniu podpałki
i rozpaleniu. Wbrew obawom ogień
na szczycie zasypu nie wygasa, lecz
– z biegiem czasu - „schodzi” w dół.
Same plusy: rozpala się raz a dobrze,
nastawia oczekiwaną temperaturę i...
ma się święty spokój przez kilkanaście
godzin. Piec się „nie kisi”, z komina
leci strużka siwo-białego dymu, do
tego pełna kontrola nad zużyciem
opału (nawet 30 proc. mniej niż przy
paleniu starą techniką).

Przy rozpalaniu „od góry” raz
wsypany opał wypali się do końca,
więc niejako z góry określa się czas
palenia. Elektroniczny miarkownik
ciągu (wydatek 200 zł – zwraca się po
miesiącu zimowego palenia) pilnuje
żądanej temperatury, sterując klapką
dopływu powietrza.
Palenie „od dołu” ma fatalny
wpływ na powietrze. Mowa o gęstym
dymie, który tworzą lotne składniki
opału. Powstają, gdyż węgiel rzucony
na żar błyskawicznie się podgrzewa,
a jego lotne składniki szybko odparowują. Jeśli warstwa opału jest
grubsza, to nie ulegają zapłonowi,
tylko uciekają przez komin (to nawet
30 proc. opału!). W „górnym” paleniu
lotne składniki opału efektywnie się
spalają, tym samym bardzo mocno obniża się emisja pyłów PM10 i
PM2,5. Podobnie jest w przypadku
kotłów podajnikowych.
Palenie „od góry” to oszczędność
czasu i pieniędzy, stabilnie dogrzany
dom (nie ma wahań temperatury w
piecu) i ochrona zdrowia. To najczystsza i najbardziej efektywna alternatywa dla tradycyjnego, czyli przestarzałego, sposobu rozpalania „od dołu”.
Producenci kotłów coraz częściej w
instrukcjach obsługi swoich urządzeń
zalecają tę technikę palenia. Koszty
żadne, korzyści wiele.
Bogusław Wilk
Zainteresowanym ogrzewaniem węglowym
polecamy stronę www.czysteogrzewanie.pl –
źródło wielu praktycznych informacji o paleniu
węglem na miarę XXI wieku.

Co nas truje i zabija?
Naukowcy doliczyli się prawie 5 tysięcy szkodliwych substancji. Wśród nich
najbardziej zdradzieckie są: tlenek węgla, dwutlenek azotu, dwutlenek
siarki, benzen, ozon, ołów, kadm, nikiel, pył zawieszony PM10 i PM2,5.
Szczególnie groźny jest silnie rakotwórczy benzo(a)piren w pyle PM10.
Ziarna pyłu są tak małe, że bez problemu przenikają głęboko do płuc.
Każde kolejne składa się na wyrok śmierci...

Czy to jeszcze powietrze?
W Rybniku zdarzało się, że stężenie pyłu zawieszonego przekraczało
8-krotnie dobową normę. Doszło do tego, że inspektorzy ochrony środowiska zastanawiali się, czy to sprzęt nie „sfiksował”...
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Recepta
od siostry

Archiwum Auto Serwis Szymecki

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

Knurowska firma wygrała w kategorii
warsztatów do sześciu stanowisk naprawczych

Motoryzacja. Sukces knurowskiej firmy Auto Serwis Szymecki

Warto iść
z duchem czasu

Od 1 stycznia odpowiednio wyszkolone
pielęgniarki i położne same mogą
wypisywać niektóre recepty. Na Śląsku
już zakończyły się pierwsze szkolenia
dające im takie uprawnienia
- Jestem jak najbardziej za tym,
by pielęgniarki wypisywały
recepty - mówi pacjent
knurowskiego szpitala

Knurowska firma Auto Serwis Szymecki Bosch Car
Service zwyciężyła w konkursie na Warsztat Roku
w kategorii „warsztat do 6 stanowisk naprawczych”
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onkurs zorganizowało Stowarzyszenie Dystrybutorów
Cz ę ści Motor y z ac y jnych.
Uczyniło to wspólnie z firmą Partslife
i strategicznym sponsorem – firmą
Castrol – wzorując się na najstarszym
tego typu przedsięwzięciu, organizowanym od 16 lat, w Niemczech.
- Głównym jego celem jest pokazanie klientom, że na rynku jest wiele
warsztatów, które dzięki swoim inwestycjom w pracowników, wyposażenie
i infrastrukturę reprezentują poziom
obsługi klienta taki jak ASO producentów pojazdów lub nawet wyższy – mówi
Tomasz Szymecki, właściciel Auto
Serwis Szymecki.
W sk ład jury weszły znane w
środowisku motoryzacyjnym postaci,
m.in. Maciej Wisławski – pilot rajdowy, wieloletni partner rajdowy Krzysztofa Hołowczyca oraz dziennikarze
motoryzacyjni Krzysztof Rybarski
(Świat Motoryzacji, Motor) i Piotr
Szypulski (Auto Świat).
Kandydaci zostali wyłonieni ze
zgłoszeń nadesłanych z całej Polski. W
pierwszym etapie wyłoniono 18 warsztatów-finalistów. Wśród nich znalazła
się firma z Knurowa.
W ramach drugiego etapu konkursu komisja udała się do każdego serwisu, by dokonać audytu. W Knurowie
pojawiła się 24 listopada.
- Warsztat utrzymany lepiej niż
niejedna sala szpitalna – z miejsca
zauważyli jurorzy.
Właściciel zaimponował im nowoczesnym podejściem do prowadzenia biznesu. Przede wszystkim
postawieniem na komputerowy obieg
dokumentów.
- Jeżeli dodamy do tego zakres oferowanych napraw: diagnostykę silników benzynowych i wysokoprężnych,
diagnostyki układów ABS, ASR, ESP i
hamulcowych, geometrię zawieszenia,
serwis klimatyzacji, przeglądy okresowe, naprawę silników, zawieszeń
i układów hamulcowych, naprawę
aparatury paliwowej, serwis ogumienia, to otrzymujemy warsztat niemal
kompletny – zaznaczali sędziowie. I
podsumowywali: - Znakomity przykład, dlaczego warto iść z duchem
czasu.
Wyniki ogłoszono 3 grudnia podczas X Konferencji Niezależnego
Rynku Motoryzacyjnego pod patro-

godnie z nowymi przepisami
od początku roku pielęgniarki zyskują możliwość wypisywania recept na leki i inne wyroby
medyczne (np. pieluchomajtki). W
pierwszych dniach obowiązywania
przepisów ta możliwość była raczej
teoretyczna – w zeszłym roku kursy
dające takie uprawnienia ukończyło
raptem około 100 pielęgniarek w całej Polsce. Jednak w styczniu w wielu
miastach trwały intensywne szkolenia, a wkrótce odbędą się następne.
Siostry wypisujące recepty lada dzień
będą wśród nas.
W wojewód zt w ie ślą sk i m
pierwszy taki kurs zorganizowała Okręgowa Izba Pielęgniarek i
Położnych. Ruszył już w grudniu.
Szkolenia są dość intensywne – 40lub 60-godzinny cykl odbywa się w
ciągu 2-3 tygodni.
- Pierwsza edycja szkoleń już
została zakończona – informuje
przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych, Anna
Janik.

Właściciel wyróżnionego warsztatu
Tomasz Szymecki tuż po ogłoszeniu werdyktu jury

Duże ułatwienie
natem Ministerstwa Gospodarki,
prezentując dziewięć zw ycięskich
warsztatów – po 3 w każdej kategorii.
Wśród wszystkich zgłoszonych serwisów z różnych sieci oraz wolnych
warsztatów, firma Auto Serwis Szymecki Bosch Car Service z Knurowa
została zwycięzcą w kategorii „warsztat do 6 stanowisk naprawczych”.
Wyprzedziła konkurencję z Kobylnicy
i Torunia. Warto dodać, że wśród
małych warsztatów (do 3 stanowisk
naprawczych) nieźle poradziła sobie
firma zza miedzy – Ponicki Diagnostic
z Gliwic, zdobywca III miejsca.
- Oczywiście werdykt jury przyjąłem z dużą radością i satysfakcją

– mówi Tomasz Szymecki. – To potwierdzenie profesjonalizmu warsztatu
i swoista nagroda za wdrażanie nowoczesnych metod. Zarazem dowód, że
warto iść z duchem czasu – co doceniają
na co dzień nasi klienci i, jak widać,
również fachowcy.
Właściciel firmy podkreśla jeszcze jedno: - Myślę, że to wyróżnienie
pokazuje, że usługi wysokiej jakości są
dostępnie nie tylko w dużych miastach,
ale również w mniejszych ośrodkach.
Osiągnięcie firmy Auto Serwis Szymecki jest też sukcesem Knurowa, jestem
przekonany, że to dobra promocja
naszego miasta...
/bw/

Kurs był przeznaczony dla osób
z tytułem magistra. Wzięło w nim
udział 25 osób. Jak zapewniają organizatorzy, zapotrzebowanie jest
duże. Na ten rok zaplanowano w
sumie dziesięć edycji, ale jeśli będzie taka potrzeba, ich liczba może
wzrosnąć.
- Najbardziej kurs przyda się
pielęgniarkom i położnym środowiskowym oraz tym, które pracują
w opiece długoterminowej – mówi
Anna Janik. – Możliwość samodzielnego przepisywania niektórych
recept to dla nich duże ułatwienie,
które poprawi ich organizację pracy.
Panie, które brały udział w pierw-

szym kursie, są bardzo zadowolone.
Mówią, że rzeczywiście wiele się na
nim dowiedziały.
Na razie ani w knurowskim
szpitalu, ani w ZOZ-ie nie ma jeszcze
pielęgniarek z uprawnieniami do
wypisywania recept, ale wiadomo
już, że w najbliższych tygodniach się
to zmieni.
- Kilka naszych pracownic, w tym
ja sama, jest zapisanych na II edycję
kursu organizowanego przez OIPIP
– informuje Gabriela Wystemp, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa
szpitala w Knurowie.

Specjalistki lub
z dyplomem

O pełnię now ych uprawnień
mogą się starać te pielęgniarki i
położne, które mają zawodowy dyplom magistra lub tytuł specjalisty.
Po przejściu kursu będą one mogły
wystawiać recepty na leki i ich zamienniki (z wyłączeniem bardzo
silnie działających), a także na refundowane wyroby medyczne (np.
pieluchomajtki) i środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia. Wystawienie przez nie recepty będzie
możliwe jednak tylko w wypadku
kontynuacji leczenia pacjenta.
Te pielęgniarki i położne, które
ukończyły pierwszy stopień zawodowych studiów, również mogą uzyskać prawo do wypisywania recept,
jednak będą mogły je wystawiać
tylko na zlecenie lekarza.
Nowe możliwości to z pewnością
ułatwienie – zwłaszcza dla pielęgniarek długoterminowych, które zajmują się danym pacjentem przez całe
lata. Z drugiej strony wypisywanie
recept oznacza też nowe obowiązki i
dodatkową odpowiedzialność.
MiNa
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Knurów. Młodzi, wykształceni, bezrobotni

Pokolenie bez pracy

Choć bezrobocie w Knurowie utrzymuje się na stałym poziomie, dane są alarmujące: prawie
połowa wszystkich knurowskich bezrobotnych nie skończyła 34 lat. Młodym brakuje
kwalifikacji i doświadczenia, a ich wykształcenie nie przystaje do potrzeb rynku
codawców, np. mamy sporą ilość absolwentów ekonomii, która jest kierunkiem
ogólnym. Brakuje za to znających się na
rachunkowości.

Bez perspektyw?

Bartłomiej skończył dziennikarstwo na jednej z lepszych uczelni.
W zawodzie nie przepracował ani
jednego dnia. Bez prawa do zasiłku,
musiał prosić o pomoc rodziców. Pracy
szukał długo – dobrych kilka miesięcy.
W końcu ją znalazł. Od paru tygodni
układa towar w magazynie.
- Na studiach nikt nie mówił o tym,
co będzie, kiedy już skończymy edukację i opuścimy mury uczelni – mówi
Bartłomiej. – Nikt nie przygotował
nas do poszukiwań pracy. Szczerze,
to naiwnie myślałem, że praca w zawodzie czeka – wystarczy tylko się po
nią schylić.
Bartłomiej i tak miał dużo szczęścia – pracuje i nawet nieźle zarabia.
- Ale przecież to samo mógłbym robić bez lat studiów… Te moje piątki na
dyplomie... nie powiem, co sobie mogę z
nimi zrobić – śmieje się chłopak.
Szkoły masowo „produkują” absolwentów zarządzania, filologii, pedagogiki. Tymczasem na rynku brakuje

Knurów

Dla kogo „kosiniakowe”?

Od 1 stycznia Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Knurowie prowadzi nabór
wniosków o nowe świadczenie rodzinne,
czyli tzw. „kosiniakowe”. - W tej sprawie
wydaliśmy już 86 decyzji, a 15 wniosków czeka
na rozpatrzenie - informuje kierownik działu
świadczeń rodzinnych, Krystyna Banaszkiewicz

Z

anim wejdzie w życie rządowy program „Rodzina 500+”,
świeżo upieczone matki, które nie
otrzymują zasiłku lub uposażenia
macierzyńskiego, mogą wnioskować o świadczenie rodzicielskie
(tzw. „kosiniakowe”).
Wśród uprawnionych do nowego świadczenia są m.in. bezrobotni (bez względu na to, czy są
zarejestrowani w urzędzie pracy, czy
też nie), studenci, rolnicy, a także
zatrudnieni na podstawie umów
cywilnoprawnych oraz zatrudnieni
lub prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą
pobierać zasiłku macierzyńskiego.
Co ważne, wprowadzone świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, nie podlega też
opodatkowaniu ani innym obciążeniom. Przysługuje w kwocie 1000 zł
miesięcznie przez rok (52 tygodnie)
po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków czas
jego wypłacania może się wydłużyć
nawet do 71 tygodni.
- Świadczenie mogą otrzymać
także rodzice dzieci urodzonych
przed 1 stycznia 2016 roku, którzy
nie mają prawa do zasiłku macie-

rzyńskiego. Wtedy „kosiniakowe”
będzie im przysługiwać od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez
dziecko 1 roku życia, odpowiednio
dłużej w przypadku wieloraczków słyszymy w MOPS-ie.
Krystyna Banaszkiewicz zwraca
uwagę, że „kosiniakowe” wlicza się
do dochodu przy ustalaniu prawa do
zasiłków wraz z dodatkami i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przekroczenie kryterium progu dochodowego wiąże się z utratą prawa
do tych świadczeń.
- Świadczenie rodzicielskie nie
łączy się z innymi świadczeniami zastrzega kierownik. - W przypadku
zbiegu uprawnień wnioskodawcy
przysługuje tylko jedno z nich.
Wnioski o „kosiniakowe” należy
składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Knurowie (ul. Koziełka 2) (pokój nr 2, na parterze). Wzór
formularza dostępny jest zakładce
Jednostki organizacyjne - MOPS,
w biuletynie informacji publicznej
Urzędu Miasta w Knurowie (www.
knurow.bip.info.pl).
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specjalistów od nowych technologii,
logistyków czy grafików komputerowych. Słabo wypadają także absolwenci z wykształceniem policealnym,
średnim zawodowym i zasadniczym
zawodowym. Licea ekonomiczne nie
narzekają na puste ławki, choć na
rynku obserwujemy deficyt spawaczy,
tynkarzy, piekarzy, murarzy i pielęgniarek.

Ofert pracy jest sporo,
trudniej o wykwalifikowanych
pracowników

Trudniej o staż

Szansą dla bezrobotnych są kursy
i szkolenia, najlepiej te indywidualne,
wybierane pod kątem konkretnego
pracodawcy. Wtedy poszukujący pracy
ma większą szansę na zatrudnienie.
- Często osoby bezrobotne, niestety,
niewiele wiedzą o rynku pracy – podkreśla Krystian Pluta. - Potrzebują
informacji i wsparcia. Staram się doradzać, jakie wybrać szkolenia, wskazywać możliwości.
Przez wiele lat popularnością
cieszyły się staże – pieniądze (forma
stypendium wypłacanego przez urząd
pracy) były niewielkie, ale absolwenci
zdoby wali cenne doświadczenie i
umiejętności. W momencie, kiedy w
danej firmie zwalniał się etat, w pierwszej kolejności myślano o wyszkolonych już pracownikach, czyli sięgano
po stażystów.
- Niestety staże zanikają. Powód?
Po zakończeniu stażu, pracodawca
ma obowiązek zatrudnić (do 30 dni)
stażystę. Większość firm nie może sobie

Foto: Justyna Bajko

W

Polsce cieszymy się najniższym bezrobociem od
siedmiu lat: według danych
Głównego Urzędu Statystycznego
wynosi ono 9,7 proc. W Knurowie
pod koniec grudnia 2015 roku status
bezrobotnego miało 995 osób, w tym
617 kobiet. To o prawie 150 osób mniej
niż o tej samej porze w 2014 roku. Z
gmin ościennych najlepiej wypadły
Gierałtowice – 196 niezatrudnionych.
Nieco gorzej Pilchowice, które zamknęły rok z liczbą 247 osób bez pracy.
W Knurowie tylko 27 poszukujących
zatrudnienia korzysta ze świadczeń
opieki społecznej. Co z resztą?
- Widocznie pracują „na czarno”.
Zgłaszają się do urzędu pracy, rejestrują się jako osoby bezrobotne, ale
nie potrzebują pomocy MOPS-u – tłumaczy Krystian Pluta z Biura Obsługi
Bezrobotnych.
Pozornie dane napawają optymizmem: liczba bezrobotnych spada.
Entuzjazm mija, gdy przyjrzymy się
wiekowi osób bez pracy. W Knurowie
na 995 bezrobotnych 465 osób ma
mniej niż 34 lata.
- To przerażające dane – mówi Krystian Pluta. - Wykształcenie młodych
nie pokrywa się z oczekiwaniami pra-

pozwolić na takie „żonglowanie” etatami – tłumaczy Krystian Pluta.
W tunelu tli się światełko nadziei:
rynek pracy poszerzył się o kraje Unii
Europejskiej, łatwiej o szkolenia. Od 1
stycznia 2016 roku działa także ustawa, promująca zatrudnienie młodych.
Pracodawca chcący zatrudnić osobę
bezrobotną do 30 roku życia może
ubiegać się o refundację części kosztów zatrudnienia – przez rok otrzyma

comiesięczny zwrot w wysokości minimalnej pensji. Warunek? Po upływie
roku, czyli kiedy skończy się refundacja, pracodawca nie może zwolnić
takiego pracownika, co więcej - przez
rok musi opłacać go z własnych środków. To jednak za mało - potrzebna
jest głęboka reforma edukacji, aby nie
kształcić kolejnego pokolenia młodych
bezrobotnych.
Jb

Biuro Obsługi Bezrobotnych oferuje profesjonalne doradztwo zawodowe.
Szukasz pracy lub pomocy przy założeniu firmy, chcesz się dokształcić? Zgłoś
się! Biuro BOB (ul. Szpitalna 8, parter) jest czynne w środy w godzinach od
13.30 do 17.30.

Powiat. Propozycja dla chcących podnieść kwalifikacje zawodowe

Nowy start w lepszą
przyszłość

Zachęta do podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych oraz pomoc w znalezieniu
zatrudnienia to główne cele nowego projektu
unijnego pt. „Nowy start w lepszą przyszłość”,
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Gliwicach

R

ozpoczęty w styczniu projekt
potrwa do końca 2017 roku.
Kierowany jest przede wszystkim do
mieszkańców powiatu gliwickiego
w wieku 15 – 65 lat, jako zachęta do
podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Na wszechstronne wsparcie i pomoc w znalezieniu
zatrudnienia mogą liczyć osoby lub
rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej, tzn. zagrożone
ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo
i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie
rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne.
Dużą zaletą projektu jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb i
możliwości każdej z osób biorących w

nim udział, biorąc pod uwagę aktualną
sytuację na rynku pracy. Aby osiągnąć
założone cele, przez cały okres realizowania projektu, nad każdym z uczestników będzie czuwał jego opiekun
lub pracownik socjalny. Podopieczni
będą mogli liczyć na pomoc w podjęciu
decyzji dotyczącej wyboru form aktywizacji zgodnie z ich preferencjami
i oczekiwaniami.
Udział w projekcie zapewnia do-

stęp do kursów podnoszących
kwalif ikacje zawodowe, ciekawe warsztaty rozwoju zainteresowań, treningi specjalistyczne,
kursy, szkolenia pomoc specjalistów, turnus rehabi litac y jny
dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przewidziane są wyjazdy
szkoleniowe i integracyjne. Na
uczestników projektu czekają liczne imprezy plenerowe, koncerty,
karnety do kina, na basen oraz na
siłownię.
Wszelkie dodatkowe informacje
dostępne są na stronie internetowej:
www.nowy.pcpr-gliwice.pl. Można też wstąpić do siedziby biura
przy PCPR w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17 lub do jednego
z OPS-ów, współrealizatorów projektu.
Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oprac. bw

Ośrodki Pomocy Społeczne – współrealizatorzy projektu:
MOPS w Knurowie, ul. Koziełka 2, tel.: 32 335 50 00;
OPS w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śl. 1, tel.: 32 301 15 27;
OPS w Pilchowicach, ul. Główna 52, tel.:32 332 7165;
PCPR w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, tel.: 32 233 79 83,
32 332 66 16, 32 332 66 14;
OPS w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1, tel.: 32 428 51 80;
OPS w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26, tel.: 32 400 07 75.
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Knurów, Przyszowice, Pilchowice. Obchody Tragedii Śląskiej

Trzeba rozdrapywać rany...
Foto: Paweł Gradek

... żeby się nie zabliźniły błoną podłości - pisał w „Sułkowskim” Stefan Żeromski.
O bolesnych zdarzeniach sprzed 71 lat pamiętają i przypominają innym ku przestrodze
historycy, społecznicy i świadkowie

informacja własna wydawcy

nie bez emocji opowiada o bolesnym
czasie dla tysięcy Górnoślązaków i
ich rodzin.
Zawsze ma przy sobie listę wywiezionych na Wschód górników,
drukowaną przed laty w czasopiśmie
„Górnik”, aby uświadomić słuchaczom ogrom tragedii.
- Trudno być zadowolonym, kiedy po
71 latach nadal nie wiadomo, co stało się
z 90 tysiącami ludzi - stwierdza z przy-

krością. - Dla przykładu ofiary zbrodni
katyńskiej można wyliczyć niemal co
do osoby.
Przez 44 lata nie mówiło się o tym,
co spotkało Ślązaków. Prezes Kozioł
stara się nadrobić stracony czas. W
ubiegły piątek odwiedził Miejską
Szkołę Podstawową nr 2 w Knurowie,
gdzie w 1945 roku mieścił się obóz
przejściowy.
- Jesteście kolejnym pokoleniem
mającym szczęście nie doświadczać
wojny. 71 lat spokoju. To się nie zdarzyło dotychczas w historii Polski - uświadamiał młodym słuchaczom.
Po krótkiej prelekcji samorządy
klasowe, nauczyciele i przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Tragedii
Śląskiej 1945 złożyli kwiaty przed
pamiątkową tablicą.

Foto: Arch. TMP

J

oachim Kozioł miał 1,5 roku, kiedy
jego ojca, na rozkaz Stalina, deportowano w bydlęcym wagonie do
ZSRR. Nigdy stamtąd nie wrócił. Od
nielicznych, którzy ocaleli, dowiedział
się po latach, że ojciec został pochowany w gnoju.
Dziś Joachim Kozioł jest prezesem Stowarzyszenia Pamięci Tragedii
Śląskiej 1945. Uczestniczy w konferencjach i spotkaniach, podczas których

Joachim Kozioł opowiedział uczniom
MSP-2 o tragicznych dziejach
Górnoślązaków wywiezionych do ZSRR

Ważne daty
27 stycznia 1945 roku był dla
Przyszowic dniem wyzwolenia przez
Armię Czerwoną i jednocześnie
wielką tragedią dla wielu rodzin.
Z rąk Sowietów zginęło wtedy 63
mieszkańców, w tym 5 kobiet i 4
dzieci. Dzięki współpracy Towarzystwa Miłośników Przyszowic z
Urzędem Gminy w Gierałtowicach

i właścicielem zakładu kamieniarskiego Piotrem Laszikiem masowe
mogiły uchroniono od zapomnienia.
Na każdej z nich znajduje się granitowa płyta z nazwiskami ofiar.
Jak co roku delegacja TMP odwiedziła cmentarz w Przyszowicach,
by złożyć hołd zamordowanym przez
żołnierzy Armii Czerwonej.

Mniejszości Niemieckiej, Ruchu Autonomii Śląska, starostwa powiatowego, Sejmiku Wojewódzkiego oraz
pilchowickiego samorządu.
Po mszy uczestnicy obchodów spotkali się w Domu Kultury w Żernicy, by

wysłuchać prelekcji dra Dariusza Węgrzyna z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz obejrzeć
wystawę dokumentującą tragiczne losy
Ślązaków po II wojnie światowej.

Pamiętają
W rocznicę Tragedii Śląskiej
1945 delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikami w Stanicy, Pilchowicach
i Żernicy, upamiętniając poległych,
zaginionych i internowanych. Uroczystość zgromadziła m.in. delegacje
8
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Knurów

Będą nowe osiedla

Knurów. Ruszyła kampania informacyjna MZJOś

Urzędnicy rozważają, jaki kształt powinny przybrać
osiedla planowane na wolnych obszarach miasta.
Wstępne koncepcje już są. W zeszły czwartek zostały
zaprezentowane potencjalnym inwestorom

S

Spotkanie w ratuszu było
okazją, by skonfrontować
plany z sugestiami
deweloperów

Foto: Mirella Napolska

potkanie, na które zaproszono
deweloperów, odbyło się w zeszły czwartek w ratuszu. Jego
głównym celem była chęć skonsultowania z gośćmi miejskich koncepcji
dotyczących mieszkaniowej zabudowy
– w końcu kto, jeśli nie deweloperzy,
orientuje się najlepiej w aktualnych
trendach na rynku budowlanym? Była
to też okazja, by zainteresować gości
Knurowem i jego atrakcyjnym położeniem – blisko Gliwic i węzła autostrad.
Podczas spotkania władze miasta
reprezentowała wiceprezydent Barbara Zwierzyńska, zaś prezentację
przedstawiła Krystyna Kostelecka,
naczelnik Wydziału Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych. W centrum
zainteresowania znalazły się dwa obszary: przestrzeń po byłej ciepłowni
osiedlowej, rozciągająca się między
Aleją Lipową a ul. Witosa oraz teren za
cmentarzem przy ul. Rakoniewskiego.
Ten pierwszy obszar jest przeznaczony na osiedle budynków wielorodzinnych. Jak słyszymy w miejskim
w ydziale architektury, koncepcja
planu ciągle się krystalizuje, ale już
wiosną powinna być gotowa. Biorąc
pod uwagę czas potrzebny gminie na
przygotowanie wytycznych, sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie przetargu, można liczyć, że prace
budowlane ruszyłyby w 2018 roku. Na
razie wizja jest dość ogólna, ale wiadomo, że osiedle między Aleją Lipową a
ul. Witosa ma być wyjątkowe.
- Chodzi o to, by stworzyć oryginalną enklawę zabudowy wielorodzinnej
– mieszkania w „ogrodzie” – tłumaczy
Krystyna Kostelecka. – To miejsce
będzie wyjątkowo atrakcyjne, bo położone w centrum, a jednocześnie przy
otwartej przestrzeni terenu zielonego..

Wstępne zainteresowanie inwestycją wyraził duży katowicki deweloper,
„DOMBUD”, który ma przedstawić
gminie własną koncepcję przyszłego
osiedla.
- Na pewno weźmiemy pod uwagę
pomysły dewelopera – zapowiada Barbara Zwierzyńska, zastępca prezydenta Knurowa. – Jednak nie chcielibyśmy,
by było to osiedle mocno zagęszczone
budynkami, jak nam wstępnie sugerowano. Knurów ma swoją specyfikę,
to mniejsze miasto, więc przestrzeń
kształtuje się tu inaczej niż w Katowicach czy Gliwicach.
Według wstępnych założeń przestrzeń przy Alei Lipowej miałaby być
bezkolizyjna – bez ruchu samochodowego – i pełna zieleni. To powinno
sprawić, że będzie atrakcyjna szczególnie dla młodych mieszkańców, rodzin z
dziećmi. W budynkach, które miałyby
maksymalnie po cztery kondygnacje,
znalazłoby się około 100 mieszkań.
Istotną sprawą są parkingi, których nigdy dość – znalazłyby się one na obrzeżach osiedla lub w podziemiach. Choć
domy nie mają być wysokie, powinny
być wyposażone w windy.

Drugi z terenów – ten przy ul.
Rakoniewskiego – jest przeznaczony
na domki jednorodzinne.
– Rozważamy, czy w pierwszej linii
zabudowy, tuż za planowanymi budynkami z działalnością usługową, nie
powinny się pojawić szeregowce – mówi
prezydent Zwierzyńska. – Za nimi zaś
będą wolnostojące domy jednorodzinne. Pewne wątpliwości budzi kwestia
szerokości działek, które należy wydzielić. Musimy znaleźć tu złoty środek i
zdecydować się na optymalne rozmiary.
O ile do inwestycji przy Witosa
Gmina już wkrótce będzie gotowa,
to koncepcja zabudowy Rakoniewskiego wymaga nieco więcej czasu i
pracy. – Być może będziemy musieli
wykonać w tym rejonie projekty dróg,
celem określenia wytycznych dla potencjalnych inwestorów – mówi naczelnik
Kostelecka.
Ostateczny kształt nowych osiedli
wyłoni się w najbliższych miesiącach.
Jaki będzie – wiele zależy od urzędników, ale i od deweloperów, a za kilka
lat także od ich mieszkańców.
MiNa
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Nowy żłobek już w styczniu

To jedna z najbardziej oczekiwanych miejskich inwestycji ostatnich
lat. Wreszcie, po przezwyciężeniu formalnych przeszkód, ruszą prace
budowlane nad nowym żłobkiem – właśnie podpisano umowę
i przekazano wykonawcy plac budowy
prawny na linii miasto-powiat. Ale
co się odwlecze, to nie uciecze; wojewoda śląski rozstrzygnął sprawę
na korzyść miasta i w listopadzie
ubiegłego roku ogłoszono przetarg na

W środę dyrektor żłobka Małgorzata
Dorabiała i przedstawiciele wykonawcy
podpisali umowę
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Foto: Mirella Napolska

P

arterowy budynek powstanie
przy ul. Wiosennej. Projekt
żłobka musiał czekać na realizację dłużej niż się spodziewano
– wszystko przez spór formalno-

realizację inwestycji. Zainteresowanie
było ogromne – inwestor i projektant
odpowiedzieli na ponad 250 pytań,
a owocem tej wymiany informacji
była ilość złożonych ofert – 25! Po
weryfikacji wszystkich propozycji, 13
stycznia wyłoniono najkorzystniejszą z
nich (i zarazem najtańszą). Wykonawcą inwestycji będzie firma REMBUD
Sp. z o.o. z Rybnika. Cena ofertowa,
jaką przedstawił zwycięzca, to 5 mln
519 tys. 483 zł i 67 gr.
Umowa została podpisana w środę, 3 lutego, w siedzibie Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych w
Knurowie. Jak zapowiedziała dyrektor
MZJOś Anna Misiura, dyrekcja żłobka
może liczyć na pełne wsparcie podczas
realizacji tak ważnej inwestycji.
Zima jest łagodna, więc lada dzień

Co z rocznikiem
2010?

Rodzice dzieci z rocznika 2010 stoją przed
dylematem: pierwsza klasa czy powtarzanie
„zerówki”. MZJOś apeluje o to, by decyzja
była przemyślana i zachęca do zasięgnięcia
informacji w szkołach

G

rudniowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty cofnęła
wprowadzane od kilku lat zmiany
dotyczące wieku rozpoczęcia nauki
w I klasie. Od przyszłego roku szkolnego standardowymi pierwszakami
znów będą siedmio-, a nie sześciolatki.
Dzieci z rocznika 2010, które w tym
roku szkolnym rozpoczęły naukę
w „zerówkach”, mogą je powtarzać
lub – jeśli rodzice zechcą – iść we
wrześniu do I klasy. Z kolei tegoroczne
pierwszaki będą mogły kontynuować
naukę w II klasie, albo też powtarzać
klasę I. Ta zmiana sprawia, że trudno
w tej chwili powiedzieć, jaka będzie
konfiguracja najmłodszych uczniów
w nadchodzącym roku szkolnym. Czy
I klasy będą funkcjonowały w każdej
szkole, czy tylko w niektórych? Jeśli
odpowiednio dużo dzieci z obecnych
„zerówek” pójdzie do klas I, pierwszy
wariant jest możliwy. Oznaczałoby to
też, że w oddziałach przedszkolnych
działających przy szkołach będzie dużo
miejsc dla pięciolatków (czyli rocznika
2011). Jeśli zaś uczniowie „zerówek”
pozostaną w nich na drugi rok – klasy
I będą funkcjonować tylko w niektórych placówkach, a szkolne sale będą
świecić pustkami. Pozostaje jeszcze
kwestia obecnych pierwszaków, które
mają prawo do powtarzania roku. Ich
repetowanie zapełniłoby klasy I, ale czy
nie zaszkodziłoby samym dzieciom.
Sprawą są też zainteresowani rodzice
trzylatków, obawiający się o to, czy w
związku ze zmianami znajdzie się dla
ich dzieci miejsce w przedszkolach.
Wiele jest możliwych wariantów, wiele też obaw i niepewności
wśród rodziców. Warto rozwiązać tę
kwestię jak najszybciej – w końcu do

wakacji zostało nie tak wiele czasu
– a zarazem w sposób przemyślany.
Dlatego Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych zorganizował kampa nię sk ierowa ną do rod ziców
dzieci z rocznika 2010. Wspólnie
z dyrektorami szkół i przedszkoli
została opracowana broszura informacy jna, która ma pomóc w
dokonaniu przez rodziców trafnego
wyboru. W lutym w każdej ze szkół
podstawow ych są organizowane
dni otwarte. Warto, aby rodzice
wraz z dziećmi skorzystali z okazji
i przed podjęciem decyzji odwiedzili placówki, zobaczyli na własne
oczy, jak poszczególne szkoły są
przygotowane do opieki nad sześciolatkami. Aby porozmawiali z
dyrektorami szkół i nauczycielami
sześcioletnich pierwszaków. Warto
także, aby rodzice skonsultowali
się z nauczycielem w „zerówce”,
do której chodzi ich dziecko – jego
opinia może być bardzo pomocna
w ocenie, jakie rozwiązanie będzie
najlepszym wyborem dla konkretnego dziecka.
Knurowski MZJOś na swojej
stronie internetowej umieścił specjalną zakładkę z informacjami dla rodziców tegorocznych sześciolatków:
www.6latkiwszkole.knurow.edu.pl.
Można tam znaleźć m.in. informacje
o dniach otwartych w poszczególnych szkołach, film prezentujący
sześciolatki w knurowskich szkołach,
odpowiedzi na pytania najczęściej
zadawane przez rodziców sześciolatków czy broszurę w formacie PDF.
Więcej na ten temat – w jednym
z najbliższych numerów.

można będzie rozpocząć prace ziemne i
wycinkę drzew. Czasu jest niewiele – żelaznym terminem zakończenia prac budowalnych jest 30 listopada b.r. – Grudzień będzie bardzo pracowity, bo trzeba
będzie zakupić niezbędne wyposażenie,
zatrudnić dodatkowych pracowników,
urządzić i umeblować wszystkie pomieszczenia dla nowych użytkowników
– przyznaje Anna Misiura.
Inwestycja musi zostać zakończona do końca 2016 roku, tak, aby
już 2 stycznia 2017 roku żłobek mógł
działać w nowym miejscu. Taki jest
warunek otrzymania dofinansowania
z rządowego programu „Maluch”, o
które gmina zabiega. Jest o co się starać, bowiem wsparcie finansowe „Malucha” może wynieść nawet 2 mln 160
tys. zł (to maksymalna dopuszczalna
kwota, zaś jej ostateczna wysokość w
dużej mierze zależy od ilości wnioskodawców). To nie wszystko – po otwarciu placówki przez kolejne dwa lata w
ramach rządowego programu można
liczyć na comiesięczne dofinansowanie w wysokości 40 zł na każde nowo
utworzone miejsce w żłobku.
Obecnie knurowska placówka jest
w stanie pomieścić 24 dzieci. W no-

wym żłobku znajdzie się miejsce dla
96 maluchów (4 oddziały to o jeden
więcej niż wstępnie zakładano, ale
okazało się, że warunki lokalowe na to
pozwolą). Jest szansa, że prawie wszyscy rodzice, którzy tego potrzebują,
będą mogli zapisać tu swoje dzieci– w
ostatnich latach ilość składanych podań wynosiła około 100.
W żłobku znajdzie się też miejsce
dla dorosłych – kilkanaście osób
znajdzie tu pracę. Dotychczasowe
pomieszczenia zajmowane przez
placówkę przy ul. Lotników będą od
przyszłego roku służyć usytuowanemu po sąsiedzku Miejskiemu Przedszkolu nr 2.
Wszelkie informacje na temat naboru na nowe miejsca do żłobka będą
się pojawiać na bieżąco na stronie
internetowej placówki. Na razie wiadomo tyle, że w pierwszej kolejności
będą przyjmowane te dzieci, które
ukończyły już 1 rok życia (czyli te,
których rodzicom nie przysługuje już
płatny urlop na opiekę nad maleństwem). Młodsze będą przyjmowane
w dalszej kolejności.

MiNa

MiNa
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rozrywka nr 5
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Jacek Smyczek z Czerwionki-Leszczyn
ur. 25.01.2016 r., 3750 g, 56 cm

Zoﬁa Chodała z Knurowa

ur. 28.01.2016 r., 3460 g, 56 cm

Dotrota Pawlas z Czerwionki-Leszczyn
ur. 28.01.2016 r., 2780 g, 50 cm

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

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 3/2016 brzmiało: „ŚWIĘTOŚĆ”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Henryk
Sobota. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

Zuzanna Smolka z Knurowa

ur. 26.01.2016 r., 3760 g, 54 cm

Jakub Kubica z Knurowa

ur. 28.01.2016 r., 2880 g, 50 cm

Alex Lewandowski z Knurowa

ur. 29.01.2016 r., 3460 g, 55 cm

informacja własna wydawcy

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Planeta Singli
- godz. 17.45, 20.15

4.02.2016 r.
CZWARTEK
Barbie. Tajne agentki
- godz. 16.30

6-7.02.2016 r.
SOBOTA – NIEDZIELA
Misiek w Nowym Jorku
- godz. 15.30
Planeta Singli
- godz. 17.30, 20.00
8-10.02.2016 r.
PONIEDZIAŁEK- ŚRODA

5

Misiek w Nowym Jorku
- godz. 16.00

Syn Szawła
- godz. 18.15
Big Short
- godz. 20.15
5.02.2016 r.
PIĄTEK
Misiek w Nowym Jorku
- godz. 16.00

Planeta Singli
- godz. 17.45, 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów. X Czerwonokrzyska Biesiada Charytatywna

foto-migawka

Grosz do grosza

Foto: Krzysztof Gołuch

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Knurowie zebrał ponad 30 tys. zł w czasie jubileuszowej
Biesiady Śląskiej. Darczyńcy nie szczędzili grosza na zorganizowanie
letniego wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin
trzebującym, a przy okazji dobrze się
bawić. Tym razem o dobre humory
biesiadników zadbał Zbigniew Cieślik,
a Orkiestra KWK „Szczygłowice” pod
batutą Grzegorza Pakury umilała czas
Foto: arch. PCK Knurów

oroczna impreza PCK pokazuje,
jak można połączyć przyjemne
z pożytecznym. W jednym miejscu
spotykają się przedstawiciele lokalnych firm i instytucji, aby pomóc po-

W czasie biesiady
przekazano osobom
niepełnosprawnym dwa
specjalistyczne rowery

muzyką. Miłym akcentem biesiady był
występ zespołu wokalnego działającego pod egidą Centrum Kultury.
Jako że celem spotkania było zebranie środków na letni wypoczynek
dla dzieci z najuboższych rodzin,
darczyńcy nie szczędzili grosza, wielu ochoczo przystąpiło do licytacji.
Wśród nich byli m.in. samorządowcy
z Knurowa i Gierałtowic, dyrekcja kopalni „Knurów-Szczygłowice”, kustosz
Izby Tradycji, przedstawiciele spółki
„Komart”, firmy Komstal czy Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. W sumie zebrano 30385 zł.
Biesiada była też okazją do podsumowania akcji „Rowery za kontenery”.
Dwoje niepełnosprawnych otrzymało
specjalistyczne rowery. W ich przekazaniu uczestniczyli koordynator
Daniel Kupka i prezes Oddziału Okręgowego PCK Adam Przywara.
Honorowy patronat nad biesiadą
objęli prezydent Adam Rams i wójt
gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.
/g/

Do restauracji „Protos” zjechali goście z Rybnika, Sośnicow
ic, Kuźni Nieborowskiej i Pilchowic. Były tańce, zabawy i poczęstunek.

Foto: Justyna Bajko

Ks. Mirosław Pelc z zainteresowaniem wysłuchał opowieści
kustosza Bogusława Szyguły o historii parafii

ej Ośrodka
Pod koniec stycznia podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciow
łowym.
karnawa
balu
na
się
bawili
Chorych
enie
Uzdrowi
Boża
Matka

Foto: Mirella Napolska
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Od księdza Gladischa
do księdza Pelca

Laureaci Konkursu Piosenki
Bożonarodzeniowej

Po latach starań o samodzielność, 7 lutego 1916
roku powołano do życia knurowską parafię.
W stulecie tego niezwykłego wydarzenia Izba
Tradycji przygotowała wystawę poświęconą
historii parafii pw. świętych Cyryla i Metodego

N

owo utworzona parafia, licząca
prawie 8 tysięcy wiernych, nie
miała łatwego startu. Pierwszy knurowski proboszcz Jan Gladisch zmagał się z brakiem odpowiednio dużej
świątyni. Drewniany kościół z ledwością mieścił 200 osób. Z pomocą
przyszła kopalnia KWK „Knurów”.
- Przez 10 lat wszystkie msze niedzielne odbywały się w kopalnianej
cechowni przy mozaice św. Barbary –
opowiada Bogusław Szyguła, kustosz
Izby Tradycji. - Można więc powiedzieć, że przez dekadę rolę kościoła
pełniła cechownia.
Wystawa w Izbie Tradycji to spacer po przeszłości – eksponaty opowiadają o historii parafii i ludziach z
nią związanych. Uwagę przykuwają
obrazki prymicyjne i kolędowe, wi-

zerunek św. Barbary utrwalony na
szkle autorstwa Adama Skolika czy
kolekcja znaczków pocztowych o tematyce wielkanocnej z całego świata.
Specjalne miejsce poświęcono ks.
Anzelmowi Pietrulli – górnikowi z
KWK „Knurów”, który został biskupem w Brazylii. Niezwykła ekspozycja
przypomina, co działo się w parafii
przez te 100 lat, dokumentuje rosnący
kult Matki Bożej Pięknej Miłości oraz
podkreśla związki parafii z węglem.
W czasie wizyty kolędowej wystawę zwiedził ks. Mirosław Pelc,
proboszcz parafii pw. świętych Cyryla i Metodego, z zainteresowaniem
przyglądając się eksponatom.
Ekspozycja będzie czynna przez
miesiąc, od 7 lutego.
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Na świąteczną nutę
Młodzi wokaliści reprezentujący wszystkie
knurowskie podstawówki spotkali się
w „Sztukaterii” na VII Miejskim Konkursie
Piosenki Bożonarodzeniowej

W

ydarzenie, jak co roku, zostało
zorganizowane przez Miejską
Szkołę Podstawową nr 2, przy współpracy z Centrum Kultury w Knurowie. To konkurs wyjątkowy – kameralny, rozgrywający się w ciągu kilku
godzin, jest spotkaniem wszystkich
uczestników. Każdy słucha pozostałych wykonawców, co daje możliwość
konfrontacji. I nikt nie wychodzi stąd
z pustymi rękami.
- Dzieci są świetnie przygotowane
i wspaniale się zachowują – mówi
Beata Wapińska, która wraz z Tatianą
Bazylewicz zajmuje się organizacją

konkursu. – W tym roku dzięki formie konkursu udało się dodatkowo
zintegrować knurowskie środowisko
muzyczne. Padła propozycja, byśmy
spotykali się częściej, aby porozmawiać, wymienić doświadczenia.
Z roku na rok pojawia się coraz więcej uczestników grających
na instrumentach i choć jurorzy
oceniają tylko wokalistów, to dostrzegli muzyków, dziękując im
za ud zia ł. – Wiem, co to znaczy
jechać po szkole na zajęcia do szkoły
muzycznej i ile wyrzeczeń się z tym
wiąże – mówił Mariusz Kowalczyk,

KLASY „0”: miejsce I – Natalia
Dwulatek (MSP 6),
miejsce II – Kinga Bielas (MSP
9); KLASY „I”: miejsce I – Kinga
Myszakowska (MSP 2), miejsce II –
Matylda Kaleta (MSP 9), miejsce III Hanna Rusin (MSP 6); KLASY „II”:
miejsce I – Julia Pietreczek (MSP 3);
miejsce II – Antonina Grzesik (MSP
9); miejsce III – Natalia Grondalska
(MSP 6); KLASY „III”: miejsce I
– Mateusz Wójcik (MSP 9), miejsce
II – Natalia Smoszewska (MSP 6),
miejsce III – Inga Szostak (MSP
2); KLASY „IV”: miejsce I – Jakub
Nosiadek (MSP 7), miejsce II – Maria
Królikowska (MSP 2), miejsce III –
Roxana Swierczek (MSP 4); KLASY
„V”: miejsce I – Daria Karwat (MSP
3), miejsce II – Zofia Filas (MSP 7),
miejsce III – Daria Ofiara (MSP 4);
KLASY „VI”: miejsce I – Alicja Rokita (MSP 2), miejsce II – Wiktoria
Pilanz (MSP 6), miejsce III – Karolina Zawadzka (MSP 9).

który wraz z Violettą Kosowską
zasiadał w jury.
W konkursowym repertuarze
znalazły się zarówno dziecięce piosenki związane z zimą (np. o bałwanku), jak i klasyczne kolędy.
MiNa
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
C z y s z c z e n i e d y w a n ów i t a p i c e r e k .
Firma CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/16-odw.

Docieplanie elewacji, podbitki, malowanie
elewacji, gładzie, malowanie, adaptacja
p o d d a s z y. R e m o n t y k o m p l e k s o w e .
Tel. 602 407 190
5/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

4-15/16

www.przegladlokalny.eu

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

3-13/16

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

3-13/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.

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

1/16-odw.

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

1/16-odw.

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

1/16-odw.

3-22/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

DAM PRACĘ

1-8/16

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

1-8/16

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

2-13/16

Zimowa obniżka cen na remonty mieszkań.
Te l . 6 61 74 9 8 8 3 – w y c e n a g r a t i s ;
www.irbud.cba.pl
5-8/16

FINANSE

SPRZEDAM MEBLE IKEA MAMUT: dwie
komody (czerwono-różowa i niebieska),
szafa (czerwono-różowa), regał (czerwony). CENA 500 ZŁ (do negocjacji).
Tel. 695 614 334
4-11/16Y

EDUKACJA
Prawo jazdy. Promocja – 1000 zł. Tel.
605 363 135

5-6/16

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów. Tel.
784 027 817

3/16

SZUKAM PRACY

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

4-6/16

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

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

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

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

Przyjmę do pracy pracownika z umiejętnością gładzenia i malowania. Tel. 515 234 488

3/16-odw.

1/16-odw.

3-5/16

5-6/16

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej wiadomości wykaz
nr 1/G/16 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy
ul. Kopernika oraz ul. Parkowej, przeznaczonych do najmu bądź
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe
– okazyjna cena. Tel. 602 638 719

INFORMACJA

Lokal użytkowy o pow. 101 m2 do wynajęcia.
Tel. 510 238 269

Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia
wykazu od 29.01.2016 r. do 18.02.2016 r.

4-6/16

4-8/16

Wynajmę lokal o pow. 40 m2 na działalność
w centrum Knurowa. Tel. 699 076 330

5-6/16
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Foto: Piotr Skorupa

Maks Wieczorek
był najmłodszy

B

Rozpoczęła się nowa edycja pływackiej
Grand Prix Knurowa w pływaniu.
Najmłodszym uczestnikiem był Maks
Wieczorek urodzony w 2010 roku

F

ormuła tegorocznych
zawodów została nieco
zmieniona.
- Cały cykl Grand Prix
składa się tym razem z czterech zawodów, pierwsze odbyły się w styczniu, w lutym
ze względu na ferie będzie
przerwa, a następnie spotkamy się w marcu, kwietniu i
maju, by zakończyć rywalizację tuż przed Dniem Dziecka
- informuje Tomasz Rzepa

z sekcji pł y wack iej TKKF
Szczygłowice.
W pływackiej Grand Prix
Knurowa mogą brać udział
uczniowie szkół podstawowych. Również ci niezrzeszeni
w klubach, czy sekcjach pływackich.
- By uatrakcyjnić i podnieść poziom sportowy zaprosiliśmy dzieci z Pawłowic
Śląskich i Przyszowic. Mamy
zapewnienia, że w kolejnych

Pogoda sprzyja

zawodach zaprezentują się
też pływacy z Żor i Gliwic dodaje Tomasz Rzepa.
Do punktacji generalnej
zaliczane są wszystkie starty
poszczególnych zawodników,
którzy gromadzą na sw ym
koncie punkty w zależności od
zajętego miejsca. Za pierwsze
otrzymuje 10, za drugie - 8, za
trzecie - 6, za czwarte - 4, za
piąte - 2, za szóste - 1.

y przybudow y wane
obecnie kąpielisko Leśne Zacisze wypełniło
się mieszkańcami Knurowa
spragnionymi kąpieli wodno-słonecznych, za oknem
musi być odpowiednia pogoda. Aura ma też olbrzymie
znaczenie przy zachowaniu
płynności prac prowadzonych obecnie na terenie kąpieliska. Na szczęście wszyscy zgodnie twierdzą, że pogoda sprzyja budowlańcom.
- Prace są prowadzone
zgodnie z planem, a dotyczą
od pewnego czasu realizacji
IV etapu inwestycji, na który
składa się budowa budynku

obsługi basenowej i zaplecza
socjalnego dla klientów kąpieliska mieszczącego się przy
ul. Niepodległości 109 - przypomina Krzysztof Stolarek,
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. - Budynek
jest w tej chwili wykańczany,
co oznacza, że prowadzone
są m.in. prace tynkarskie i
zaczyna się kafelkowanie pomieszczeń socjalnych, łazienek
i sanitariatów. Równocześnie
trwają prace związane z instalowaniem monitoringu,
oświetlenia i nagłośnienia.
Dodajmy, że na budynku
zamontowano już kolektory
słoneczne, z których ener-

gia będzie wykorzystywana
do podgrzewania wody w
prysznicach znajdujących się
wewnątrz.
Przypomnijmy, że budynek składa się z dwóch
prostokątnych oddzielnych
części ustawionych względem siebie pod kątem prostym, połączonych dachem w
formie wiaty, zadaszającym
wejście główne na kąpielisko.
Planowane zakończenie
prac związanych z tym etapem przebudow y w yznaczono na 16 maja br., z kolei
otwarcie obiektu ma nastąpić
18 czerwca br.
PiSk

PiSk
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- 50 metrów stylem grzbietowym - 9 lat - dziewczęta - 1. Zuzanna Szolc (Jedność), 2. Natalia
Kudyba (Jedność), 3. Julia Powiecka (TKKF),
- chłopcy - 1. Wiktor Ciupke (TKKF), 2. Adam
Sgolik (TKKF), 3. Błażej Bondza (TKKF), - 10
lat - dziewczęta - 1. Karolina Niewiadomska
(TKKF), 2. Patrycja Nahibowicz (TKKF), 3.
Zofia Sontag (TKKF), - chłopcy - 1. Maciej
Wieczorke (Jedność), 2. Daniel Kudyba (Jedność), 3. Szymon Swaczyna (Jedność), - 11
lat - dziewczęta - 1. Alicja Powiecka (TKKF), 2.
Aleksandra Czerkies (TKKF), 3. Emilia Szynkowska (TKKF), - chłopcy - 1. Dawid Pawlik
(TKKF), 2. Krzysztof Marek (TKKF), 3. Rafał
Szopniewski (TKKF), - 12 lat - dziewczęta - 1.
Emilia Browarska (Jedność), 2. Karolina Strządała (Pawłowice), - chłopcy - 1. Bartłomiej
Haspert (Pawłowice), 2. Hubert Blobel (Pawłowice), 3. Szymon Kowalczyk (Jedność), - 13
lat - dziewczęta - 1. Oliwia Biernat (Pawłowice),
2. Magdalena Ociepa (TKKF), - chłopcy - 1.
Robert Wyrobek (Jedność), 2. Marcin Gaik
(TKKF),
- 50 metrów stylem motylkowym - 11 lat - dziewczęta - 1. Oliwia Mężyk (Pawłowice), 2. Kalina
Kaleta (TKKF), - 12 lat - dziewczęta - 1. Martyna
Kisielewska (Pawłowice), 2. Weronika Morciszek (TKKF), 3. Balbina Sikora (Pawłowice), chłopcy - 1. Jakub Kalkan (Jedność), 2. Jacper
Konieczny (Pawłowice), 3. Szymon Dudziński
(TKKF), - 13 lat - dziewczęta - 1. Zuzanna Mikszan (Pawłowice), 2. Alicja Matuszek (TKKF),
3. Magdalena Ociepa (TKKF), - chłopcy - 1.
Jakub Sikora (TKKF),
- 200 metrów stylem dowolnym - 11 lat - dziewczęta - 1. J. Pietrykowska (TKKF), - chłopcy
- 1. Paweł Król (Pawłowice), - 12 lat - dziewczęta - 1. Balbina Sikora (Pawłowice), 2. Natalia Wolny (Jedność), 3. Weronika Morciszek
(TKKF), - chłopcy - 1. Jakub Kalkan (Jedność),
2. M. Pierchała (Jedność), 3. Maciej Browarski
(Jedność), - 13 lat - dziewczęta - 1. Magdalena
Swaczyna (Jedność), 2. Zuzanna Famulok
(Pawłowice), - chłopcy - 1. Robert Wyrobek
(Jedność), 2. Mateusz Hudzikowski (Jedność).

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
Foto: organizatorzy

- 25 metrów stylem dowolnym - 8 lat i młodsi - dziewczęta - 1. Julia Paciukanis (TKKF),
2. Alicja Masoń (TKKF), 3. Wiktoria Pawlik
(TKKF), - chłopcy - 1. Mateusz Kędzierski
(TKKF), 2. Maks Mozgawa (TKKF), 3. Michał
Stolarski (TKKF),
- 25 metrów stylem grzbietowym - 8 lat i młodsi - dziewczęta - 1. Alicja Masoń (TKKF), 2.
Julia Paciukanis (TKKF), 3. Wiktoria Pawlik
(TKKF), - chłopcy - 1. Mateusz Kędzierski
(TKKF), 2. Maks Mozgawa (TKKF), 3. Dawid
Bismor (TKKF),
- 50 metrów stylem dowolnym - 9 lat - dziewczęta - 1. Zuzanna Szolc (Jedność), 2. Natalia
Kudyba (Jedność), 3. Magdalena Hudzikowska
(Jedność), - chłopcy - 1. Adam Sgolik (TKKF),
2. Błażej Bondza (TKKF), 3. Wiktor Ciupke
(TKKF), - 10 lat - dziewczęta - 1. Patrycja
Nahibowicz (TKKF), 2. Karolina Niewiadomska (TKKF), 3. Wiktoria Kochowska (TKKF),
- chłopcy - 1. Maciej Wieczorke (Jedność), 2.
Marcel Ura (Jedność), 3. Daniel Kudyba (Jedność), - 11 lat - dziewczęta - 1. Kalina Kaleta
(TKKF), 2. Oliwia Mężyk (Pawłowice), 3. Alicja
Powiecka (TKKF), - chłopcy - 1. Paweł Król
(Pawłowice), 2. Dawid Pawlik (TKKF), 3. Rafał
Szopniewski (TKKF), - 12 lat - dziewczęta - 1.
Emilia Browarska (Jedność), 2. Martyna Kisielewska (Pawłowice), 3. Oliwia Adamczyk
(Jedność), - chłopcy - 1. Maksymilian Pierchała
(Jedność), 2. Maciej Browarski (Jedność), 3.
Szymon Kowalczyk (Jedność), - 13 lat - dziewczęta - 1. Zuzanna Famulok (Pawłowice), 2.
Magdalena Swaczyna (Jedność), 3. Zuzanna
Mikszan (Pawłowice), - chłopcy - 1. Filip Lamla
(Jedność), 2. Mateusz Hudzikowski (Jedność),
3. Jakub Sikora (TKKF),
- 100 metrów stylem klasycznym - 12 lat - dziewczęta - 1. Weronika Janecka (Pawłowice), 2.
Natalia Wolny (Jedność), 3. Karolina Strządała (Pawłowice), - chłopcy - 1. Hubert Blobel
(Pawłowice), 2. Jakub Lewicki (TKKF), - 13 lat
- dziewczęta - 1. Oliwia Biernat (Pawłowice),
2. Alicja Matuszek (TKKF), - chłopcy - 1. Filip
Lamla (Jedność),

Foto: Piotr Skorupa

WYNIKI:

Najlepsi uczestnicy XVIII Grand Prix Knurowa. Od lewej:
Jerzy Makselon (sędzia), Henryk Brola (I miejsce),
Jacek Zacher (Grand Over), Janusz Myszka (III miejsce),
Wojciech Napierała (Grand Over), Stefan Wroblowski
(III miejsce)

Rozpoczę ła się XIX edycja
Grand Prix Knurowa w skacie
sportowym.

WYNIKI Z 26 STYCZNIA:
1. Janusz Nowak
2. Jan Chwolka
3. Wojciech Napierała
4. Jerzy Pluta
5. Michał Foit
6. Stefan Wroblowski
7. Marek Mróz
8. Tadeusz Kamczyk
9. Jerzy Niewiadomski
10. Bogdan Litwin

- 1.999
- 1.980
- 1.872
- 1.751
- 1.749
- 1.743
- 1.715
- 1.699
- 1.697
- 1.693

Kolejny turniej odbędzie się
9 lutego o godzinie 16.30 w
klubie LWSM „GAMA”.
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Średnia: 4 gole na mecz

Concordia ma za sobą cztery tegoroczne gry kontrolne,
w których padło 16 goli. Średnia jest imponująca, 4 bramki
na mecz

Testowani na ławce
rezerwowych

Trener Concordii wyjściową jedenastkę na towarzyski
mecz z ROW-em Rybnik zestawił z zawodników, którzy
bronili barw knurowskiego
k lubu w rundzie jesiennej.
Testowani rozpoczęli na ławce
rezerwowych, a od pierwszej
minut y na boisku pojawili
się: Kuczera, Gałach, Michał
Mikulski, Bąk, Czajka, Knot,
Buchalik, Mateusz Mikulski,
Szewczyk, Młynek, Mawo.
Ponadto do dyspozycji trenera byli: Burliga, Rekus, Grzywa, Górka, Śliwa, Bajer, Pancerz, Hałas, Gałązka, Bociek,
Nowosielski, Nalepa i Lipka.

Ratuje honor

W przegranych tegorocznych sparingach z Szombierkami Bytom (1:2) i i ROW-em
Rybnik (1:4) honorowe bramki
dla Concordii strzelał Piotr
Buchalik.
W konfrontacji z II-ligowcem z Rybnika nasz zespół
tracił bramki w 21 minucie
(Musia li k), 40 (Siwek), 56

Salvator
nowym liderem

Brawo Jaro!

Konfrontacja z ROW-em
Rybnik była okazją do spotkania z byłymi zawodnikami
Concordii - Rolandem Buchałą
(obecnie asystentem trenera w
rybnickim klubie) oraz Pawłem Jaroszewskim. Ten drugi
zameldował się na placu gry
w drugiej części spotkania i
miał spory udział w akcji, która zakończyła się bramką na
3:1 dla ROW-u. Wychowanek
Concordii rozprowadził grę w
swoim lewym sektorze boiska
wspólnie z Popielą, a piłkę do
siatki skierował Mandrysz.
Gdy futbolówka zatrzepotała
w knurowskiej bramce można
było usłyszeć: Brawo Jaro!

Nie podjęli
treningów

Wiele wskazuje na to, że do
rundy wiosennej knurowianie
przystąpią bez kilku zawodników, których jesienią - w
różnych wymiarze czasowym
- miał do dyspozycji trener
Michał Budny. W dotychczasowych sparingach nie zagrali
m.in. Dziambor, Chojnacki,
Żyła, Kurkowski, Kuropka i
Stelmaszczyk.
- Szukam nowych kandydatów do gry w Concordii.
Priorytetem jest ściągnięcie
bramkarza, prawego defensora,
a także środkowego i skrajnego
pomocnika - wylicza szkoleniowiec knurowskiej drużyny.
Piotr Skorupa

Salvator zapewnił sobie
awans na pozycję lidera m.in.
pokonując TKKF Juniors Blue.
To był zacięty pojedynek i
już w pierwszym secie grano
na tzw. „przewagi”. Po dwóch
setach na tablicy w yników

Mirosław Kuczera
zachował w niedzielę
czyste konto, tymczasem
trener Concordii usilnie
szuka bramkarza, który
mógłby podjąć z nim
rywalizację o bluzę
z numerem 1

foto-migawka
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1. SALVATOR
2. MOSiR Knurów
3. Ekipa Czwartkowa
4. TKKF Juniors Red
5. TKKF Juniors Blue
6. FORFAN
7. Znajomi Sędziego
8. JRG Knurów

3
2
3
3
3
3
3
2

7
6
6
5
4
3
2
0

8:4
6:1
6:4
7:6
6:7
6:8
3:5
0:6

W NASTĘPNEJ KOLEJCE
ZAGRAJĄ (7 LUTEGO):
TKKF Juniors Red - Ekipa
Czwartkowa (godz. 10.00),
FORFAN - JRG Knurów (godz.
10.00), SALVATOR - MOSiR
Knurów (godz. 12.00), TKKF
Juniors Blue - Znajomi Sędziego (godz. 12.00).

Dla rodzica,
dla trenera

Kierownik Concordii - Franciszek Podsia
dły i jego biało-zielono-c zarny łańcuszek na okulary, czyli
klubowe barwy nade
wszystko.

A

kademia Zdrowego Sportowca to projekt edukacyjny dotyczący profilaktyki
zdrowia, dietetyki, motywacji
i rozwoju mentalnego dziecka,
a także rehabilitacji po kontuzjach. Pierwsze szkolenie dla
rodziców i trenerów odbędzie
się 5 lutego (piątek) w Domu
Kultury w Szczygłowicach. Po-

Foto: prywatne

Rafał Krzyśka (z lewej)
- reprezentant Polski w futsalu
na obiekcie Realu Madryt,
którego barw bronił inny
bramkarz związany
z Knurowem - Jerzy Dudek

Jerzy Dudek. Kilkanaście dni
temu na madryckim stadionie
gościł inny bramkarz związany z
Knurowem - Rafał Krzyśka. Reprezentant Polski w futsalu nie
przenosi się co prawda do Realu,

/-/

WYNIKI 3. KOLEJKI:

Kolejny knurowianin
na Santiago Bernabeu

Stadion Santiago Bernabeu
to jeden z najbardziej znanych
obiektów piłkarskich na Starym
Kontynencie. Stosunkowo niedawno, będąc bramkarzem Realu Madryt, występował na nim

widniał w ynik 1:1. W trzecim i czwartym nieznacznie
skuteczniejszy był Salvator,
który wykorzystał brak dwóch
k luczow ych zawodników w
zespole TKKF.

Ekipa Czwartkowa - FORFAN 3:1 (18:25, 25:14, 25:23, 25:17)
JRG Knurów - MOSiR Knurów (przełożony)
TKKF Juniors Blue - SALVATOR 1:3 (24:26, 25:22, 20:25, 22:25)
TKKF Juniors RED - Znajomi Sędziego 3:0 (26:24, 25:22, 25:19)
Foto: Piotr Skorupa

W tegorocznym sparingu
numer 3 knurowianie przegrali z II-ligowym ROW-em Rybnik 1:4, natomiast w kolejnym
zagrali po raz pierwszy na zero
z tyłu, pewnie zwyciężając 4:0
juniorów Stadionu Śląskiego
Chorzów (dwie bramki strzelił
Mawo, a po jednej Bąk i Śliwa).
Oba mecze Concordia rozegrała na wyjeździe. Ten drugi
w dniu urodzin kierownika
Franciszka Podsiadłego.

(Mandrysz) i 67 (ponownie
Mandr ysz). Gol honorow y
autorstwa wspomnianego Buchalika padł w minucie 31 i po
nim wynik brzmiał 1:1.

Foto: Piotr Skorupa

Pierwszy raz
na zero z tyłu

Foto: Anna Wojnowska

Knurowska Liga
Piłki Siatkowej

ale goszcząc z kadrą w stolicy
Hiszpanii skorzystał z okazji,
by zobaczyć obiekt od środka. A
później wraz z kolegami stanął
do konfrontacji z Hiszpanią.
Konfrontacji przegranej 2:9,

po której stwierdził: - Człowiek
myśli, że gra w futsal. Zgubne
myślenie... Pracujemy dalej, żeby
kiedykolwiek jeszcze w takim meczu uczestniczyć i walczyć.
PiSk

czątek o godzinie 18.00, udział
w szkoleniu jest bezpłatny.
W roli wykładowców wystąpią specjaliści z firmy Life
Trainers, pomysłodawcą szkoleń dla knurowian jest trener
Michał Budny, a nasza redakcja
objęła nad tym projektem patronat medialny.
PiSk

Ferie z Rycerzami

W

raz z Rycerzami Ajaxu
zapraszamy na bezpłatne zajęcia piłkarskie, które
odbędą się w niedziele 21 i 28
lutego w ZSO nr 5 w Gliwicach
(Sikornik 34), w godzinach
11.00-12.30.
Organizatorzy i partnerzy
akcji przygotowują dla uczest-

ników nie tylko ciekawe zajęcia
zgodne z metodami szkolenia w
Ajaxie Amsterdam, ale również
piłki, które zostaną rozlosowane wśród młodych adeptów
piłki nożnej.
Szczegóły znajdziecie na
rycerzeajaxu.nl
PiSk
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Waldemar Jachimowski

Tritech – Keno Energy Team 18:3 (6:2)
D. Wiercioch 4, K. Górka 3, G. Górka 3, K. Idziaszek 2, B. Lewandowski 2, B. Pietras 2, S. Napierała, samobójcza – Jakub
Karmański, J. Grzywocz, samobójcza
TKKF Mistral Intermarché – DFK Schlesien Rokita 3:20 (1:9)
M. Bogumiło 2, K. Przydatek – A. Mnochy 10, R. Hajok 6, D.
Skutnik 2, S. Pecel, K. Sosna
IPA Knurów – Team Stalmet 6:3 (2:1)
K. Ferenstein 3, T. Młynek, Ł. Spórna, D. Kozdroń – B. Flis 2,
G. Krusiński
Bud-Expert Team – Vibovit 1:2 (0:2)
S. Brodziński – A. Zabłocki, P. Jędrzejczak
żółta kartka: K. Paczkowski (Bud-Expert Team).
IPA Knurów
Vibovit
DFK Schlesien Rokita
Tritech
Team Stalmet
Bud-Expert Team
TKKF Mistral Intermarché
Keno Energy Team

STRZELCY
Ariel Mnochy
Rafał Hajok
Grzegorz Górka
Dariusz Flis

Zza biurka

miast przerwał serię remisów
i wreszcie wygrał, ale w pokonanie Bud-Expertu musiał
włożyć maksimum wysiłku i
umiejętności.
Już w poniedziałek rozpocznie się ostatnia trzecia seria
spotkań, a najwięcej uwagi przyciągnie mecz DFK z Vibovitem.

WYNIKI 14. KOLEJKI Z DNIA 1.02.2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dariusz Flis tym razem trafił w słupek
bramki IPA, ale potem dwukrotnie
pokonał Tomasza Metza

14
14
14
14
14
14
14
14

35 96-39 11
31 70-29 9
30 99-33 10
23 71-60 7
17 66-53 5
13 40-87 4
7 40-88 2
6 43-125 2

2
4
0
2
2
1
1
0

DFK Schlesien Rokita
DFK Schlesien Rokita
Tritech
Team Stalmet

1
1
4
5
7
9
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44
26
23
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PROGRAM 15. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 8 LUTEGO):

Zróbmy imprezę
na 20-lecie
Niespełna dwadzieścia lat
po największym zespołowym
sukcesie wywalczonym przez
knurowskich bokserów, w miejscu tego triumfu, a więc w hali
MOSiR spotkałem człowieka,
który w tamtych czasach był
jednym z najlepszych sędziów
w Polsce. To Zbigniew Górski,
który - mimo uprawnień międzynarodowych - wielokrotnie
nie tylko w Knurowie, musiał
wysłuchać wielu epitetów pod
swoim adresem, bo kibic boksu
był wtedy niezwykle wyczulony
na ewentualne pomyłki arbitrów.
A te, jak wiadomo, zdarzały się,
zdarzają się, i zdarzać się będą.
Dlatego też pan Zbyszek ze spokojem przyjmował wyzwiska
„na klatę”, a dzisiaj wspomina
najtrudniejsze do sędziowania
walki z uśmiechem na twarzy.
Spotkanie po latach z tą
barwną osobowością było dla
mnie wielką niespodzianką. I
chyba dość niespodziewanie dla
niego, postanowiłem powalczyć
z nim o jakąś fajną imprezę dla

Znacznie trudniej przyszło
zdobyć trzy punkty drużynom,
które DFK Schlesien goni w
ligowej tabeli. IPA Knurów
pokonała Team Stalmet, który
przez pół godziny grał jak
równy z równym i gdyby nie
krótka ławka rezerwow ych
wynik byłby niewiadomą do
końcowej syreny. Vibovit nato-

Knurowa. Imprezę bokserską
oczywiście. Tym bardziej, że
Zbigniew Górski to dzisiaj prezes
Polskiego Związku Bokserskiego,
który w hali MOSiR oficjalnie
przekazał pachnący nowością
ring. Skoro jest ring, a za chwilę
obchodzić będziemy 20-lecie
zdobycia przez Concordię mistrzostwa Polski, to wypadałoby,
gdyby ktoś stoczył na nowej
arenie ciekawą walkę. Prezes
obiecał, że jest otwarty na wszelkie propozycje. Wierzę, że ich
nie zabraknie i Zbigniew Górski
ponownie przyjedzie niebawem
do Knurowa na „chrzest” ringu.
Miniony tydzień to nie tylko
niespodziewane spotkanie z
prezesem PZB, ale i niespodziewany przebieg spotkania naszych
piłkarzy ręcznych z Chorwatami.
Dzięki temu wydarzeniu - też
niespodziewanie - „wujek Google” opowiedział mi o prezydent
tego pięknego kraju. Niezorientowanym podpowiem, że nazywa
się Kolinda Grabar-Kitarović.

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

Piotr Skorupa

Keno Energy Team – Team Stalmet (18.00), DFK Schlesien Rokita
– Vibovit (18.45), TKKF Mistral Intermarché – Bud-Expert Team
(19.30), Tritech – IPA Knurów (20.15).

Co sprowadza
do Knurowa króla
strzelców Igrzysk
Olimpijskich
w Barcelonie?

O

statnio niemal codziennie można spotkać w
Knurowie Andrzeja Juskowiaka. Co sprowadza króla
strzelców i wicemistrza olimpijskiego z Barcelony (1992)
do naszego miasta?
To kolejna edycja projektu „Piłkarski Diament”, w
którym uczestnicy walczą o
kontrakt w Piaście Gliwice. A
że najlepszą w okolicy, zimową bazą piłkarską dysponuje
Knurów, to właśnie na obiektach MOSiR odby wają się
treningi i mecze towarzyskie

w ra mach wspomnianego
projektu.
Jur y programu tworzą
m.in. Andrzej Juskowiak, Andrzej Zamilski, Jacek Magiera
i Wojciech Kowalewski.

PiSk

Prezent o wymiarach 7,80 na 7,80
Tego w szczygłowickiej hali jeszcze nie było. W jej
centralnym miejscu ustawiono ring mimo, że nie było
zaplanowanych walk bokserskich...

M

ało tego. W hali pojawił się prezes Polskiego
Związku Bokserskiego - Zbigniew Górski. - Doskonale
pamiętam sukcesy knurowskich
pięściarzy i bardzo dobrze wspominam mecze, które tu sędziowałem - wspominał na dzień
dobry były arbiter, a obecny

prezes PZB. - Dzisiaj jestem w
Knurowie, bo na mój wniosek
Ministerstwo Sportu przyznało
środki na zakup dwóch ringów
z olimpijskim certyfikatem.
Jeden przekazaliśmy do Grudziądza, a więc ośrodka, który
organizuje m.in. wiele imprez
dla kobiet. Drugi przywieźli-

W uroczystym przekazaniu ringu uczestniczyli
(od lewej): Henryk Wilk, Jerzy Niewiadomski,
Zbigniew Górski, Andrzej Filipek, Mieczysław
Gołąb i Waldemar Kośmider

śmy do Knurowa, by służył nie
tylko zawodnikom Concordii,
ale i innym klubom Śląskiego
Związku Bokserskiego, który
jest najstarszy w naszym kraju.
Ring ma wymiary 7,80 na
7,80 m. Na identycznym odbywały się walki w czasie Igrzysk
Olimpijskich - Londyn 2012.

Kiedy nowa arena walk
przejdzie „chrzest” w Knurowie? Z odpowiedzią na to
pytanie musimy zaczekać co
najmniej kilka miesięcy. Jedno jest pewne, w hali MOSiR
znacznie poprawiły się ostatnio
warunki do uprawiania szermierki na pięści. Wynika to
m.in. z remontu pomieszczeń
treningowych i wyposażenie
ich w szatnię, toalety i natryski.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

dwudziestu goli szesnaście
było autorstwa filarów drużyny
DFK Ariela Mnochego i Rafała
Hajoka. Ci dwaj piłkarze znajdują się na czele klasyfikacji
strzelców mając łącznie 70
zdobytych goli, a dodać trzeba,
że obu z różnych powodów zabrakło w kilku meczach swojej
drużyny.
Foto: Waldemar Jachimowski

ostatniej kolejce drugiej
serii rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej
aż 20 goli zaaplikowali drużynie TKKF Mistral Intermarche
piłkarze DFK Schlesien Rokita.
Zabrzanie nie mieli żadnych
skrupułów wobec najmłodszej
drużyny ligi, w której średnia
wieku wynosi 17 lat. Z tych

Foto: Piotr Skorupa

W

Foto: Piotr Skorupa

Mnochy i Hajok bezlitośni

Andrzej
Juskowiak
(z lewej)
i Wojciech
Kowalewski
z uwagą
przyglądają się
uczestnikom
„Piłkarskiego
Diamentu”

Foto: Piotr Skorupa

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej
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- Pączki są wyrabiane ręcznie, dzięki czemu efekt i smak
może być zróżnicowany, to ogromna zaleta tych lubianych
smakołyków – podkreśla Janusz Kapica, właściciel „Starej
Piekarni” i „Kuźni Smaku”

Foto: Archiwum

Tłusty czwartek. Dzisiaj słodycz to nie grzech

Od wielu lat do tłustoczwartkowego wydania „Przeglądu Lokalnego” dodajemy pyszne pączki i za każdym razem ustawia się po nie spora kolejka. Dziś
w naszym cyklu wspomnieniowym przenosimy się m.in. do drugiej połowy
lat 90., gdy w Radiu „Fan” odbywały się wyścigi w jedzeniu pączków na czas.
Patrząc na zdjęcia, nie trzeba dodawać, że walka była... zażarta.

Pączkujemy aż miło...

Tłusty Czwartek bez pączka? Skądże znowu. Prawie
każdy da się skusić, rekordziści potrafią pochłonąć ich
nawet kilkanaście. – Raz do roku można... – tłumaczą
apetyt na słodkości. – Staramy się, by nasze pączki
wszystkim smakowały – zapewnia Janusz Kapica,
właściciel renomowanej knurowskiej cukierni
puję po kilka sztuk każdego rodzaju.
W domu najbardziej idą te mocno
lukrowane...
Mistrzowie w cukierniczym fachu
zaskakują klientów wyszukanymi
pomysłami na pączki. Obok tradycyjnych (z marmoladą albo konfiturą
różaną i lukrem) w ofercie są czekoladowe, z budyniem, likierem, posypką,
kandyzowaną skórką pomarańczy
– do wyboru i koloru...
- Wprawdzie wykonanie pączka
nie jest procesem żmudnym i długotrwałym, jednak trzeba czuwać
na każdym jego etapie – podkreśla
Janusz Kapica. – To nie jest produkcja
maszynowa, bo wszystko należy robić
ręcznie. Dlatego trzeba bacznie uważać podczas całego procesu.
Właściciel „Starej Piekarni” i
„Kuźni Smaku” zwraca uwagę na
jeszcze jedną, bardzo istotną kwestię:
- Nie należy też stosować tańszych,
zastępczych produktów, lecz wyłącznie
pełnowartościowe, wysokiej jakości.

Oczywiście najłatwiej zdać się na
fachowców i pączki kupić, ale jeśli
ktoś chce, może podjąć się samodzielnego wykonania smakołyku.
- To wcale nie jest takie trudnie.
Każdy da sobie z tym radę w domu
– przekonuje pan Janusz. Zwraca
uwagę na oryginalność domowych
słodkości. – Każdy z nas robi to na
swój sposób, dzięki czemu efekt jest
zróżnicowany, a bywa też, że nader zaskakujący. To, co inne, wcale nie znaczy gorsze. W cukiernictwie inwencja i
indywidualizm też są bardzo cenione.
Pani Irena rzadko podejmuje się
samodzielnego wyrobu pączków.
- Po co, skoro takie pyszności
można kupić bez problemu – śmieje
się nasza rozmówczyni. – Kiedyś to
tak, próbowałam. Jeszcze więcej moja
mama. Ale akurat w Tłusty Czwartek
zawsze kupujemy pączki w cukierni.
Tego dnia smakują naprawdę wyjątkowo.
/bw/

Sam na sam
Fundacja dla Filmu i Fotografii
wraz z Centrum Kultury Katowice
im. Krystyny Bochenek zapraszają na
wernisaż pierwszej autorskiej wystawy Pawła Franika
z Knurowa. „On
his own” to cykl 16
odrealnionych fotografii, przedstawiający anonimowych
bohaterów zagubionych w wielkich
przestrzeniach.
Wernisaż odbędzie się 11 lute go (cz w a r tek)
o god z . 17. 30 w

Galerii 5 CKK im. K. Bochenek (Plac
Sejmu Śląskiego 2) w Katowicach.
Wystawę można oglądać do 11 marca. Wstęp wolny.

Foto: Paweł Franik

W

tym roku Tłusty Czwartek
wypada nieco wcześniej
niż zazwyczaj - 4 lutego.
Tego dnia zdecydowanie wygrywamy
z anoreksją. Niemal każdy pozwoli
sobie na chwilę przyjemności i podczas porannego kupowania pieczywa
nie pozostanie obojętnym na widok i
zapach świeżo usmażonych pączków.
Kuszą, aż miło, z wystaw cukierni. I
pachną tak, że trudno się przełamać.
- Pokusę najłatwiej pokonać...
poddając się jej – śmieje się pani Irena. Knurowianka kultywuje tradycję.
Co miłe dla nas, czyni to pospołu z
Przeglądem Lokalnym, od lat smakując pączki serwowane przez nas
dzięki uprzejmości Janusza Kapicy,
właściciela „Starej Piekarni” i „Kuźni
Smaku” w Knurowie.
- Po prostu podchodzi mi ten smak
– przyznaje pani Irena. – Zaglądam
do „Przeglądu”, częstuję się tymi pysznymi pączkami, a potem wstępuję do
cukierni pana Kapicy i jeszcze doku-

informacja własna
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