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nioły zewsząd sfrunęły do
Starochorzowskiego Centrum Kultury. W konkursie
„Aniołowo” rywalizowały na kształt
i kolor. Organizatorzy zachęcali
uczestników, aby puścili wodze wyobraźni i pozwolili rękom tworzyć.
- Gratulujemy wszystkim, którzy
dołożyli starań, aby anioły zagościły
SCK – artystom, opiekunom i instruktorom – mówią organizatorzy.
Jury doceniło pomysł i wykonanie „knurowskich” aniołów. Anioł
Mariusza Klona, przygotowany w
pracowni stolarskiej pod okiem
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instruktora Adama Mierzwy, zajął
pierwsze miejsce, zaś skrzydlate
dzieło Natalii Sochaj stworzone w
pracowni plastycznej, prowadzonej
przez Marcelinę Deręcz, otrzymało
wyróżnienie.
Uczestnicy wykonali przestrzenne anioły z nieoczywistych materiałów. Natalia wykorzystała płytę
MDF, natomiast Mariusz sięgnął
po... pręt zbrojeniowy.
Anioły Natalii i Mariusza można
podziwiać w „Galerii na strychu” w
Chorzowie.
Jb, foto: arch. WTZ
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potkanie organizacyjne odbędzie się w sobotę, 14 stycznia
2017 roku, o godzinie 16 w salce
konferencyjnej MOSiR przy ul.
Górniczej 2 w Szczygłowicach.
Po spotkaniu o godzinie 17.00
odbędzie się test sprawnościowy
na pływalni krytej.
- Przyszłych kursantów prosimy o zabranie ze sobą nr PESEL

S

oraz strojów kąpielowych – zastrzegają organizatorzy.
Kto ma ochotę na udział w
kursie, a nie zdążył „zaklepać”
sobie miejsca, nie traci szansy.
Istnieje bowiem możliwość zapisania się na kurs w dniu spotkania organizacyjnego.
/bw, mosir/
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a pomoc ruszyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie i Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wilczy. Ratownicy wyrąbali dziurę w dachu, aby dostać się
do źródła dymu.
- Najprawdopodobniej zapaliło

N

się coś między stropami – opowiada
świadek. - Bo wewnątrz kwiaciarni
nic nie wskazywało na pożar. Dymu
nie było.
Strażacy ugasili pożar, przeprowadzili skuteczne oddymianie oraz
przewietrzyli pomieszczenie. Na

szczęście nikt nie ucierpiał. Budynek
czeka nieuchronny remont.
- Przecież z taką dziurą w dachu
pracować raczej nie będą – podsumowuje jeden z przechodniów.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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- Kierujący samochodem (najprawdopodobniej niebieskim) najechał kołem na lewą nogę pieszego,
przechodzącego przez przejście; po
czym nie udzieliwszy ofierze po-

mocy, odjechał z miejsca wypadku
– informuje policja.
Świadków wypadku oraz osoby mające informacje na temat
kierującego czy pojazdu, prosimy

o kontakt telefoniczny - 32 33 69
283 lub osobisty z WK KMP Gliwice ul. Powstańców Warszawy
12, pokój 220,
jb
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od koniec grudnia patrol Straży Miejskiej interweniował
dwukrotnie na ulicy 1. Maja.
Około godz. 18.45 funkcjonariusze
otrzymali zgłoszenie, że przy stacji
paliw leży mężczyzna. Na miejscu
okazało się, że pan jest bezdomny.
Strażnicy zaproponowali mu pomoc i skorzystanie z noclegowni.
Mężczyzna odmówił, tłumacząc,
że wybiera się na noc do szwagra.
Godzinę później patrol znowu interweniował na ul. 1 Maja. Tym
razem na przystanku zastał dwóch
siedzących na ławce mężczyzn. Oni
także nie chcieli pomocy funkcjonariuszy. Oznajmili, że czekają na autobus i właśnie jadą do noclegowni.
1 stycznia o godz. 6.30 monitoring
zarejestrował mężczyznę, który
leżał na trawniku przed ratuszem.
Pana zabrał patrol policji. O godz.

P

14.15 strażnicy udali się w rejon ul.
Kilińskiego. Na ziemi, przed placówką handlową, siedziała kobieta.
Była pijana, nie odpowiadała na
pytania strażników. W obawie o jej
życie wezwano karetkę. Ratownicy
przewieźli kobietę do szpitala.
To tylko kilka przy padków
nieodpowiedzialnych i ryzykownych zachowań. Nie wiadomo, jak
zakończyłyby się te historie, gdyby
nie pomoc przechodniów.
jb
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Pomimo zakazu
VW\F]QLDRNRáRJRG]QDXOLF\
1LHERURZVNLHMZĩHUQLF\ZUĊFH
SROLFMLZSDGáOHWQLPLHV]NDQLHF
SRZLDWXJOLZLFNLHJR
-latek za nic miał sądow y
wyrok zakazujący mu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Policjanci złapali mężczyznę na
gorącym uczynku – siedział za kierownicą fiata cinquecento.
Jazda bez uprawnień to częsty
obrazek na naszych drogach.
- Tygodniowo gliwiccy policjanci
zatrzymują średnio czterech kierowców, którzy prowadzą swoje

21

samochody wbrew zakazom. Wielu
z nich czyni to ponownie pod wpływem alkoholu - tłumaczy komisarz
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
21-latkowi za złamanie zakazu
grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
- O wymiarze wyroku decyduje
sąd - podsumowuje rzecznik.
jb
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ostat nich t ygod niach
słowo smog nie schodzi
z czołówek serwisów informacyjnych, lekarze i eksperci
odmieniają je przez wszystkie przypadki. I co z tego, skoro komunikat o wysokiej pozycji Knurowa w
niechlubnym rankingu najbardziej
zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej mało kogo z zatruwających
powietrze obszedł.

W

Pal licho
Grzać trzeba, zwłaszcza gdy temperatura spada mocno poniżej zera.
Pal licho, że piec stary, a opał najtańszy. Byle było ciepło... Na efekty takiego myślenia nie trzeba było długo
czekać. Z niedzieli na poniedziałek
trujący smog dostał się przez szpary
i wentylację do Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2. Musiało go być
naprawdę sporo, skoro zareagowały
czujniki, otwierając w dachu 3 klapy
oddymiające. Rano, kiedy uczniowie
i nauczyciele przyszli do szkoły, korytarze spowijała gęsta mgła.
Dyrekcja placówki poprosiła
o pomoc strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
Słusznie, bo pomiary wykazały, że w

powietrzu krąży spora część tablicy
Mendelejewa. Na domiar złego,
stężenie trujących gazów w szkole
rosło, zbliżając się do tego za oknem.
Na taką lekcję chemii dyrektor Teresa Bochenek nie mogła
się zgodzić, szczególnie że jedno
dziecko zgłosiło nauczycielowi
ból g łow y. Z apad ła dec y zja o
odwołaniu zajęć i zwolnieniu do
domów 350 dzieci. Wychowawcy
powiadomili o tym telefonicznie
wszystkich rodziców. Uczniowie,
których opiekunowie nie mogli tak
szybko odebrać, zostali w świetlicy. Tam urządzenia pomiarowe nie
wykazały obecności szkodliwych
związków.
- Jestem nerwowa, bo ta sytuacja
niesie za sobą konsekwencje - komentowała „na gorąco” dyrektor
Bochenek. - Po feriach czeka nas
pracująca sobota, ponieważ wolne
trzeba odrobić. Na dodatek mamy
dzień mniej na przeprowadzenie
klasyfikacji.
Jeszcze tego samego dnia o godz.
19.00 i we wtorek o 7.00 strażacy
ponownie zbadali powietrze. Tym
razem zajęcia mogły się odbyć zgodnie z planem.

KĚƉƵƑđŵǇƐƉĂĐĞƌǇ

W Rybniku, gdzie padł kolejny
już rekord (dopuszczalna norma zanieczyszczeń została przekroczona
o 3170 proc.), odwołano zajęcia w
szkołach i przedszkolach, wprowadzono też darmową komunikację,
by ograniczyć ruch samochodów.
KZK GOP nie bierze pod uwagę
takiego rozwiązania, ograniczając
się jedynie do prezentowania pasażerom komunikatów o jakości
powietrza w autobusach, tramwajach i na tych przystankach, gdzie
znajdują się elektroniczne tablice
informacyjne.
Apele, alerty i alarmy smogowe
to wciąż, niestety, głos wołającego
na puszczy. Podczas gdy dzieci z
„Dwójki” od kilku godzin siedziały
w domach, przedszkolaki pod opieką rodziców korzystały w najlepsze
z uroków zimy na skwerze przy ul.
Ogana.
- Obecne stężenie szkodliwych
substancji w powietrzu całkowicie
wyklucza spacery z małymi dziećmi,
nawet te kilkunastominutowe - przestrzega dr n. med. Bożena KordyśDarmolińska z Oddziału Pediatrii
Górnośląskiego Centrum Zdrowia

Dziecka. - Odpuśćmy wyjścia na
sanki, lepienie bałwana i wycieczki do
lasu. W taką pogodę i przy takim smogu u dzieci może wystąpić podrażnienie układu oddechowego. Najbardziej
narażone są dzieci chore na przewlekłe choroby układu oddechowego, np.
na astmę lub mukowiscydozę. W ich
przypadku może nastąpić znaczne
pogorszenie się stanu zdrowia.
Ponadto pani doktor radzi, by
dziecięce pokoje wietrzyć intensywnie, ale krótko. W sytuacji, gdy
dziecko ma do przebycia pieszo
dłuższy dystans do szkoły, warto
pomyśleć o podwożeniu i odbieraniu go ze szkoły samochodem.
Do minimum kontakt z zanieczyszczonym powietrzem powinny
ograniczyć też kobiety w ciąży, osoby
starsze z problemami krążenia czy
chorobami układu oddechowego.

Smog to my
Aby unaocznić, co wisi w powietrzu, Tomasz Rożek, fizyk i publicysta z Gierałtowic, a także gospodarz
programu popularnonaukowego
„Sonda 2”, przeprowadził prosty
eksperyment. Do rury odkurzacza
przymocował płatek kosmetyczny,
a następnie włączył urządzenie na 5
minut, co odpowiada mniej więcej
trzem dobom naszego oddychania.
Wynik eksperymentu daje do myślenia: w tym czasie płatek pokrył się

czarną sadzą. Jeśli dodać, że badanie
odbyło się na wsi, w otoczeniu pól i
lasów, strach pomyśleć, jaki wynik
Rożek uzyskałby w mieście...
Jak bronić się przed trucizną w
powietrzu? W internecie furorę robią
maski przeciwpyłowe. Ceny tych z
najwyższej półki oscylują w granicach
100-170 zł. W asortymencie sklepu
z odzieżą roboczą i sprzętem BHP
„Kask” przy ul. Szpitalnej najtańszą
maskę można kupić już za 3 zł. Sprzedawca, Marcin Zienkowicz, przyznaje, że sam używa takiej na co dzień.
- Mieszkam niedaleko małego
Tesco, powietrze mamy tam fatalne
- mówi. - Jak wychodzę z domu, zakładam maskę, żona zresztą też. Co
prawda przed pyłem PM 2,5 nas to
nie uchroni, ale przed PM 10 już tak.
Zienkowicz przyznaje, że jesteśmy pierwsi, którzy pytają go o
maski, bowiem wzrost zanieczyszczeń w powietrzu nie przełożył się
na zainteresowanie asortymentem
tego typu.
- Smog to my - mówią eksperci,
radząc szybką likwidację źródeł
niskiej emisji poprzez wymianę
pieców starego typu na nowe, wprowadzenie zakazu spalania w piecach
flotokoncentratów i mułów.
W przeciwnym razie w niedługim czasie onkolodzy będą mieć
pełne ręce roboty.
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anim skończysz ten tekst,
dwie inne osoby dopadnie
udar, a kolejne dwie zawał
serca. Przyczyna ta sama: fatalne
powietrze.
Nawet jeśli przetrwasz, nie
masz powodu do radości. Umrze
ktoś inny, ale ty, wdychając lotny
syf, pożyjesz krócej o 1,5 roku, a
jeśli masz pecha, to nawet o 7 lat...
Rocznie około 45 tysięcy Polaków umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza na choroby
układu krążenia – tak ocenia Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD). Prawie 900
tygodniowo, ponad setka dziennie.
Są naukowcy, którzy twierdzą,
że to zaniżona liczba. Ich zdaniem
nawet 55-60 tys. Polaków. Statystycznie smog zabija rok w rok po
45-60 knurowian. Może być gorzej,
bo powietrze na Górnym Śląsku, w
tym i w Knurowie, nijak się ma do
tego w Bieszczadach czy gdzieś na
Podlasiu. Nie przypadkiem to śląskie miasta przodują na niechlubnej liście najbardziej zagrożonych
niską emisją.

Z

ŽŶĂƐƚƌƵũĞŝǌĂďŝũĂ͍

Lista jest długa, uczeni 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.
Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 80 proc.
Europejczyków oddycha powietrzem zanieczyszczonym bardziej
niż przewidują to normy WHO. Z
tego powodu średnia długość życia
przeciętnego Europejczyka skraca
się o 9 miesięcy. Niestety, w Polsce
jest znacznie gorzej, a na Górnym
Śląsku to już całkiem fatalnie.

/ŶŶŝƐŽďŝĞƌĂĚǌČ͕ŵǇŶŝĞ

Problem jest znany od dziesięcioleci. Lata lecą, ale niewiele się
zmienia. No, może poza świadomością ludzi. W ostatnich dniach
wręcz na granicy histerii, ale
trudno się dziwić – w niektórych
dzielnicach miast naprawdę nie
sposób oddychać.
Niektórzy próbują wa lczyć
z t y m złem. Z począt ku są to

zazw yczaj apele o zaprzestanie
palenia śmieci, flotu i miału. Gdy
siła argumentu nie daje efektu, sięgają po argument siły. Stąd kontrole
pieców, prowadzone zwykle przez
Straż Miejską. Funkcjonariusze
sprawdzają każde zgłoszenie o
podejrzeniu palenia śmieciami w

W obecnej sytuacji
konieczny jest nie tylko
zakaz palenia byle
czym, ale zabronienie
ƐƉƌǌĞĚĂǏǇŶĂũŐŽƌƐǌĞŐŽ
paliwa, czyli flotu
ŝŵŝĂųƵ
kotłach c.o. Inspekcje prowadzone
są w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Radlinie, Raciborzu, a od
niedawna także w Rudzie Śląskiej.
Posypały się mandaty. Do kontroli
przymierzały się też m.in. Gliwice,
Mikołów, Świętochłowice, Pyskowice i Zabrze.
To wszystko to jednak półśrodki. Zdaniem wielu samorządowców

potrzebne jest zdecydowane działanie państwa.
- Tu nie ma miejsca na subtelności. W obecnej sytuacji konieczny
jest nie tylko zakaz palenia byle
czym, ale zabronienie sprzedaży
najgorszego paliwa, czyli f lotu i
miału – uważa jeden z urzędników
zajmujących się ochroną środowiska. – Państwo powinno wprowadzić ostre prawo i skutecznie je
egzekwować.
Inni dawno to zrobili. Niemcy,
Austriacy, Szwajcarzy potrafią
zadbać o siebie i swoje środowisko. Brytyjczycy za „odsmogowanie” Londynu zabrali się... 65 lat
temu. W niektórych dzielnicach
zakazali palenia węglem i jakość
powietrza szybko się poprawiła.
- A Polacy, choć mają dobre
wzorce za miedzą, to zachowują
się jak frajerzy, zabierając się za
problem „z dupy strony”... – nasz
rozmówca nie bawi się w dyplomatyczne subtelności. – Nie mając
wsparcia państwa każde miasto
próbuje walczyć z problemem po
swojemu. Wychodzi jak wychodzi...
Samorządy próbują metody kija
i marchewki. Kijem są kontrole i
mandaty. Marchewką dopłaty do
ekologicznych źródeł ciepła. Knurów jest jednym z miast, które takie
preferencje stosują (dotacja sięga 2
tys. zł).

tƉŝĞĐƵƌŽǌƉĂůĂũ
od góry
Zakaz palenia węglem? Na Śląsku to brzmi niczym herezja. Nie
trzeba uciekać do takich metod, o
ile potrafi się umiejętnie korzystać
z tego paliwa. Wbrew pozorom
także w tej dziedzinie są metody
złe i dobre. Ważna jest bowiem...
właściwa 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.
C o w t y m z ł e go? Ni e m a l
wsz yst ko. Ta k i pa lacz praw ie

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
dy mu, do tego pełna kontrola
nad zużyciem opału (nawet 30
proc. mniej niż przy paleniu starą
techniką).
Przy rozpa laniu „od gór y”
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 zadanej
temperatury sterując klapką dopływu powietrza.
Palenie „od dołu” ma fatalny
w pł y w na pow ietrze. Mowa o
gęstym dymie, który tworzą lotne
składniki opału. Powstają, gdyż
węgiel rzucony na żar błyskawicznie się podgrzewa, a jego lotne
sk ładnik i szybko odparow ują.
Jeśli warstwa opału jest grubsza,
to nie ulegają zapłonowi, tylko
uciekają przez komin (to nawet 30
proc. opału!).
W „górny m” pa leniu 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.
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będących osobami fizycznymi, działających na terenie
Polski. To Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Zawiera podstawowe dane,
m.in. nazwę firmy, jej adres,
NIP, REGON. To wpis z mocy
prawa. Nic nie kosztuje.

ZĞũĞƐƚƌĂĐũĂǁ/'
ũĞƐƚďĞǌƉųĂƚŶĂ
Nie wszyscy początkujący
przedsiębiorcy o tym wiedzą.
I ta właśnie niewiedza skłania
niektórych z nich do płacenia
za coś, co jest bezpłatne...
Jak? Już wyjaśniamy.
Do sk r z y nek p o cz to wych nowych firm trafiają
podobne w formie pisma,
stylizowane na urzędowe.
Wśród nadawców są m.in.
Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach
Gospodarczych EEIDG Sp. z
o.o., Ewidencja Działalności
Gospodarczych s.r.o. INF.
DAT, Rejestr Polskich Firm i
Działalności Gospodarczych,
Rejestr Polskich Podmiotów
Gospodarczych, czyli GALOR
Sp. z o.o., Centralna Ewidencja
o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Firm i
Działalności Gospodarczych,
Centralny Oddział Ewidencji
Działalności Gospodarczej,
Krajowa Ewidencja Informacji
o Przedsiębiorcach, Krajowy
Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach...
Pisma są tak skonstruowane, że nie dość uważny
czytelnik może nabrać przeświadczenie, iż w związku z
rozpoczęciem działalności gospodarczej powinien wnieść
opłatę za ujęcie w CEIDG. Nie

ĨUyGáR&(,'*

omunikat tej treści
t r a f i ł w o s t at n ic h
dniach do urzędów
gmin i miast.
- Po tym alarmistycznym
tonie pisania, z użyciem dużych liter, widać, że Warszawa
dostrzegła skalę problemu
– zauważa samorządowiec z
jednego z okolicznych urzędów. – Chyba zdano sobie
sprawę, że niereagowanie na
żerowanie na początkujących
przedsiębiorcach kładzie się
cieniem na zaufanie do państwa. Tylko żeby się na słowach
nie kończyło, bo tu trzeba skutecznego działania.
O sprawie kilkakrotnie
pisaliśmy. Ostatnio jesienią,
a poprzednio prawie pięć lat
temu. I niewiele się przez ten
czas zmieniło. Chętnych do
wyciągnięcia pieniędzy od
przedsiębiorców nie brakuje.
Nakłaniając do zapłaty za
coś, co w zasadzie prowadzący
działalność mają za darmo.
- Dostałem pismo, wzywające mnie do zapłaty 295
złotych – relacjonuje knurowski przedsiębiorca. – I
mało brakowało, a dałbym
się nabrać. Na szczęście żona
w porę zauważyła, że opłata
jest „fakultatywna”, czyli dobrowolna.
- Ode mnie warszawska
firma usiłowała wyciągnąć
200 zł – słyszymy od biznesmenki-debiutantki. – Pewnie
dałabym się naciągnąć, ale
księgowa nie w ciemię bita, od
razu wiedziała, że to mocno
naciągana propozycja.
W czym rzecz?
Rozpoczynający działalność gospodarczą są ujmowani w spisie przedsiębiorców,

zauważy, że w rzeczywistości
autor pisma sugeruje mu zapłatę za obecność w rejestrze,
którego nazwa jest zbliżona do
CEIDG, ale który nie ma z nią
nic wspólnego.
A różnicę nie tak łatwo
dostrzec. Mamy w redakcji
pismo, którego autorem jest
Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej. To
prywatny podmiot, który od
oficjalnej, rządowej CEIDG
różni w nazwie jedynie brak
zwrotu: „i Informacji”. Można nie zwrócić na to uwagi?
Oczywiście...
- Ja przebiegłam pismo
wzrokiem i nie wyłapałam tej
różnicy – przyznaje się nasza
rozmówczyni. – Przyjęłam,
że to prawdziwie urzędowe
wezwanie. Człowiek boi się
na starcie podpaść różnym
instytucjom, więc z góry przyjmuje postawę „lepiej się nie
narażać”. Niby wiedziałam,
że za rejestrację w CEIDG się
nie płaci, ale mając to pismo w
ręce zwątpiłam w swoją wiedzę.
Na szczęście księgowa – jak
wspomniałam – wybiła mi z
głowy zamiar zapłacenia za
wpis do jakiejś niepotrzebnej
mi ewidencji.
Przedsiębiorca K. (prosił
o zachowanie anonimowości)
dostał białej gorączki, gdy
po raz kolejny natknął się w
skrzynce na tego typu ofertę.
- Szlag mnie trafił, bo to
już któryś raz. Nazwy firm się
zmieniają, ale zauważyłem, że
niektóre mają wspólny adres
– mówi. – I nic więcej: żadnego telefonu, mejla czy strony
internetowej. Nie ma komu
nawrzucać ani jak mu wybić z
głowy tę nachalność.
- Ja dostałem trzy propozycje: na 115, 295 i 390 złotych
– ujawnia internauta M. – Ta
sama firma, ale trzy różne konta bankowe. Widać kombinują,
żeby ich kto nie wyczaił.
WŽĚĞũƌǌĞŶŝĞũĞƐƚ͕ŬĂƌǇďƌĂŬ
Wielu wkurzonych przedsiębiorców domaga się ukrócenia procederu i ukarania
sprawców. Internetowe fora
wręcz grzeją się do czerwieni.
- Gdzie jest policja i prokuratura? – docieka W. – Oszust
działa i zamiast go zatrzymać,
to słychać propozycje, by wy-
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rzucać te pisma do kosza.
A co z tymi, co dali się
nabrać i zapłacili?
- Dziwi mnie to...
Mamy tak złotoustych
polityków dbających o
nasze bezpieczeństwo,
walczących z Amber
Gold, a tutaj nic... – internauta blorfin nie stroni od sarkazmu. Wskazuje na numery kont.
– Przecież da się to namierzyć.
Przed oszustwami ostrzega gliw icka policja, która
otrzymuje sygnały od kolejnych właścicieli firm.
- Najlepiej by było, by
przedsiębiorca, który otrzymał
tego rodzaju pismo, mając
dokumentację, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – radzi Joanna Smorczewska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej
w Gliwicach. – Knurowianin
może to uczynić na komisariacie w Knurowie, lub w formie
pisemnej – w Prokuraturze
Rejonowej Gliwice-Zachód.
Zdaniem niektórych prawników kluczem do ukrócenia
procederu może być powołanie
się na art. 286 kodeksu karnego,
który mówi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej
w błąd albo wyzyskania błędu
lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8”.
Jednak nie wszyscy są zdania, że to coś da.

- Z reguły w treści pism do
przedsiębiorców kryją się słowa o „fakultatywności” opłaty, czyli faktycznie o jej dobrowolności – tłumaczy jeden z
prawników. – Inne natomiast
są tak skonstruowane, że nie
wspominają o nakazie wpłaty,
choć z kontekstu można taki
wniosek wysnuć. Co robić?
No, można wskazy wać na
brak kontaktu z firmą, nazwę
pozorującą prawowity organ,
nieistniejącą ewidencję (choć
wedle autorów pism dane są
gromadzone i przechowywane), zmienne konta. I dowodzić, że uprawdopodobniają
one usiłowanie wyłudzenia.
Cóż, w ygląda na to, że
litera prawa góruje nad jego
duchem...
Nie wiadomo, ile osób
przystało na propozycję wpisu
do jakiegoś niepotrzebnego im
rejestru.
– Wiemy o osobach, które
nie dały się nabrać, nie znamy
jednak liczby tych, które wpłaciły fakultatywne – czytaj: nieobowiązkowe – 295 zł – informuje
nadkom. Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Mnogość bytów oferujących
przyjęcie „opłaty fakultatywnej”

każe myśleć, że jest to niezły sposób na łatwy zarobek.
Skoro mnożą się i prowadzą
„działalność”, to wydaje się,
że gra warta jest świeczki.
Tym bardziej warto zachować
czujność i nie dać się naciągnąć
na koszty, z których pożytku
raczej nie będzie...
%RJXVáDZ:LON
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ak wysoka pozycja na
liście 300 najlepszych
techników w Polsce to niewątpliwy powód do dumy i
radości zarówno uczniów, jak

T

i pracowników knurowskiej
szkoły oraz rodziców. Ranking
„Perspektyw” opiera się głównie na wynikach egzaminów
maturalnych i zawodowych

oraz sukcesach w olimpiadach.
Więcej o sukcesie knurowskiej
szkoły napiszemy w następnym wydaniu PL.
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rugą płytę w dorobku
poznańskiej formacji
Two Timer uznano za
jedną z lepszych premier 2016
roku. Powstała po powrocie z
Memphis, gdzie zespół wystąpił na International Blues
Challenge. Do wydania krążka przyczynili się internauci,
skupieni wokół akcji wspieram.to, otrzymując w zamian
emocjonalny rollercoaster i
„grunge blues na sterydach”.

D

„The Big Ass Beer To Go”
to też połączenie z duchem
małych miasteczek w delcie
Missisipi.
Sobotni koncert w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria” był udaną próbą oddania klimatu miejsc uznawanych za kolebkę bluesa i
rock’n’rolla.
Publiczność usłyszała m.in.
„Yellow snow”, będący przestrogą przed jedzeniem żółtego

śniegu, „Some New Boogie,
Right?”, „Hank” czy „Devil
Woman” i „Ginger Chicks” z
debiutanckiego albumu.
Basista Łukasz Rudnicki
nie krył zadowolenia z ciepłego przyjęcia w rodzinnym
mieście. Za niespełna 3 tygodnie Two Timer po raz drugi
zawita do Memphis w USA.
Czy także z tej wyprawy zrodzi się płyta?
/g/
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miniony m roku
k nurowsk i USC
w yda ł 842 a k t y
urodzenia. To mniej niż w
poprzednich latach (w 2015
było ich 919, a w 2014 – 887).
Jak zwykle, na świat przyszło więcej niemowląt płci
męskiej (mają 8-osobową
przewagę liczebną nad dziewczynkami). Urząd przeprowadził uznania 191 dzieci
– znaczy to, że są one owocem
związków nieformalnych (w
2015 zanotowano 176 uznań).
Niemowląt u niezalegalizowanych par urodziło się
zresztą więcej – w ciągu roku
do knurowskiego USC wpływały informacje o procedurach uznaniowych przeprowadzonych przez urzędy w
innych miejscowościach, a
dotyczących rodziców-knurowian. Poza tym niektóre
uznania ojcostwa były przeprowadzane przez sądy.

W

Julie i Szymonowie
Wśród imion nadawanych nowo na rod zony m
d ziewcz y n kom najpopularniejsze były: Julia, Lena,
Amelia, Zuzanna, Emilia,
Hanna, Maja, Zofia. Rzad8

kością były takie imiona, jak
Tatiana, Anita, Layla, Daria,
Mela, Marika czy Masza.
Wśród chłopięcych imion
prym wiodły: Szymon, Jakub, Michał, Filip, Kacper,
Wojciech, Mateusz. Z kolei
najrzadziej nadawane imiona
to Alex, Bryan, Hubert, Olaf,
Mateo, Borys oraz – dawniej
popularne, dziś zapomniane – Bogusław i Andrzej.
W sumie 71 noworodków
otrzymało imiona, jakich w
minionym roku nie nadano
w Knurowie nikomu innemu.
Bywa, że ktoś na pewnym etapie życia z jakiegoś
powodu chce zmienić imię
lub nazwisko (bądź jedno i
drugie). W ubiegłym roku w
Knurowie przeprowadzono
27 takich zmian.

:ĂŬǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕
to z Niemcem
W 2016 roku sporządzono 221 aktów małżeństwa.
Co prawda w 2015 było ich
nieco więcej, bo 237, ale i tym
razem ilość ślubujących sobie
par wygląda dobrze na tle
liczb z roku 2014 (167), czy też
20013 (179). Tylko niespełna
45 procent par zdecydowało

się nadać zaślubinom wymiar
sakramentalny, biorąc ślub
konkordatowy (99).
Ślubnej drugiej połowy
szukano zazwyczaj wśród
osób w wieku zbliżonym do
własnego – najczęściej zawierano małżeństwa, w których
różnica wieku wynosiła 1,2
lub 3 lata. Zdarzały się jednak
pojedyncze śluby, w których
jedno z małżonków było starsze od drugiego o 20 i więcej
lat. W Knurowie zawarto też
dwa związki małżeńskie, w
których tylko jedno z małżonków było obywatelem Polski:
w pierwszym przypadku pan
młody był obywatelem Syrii,
w drugim panna młoda –
Rosjanką. Zanotowano też
19 ślubów obywateli polskich
z cudzoziemcami, zawieranych za granicą - wśród obcokrajowców największym
powodzeniem cieszyli się tu
obywatele Niemiec (13), poza
tym zawarto 2 związki z obywatelami Wielkiej Brytanii
oraz po jednym z obywatelami USA i Hiszpanii.

ϯϳƚǇƐŝħĐǇǌŚĂŬŝĞŵ

Choć urzędy stanu cywilnego od niedawna mogą

udzielać ślubów poza swoimi
siedzibami, to w minionym
roku żadna z par nie miała
takiej potrzeby. W poprzednim, 2015 roku, udzielono w
ten sposób 2 ślubów, jednak
nie miało to związku z ekstrawagancją, lecz chodziło o
przyczyny zdrowotne.
100 małżeństw zawartych
w Knurowie zdecydowało się
na rozwód (w 2015 roku– 86,
w 2014 – 101).
Ilość mieszkańców Knurowa utrzymuje się na stałym poziomie. 31 grudnia
ubiegłego roku na stałe było
zameldowanych 37 391 (w
2015 roku – 37 461 , a w 2014
– 37 699). Poza tym 706 obywateli miało zameldowanie
czasowe (w 2015 – 723).
USC w Knurowie sporządził 502 akty zgonu – o sto
mniej niż w roku poprzednim. Śmierć najczęściej dotykała osoby w wieku 83, 81, 77,
79 i 68 lat – dla każdej z tych
grup wiekowych wydano po
przeszło 30 aktów zgonu.

'ŝĞƌĂųƚŽǁŝĐŽŵ
ƌŽƑŶŝĞ

W gminie Gierałtowice
widać w yraźne tendencje

zwyżkowe. Z roku na rok
rośnie liczba mieszkańców
– pod koniec ubiegłego roku
było ich 11 569 ( czyli o 130
więcej niż w 2015). Wzrosła
również liczba urodzeń – w
zeszłym roku zanotowano
ich 138, czyli o 23 więcej niż
w 2015 (przeprowadzono 1
uznanie dziecka). Ślubów
w tej gminie również było
więcej – aż 80 par wstąpiło
w związek małżeńsk i (w
2016 było ich 57, w 2014 –
62). Inaczej niż w Knurowie,
przeważały tu śluby konkordatowe (zawarto tylko 24
związki cywilne). 4 pary ślubowały sobie poza siedzibą
USC. Były też rozwody – w
zeszłym roku przeprowadzono ich 25.
Za notowa no rów nież
nieco więcej zgonów niż w
latach poprzednich: 117 obywateli gminy Gierałtowice
odeszło w zeszłym roku do
wieczności (w 2015 – 109, w
2014 – 112).

W Pilchowicach
ŵŶŝĞũǌŐŽŶſǁ

W gminie Pilchowice
również rośnie liczba mieszkańców: na koniec 2016 roku
wynosiła ona 11 408 (w 2015
–11 248). Wiele osób z Knurowa czy Gliwic decyduje
się na w ybudowanie tam
własnego domu (zapewne
podobnie jest w gminie Gierałtowice). W pilchowickim

USC dokonano transkrypcji
9 aktów urodzenia niemowląt, które przyszły na świat
za granicą. Powstały 2 protokoły uznania ojcostwa.
Tutejszy urząd sporządził
w minionym roku 64 akty
małżeństwa (podobnie jak w
gminie Gierałtowice większość – 43 – to śluby kościelne), w tym 3 transkrypcje
aktów małżeństwa. Nikt nie
zawarł małżeństwa cywilnego poza salą ślubów. 27 par
nie wytrzymało ze sobą i
rozwiodło się.
Było mniej zgonów niż
w latach poprzednich: 77 (w
2015 – 98, w 2014 – 108).
- Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć
nieznaczny spadek zawieranych małżeństw oraz zgonów
w okręgu USC w Pilchowicach – informuje Joanna
Wojciechowska, kierownik
Urzędu Stanu Cy wilnego
Gminy Pilchowice. – Wiele
osób zawiera związki małżeńskie za granicą, gdzie
rodzą się również ich dzieci.
Dzięki wprowadzeniu od
marca 2015 r. Rejestru Stanu
Cywilnego mieszkańcy mają
możliwość otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego
sporządzonych na terenie
całej Polski w dowolnym
USC. Ta zmiana została
przez mieszkańców przyjęta
z zadowoleniem.
0L1D
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hwilami na tętniącej
życiem scenie trudno
byłoby wcisnąć szpilkę.
Podobnie na widowni, wypełnionej do ostatniego miejsca
przez chętnych do zobaczenia
i posłuchania uzdolnionych
wokalnie dzieci i nastolatków,
podopiecznych Agnieszki Bie-

C

lanik-Witomskiej. Ani jedni,
ani drudzy się nie zawiedli.
Młodzi artyści dali piękny
koncert, słuchacze nie szczędzili rąk, by wyrazić im podziw i wdzięczność.
Na scenicznych deskach
wystąpiły zespoły: Śpiewające Słoneczka, Szczygiełki,

Kolorowe Nutki, Magic Voice,
Happy Band i Bez Nazwy.
Prawdziwy popis talentów
– śpiewaczych i aktorskich
– dali też występujący solo
Anna Kruk, Wiktoria Jaros,
Wiktoria Jarząb, Szymon
Owczorz, Sonia Biedrowska,
Katarzyna Dachton, Alek-
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sandra Szewczyk i Dawid
Grondalski. Dla niektórych
był to debiut, dla innych kolejne wyzwanie przed liczną
publicznością – nie sposób
było poznać którzy są którzy...
- Zapoczątkowana kilka
lat temu tradycja poświątecznych koncertów kolędo-

wych spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem – nie
kryje satysfakcji Agnieszka
Bielanik-Witomska. – Moi
podopieczni z utęsknieniem
czekają na tę chwilę, kiedy
mogą zaprezentować swoje
umiejętności przed rodzimą
publicznością. A, jak było
widać, widzowie doceniają
ten talent i twórcze zaangażowanie, których efektem jest
tak efektowny pokaz.
Pani Agnieszka podkreśla
bardzo ciepłą, wręcz rodzinną, atmosferę w szczygłowickim Domu Kultury.
- To, że na widowni zasiadają rodzice, bliscy, przyjacie-

le i znajomi artystów sprawia,
że tworzy się taka specyficzna,
niezwykle przejmująca, bo
też i świąteczna, więź między
wszystkimi uczestnikami koncertu – mówi. – Jestem tym
oczarowana...
Koncert miał też charytatywne przesłanie. Kto chciał,
mógł przysłużyć się rehabilitacji trojaczków-wcześniaków
– Ani, Olka i Alicji – popularnie zwanych „Drużyną A”.
Dzieci potrzebują kosztownych zabiegów. Każda zebrana złotówka z pewnością zostanie dobrze wykorzystana...
7HNVWLIRWR%RJXVáDZ:LON
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w spektrum prac wykonawcy, który dokończy budynek. Te zabiegi
również mają usprawnić i możliwie
przyspieszyć finalizację inwestycji.
W minioną środę (11 stycznia)
na placu budowy odbyło się spotkanie z potencjalnymi wykonawcami,
z udziałem inspektorów nadzoru
i projektanta obiektu. Wszystko po
to, aby zainteresowani mogli jak
najpełniej zapoznać się ze stanem
faktycznym powstającego obiektu.
Była to też okazja do uzyskania
odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące zadań, jakie staną

3RSU]HGQLZ\NRQDZFD]DZLyGáLQZHVWRUDLURG]LFyZ
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Bogusław Wilk: - Ja k ocenia Pan Wójt miniony, 2016, rok
z punktu widzenia samorządu
i władz gminy?
Maciej Gog u l la ,
wójt Gminy Pilchowice: - Myślę, że za
nami udany rok. To
był czas dużych inwestycji drogowych
oraz oświatowych.
Gmina jest również
bardzo aktywna w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych.
Zachowujemy przy tym bardzo dobrą
kondycję finansową, co z optymizmem pozwala patrzeć w przyszłość.
- Jakie osiągnięcia w ubiegłym
roku dały Panu szczególną satysfakcję lub powody do zadowolenia?
- Największą satysfakcję przynosi realizacja tych najtrudniejszych projektów. W ubiegłym roku
przeprowadziliśmy kompleksową
termomodernizację dwóch gmin10
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różni się nieco od tego, który przewidywał poprzedni przetarg, jednak
efekt będzie ten sam.
– W pierwszym przetargu firma, która go wygrała, miała też
wyposażyć budynek w meble. Teraz zwycięzca doposaży jedynie
kuchnię, natomia st o dostawie
i montażu pozostałego wyposażenia
rozstrzygnie osobny przetarg – informuje Danuta Wieczorek z Miejskiego Centrum Edukacji.
Z kolei budowa placu zabaw,
na którą przetarg miał być ogłoszony w lutym, została włączona

obiekt byłby udostępniony dzieciom
po wakacjach.
Nowa siedziba żłobka pomieści
dużo więcej maluchów niż dotychczasowy. Obecnie w knurowskim
żłobku jest 24 dzieci. Po przenosinach placówka będzie dysponowała 96 miejscami (w czterech
grupach wiekowych po 24 dzieci).
Równolegle z pracami nad rozpisaniem nowego przetargu trwały
starania o uzyskanie zadośćuczynienia za to, że poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy. Wezwanie firmy Rembud sp.
z o.o. do zapłaty kar wynikających
z umowy pozostało bez odzewu,
toteż inwestor wystąpił z żądaniem
zapłaty do towarzystwa ubezpieczeniowego.
– Otrzymaliśmy telefoniczne
zapewnienie, że w najbliższych
dniach należna suma wpłynie na
konto miasta – informuje dyrektor
Żłobka Publicznego w Knurowie,
Ma łgorzata Dorabia ła. Chodzi
o kwotę 448 738,51 zł.

)RWR%RJXVáDZ:LON

o jedna z najbardziej oczekiwanych miejskich inwestycji ostatnich lat. I choć
nie było łatwo, wszystko wskazuje
na to, że przestronna i nowoczesna siedziba knurowskiego żłobka
wreszcie zostanie oddana do użytku. Po pokonaniu przeciwności
związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę, skutecznych
sta ra niach o pok a źną dotację
z rządowego programu „Maluch”
(przeszło 1 mln 700 tys. zł!), miastu udało się sprawnie przezwyciężyć problem zafundowany przez
generalnego wykonawcę.
Przypomnijmy – na początku
listopada rybnicka firma Rembud
sp. z o.o. nagle wycofała się z placu
budowy. Ta zaskakująca dezercja
była trudna i dla samego inwestora, i dla rodziców, liczących, że
od stycznia ich dzieci będą mieć
opiekę w żłobku. Jednym i drugim
zależy na czasie. Toteż cieszy, że
szybko i sprawnie – bo już 4 stycznia – udało się ogłosić nowy przetarg, mający wyłonić wykonawcę,
który dokończy budowę.
Potencjalni wykonawcy mogą
składać oferty do 20 stycznia, do
godz. 9.00.
Zakres zadań, jakie obejmuje,

przed zwycięzcą. Ważne, aby już
przed rozstrzygnięciem przetargu
rozwiać wszelkie wątpliwości i doprecyzować szczegóły – to pozwoli
jak najlepiej przygotować oferty.
Notat ka ze spot kania zostanie
umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji,
tak, aby potencjalni wykonawcy,
którzy nie pojawili się na placu
budowy, mogli zapoznać się z poruszanymi zagadnieniami.
Kiedy placówka zacznie działać?
Optymistyczne – ale i jak najbardziej realne prognozy mówią – że
przed wakacjami.
- Zamysł jest taki, aby prace
zostały zakończone nie później niż
z końcem kwietnia br. – zapowiada
dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji, Anna Misiura. – Jest zatem
szansa, że żłobek zostanie oddany
do użytku już w maju. Oczywiście,
powodzenie tego planu zależy od
różnych czynników, ale eksperci
twierdzą, że jest to osiągalne.
Z kolei najbardziej pesymistyczny ze scenariuszy przewiduje, że

nych przedszkoli w Pilchowicach
i Nieborowicach. Działaliśmy pod
dużą presją czasu, by zdążyć przed
1 września. Obie inwestycje w dużej
mierze finansowane były ze środków
zewnętrznych, co dodatkowo podnosiło poprzeczkę. Na wykonanie
prac mieliśmy niecałe trzy miesiące.
W związku z pozostaniem dzieci
sześcioletnich w przedszkolach stanęliśmy przed wyzwaniem zorganizowania 4 dodatkowych oddziałów
przedszkolnych. Podczas wakacji
wszystkie niemal placówki oświatowe były jednym wielkim placem
budowy. Wszystko zakończyło się
w terminie i dziś możemy cieszyć się
z komfortowych warunków wychowania naszych dzieci.
- Co mogło pójść lepiej bądź
jakie były rozczarowania?
- Niestety, podobnie jak wiele
gmin, szczególnie tych na Śląsku,
borykamy się z problemem niskiej
emisji. Wciąż w sezonie grzewczym

jakość naszego powietrza pozostawia
wiele do życzenia. Obawiam się, że
bez odgórnych rozwiązań systemowych samym gminom trudno będzie
zmierzyć się z tym problemem.
- Nowy rok, nowy budżet, więc
i nowe możliwości – jakie plany
i nadzieje wiąże Pan z 2017 rokiem?
- W grudniu ubiegłego roku
Rada Gminy po raz kolejny jednogłośnie uchwaliła budżet, którego
wydatki przekroczą 42 miliony
złotych. Około 25 proc. tych środków przeznaczonych zostanie na
nowe inwestycje i to jest bardzo
dobra wiadomość. Przed nami kolejne inwestycje drogowe, realizacja
projektów w ramach funduszów
sołeckich, a więc tych, którymi pomysłodawcami są sami mieszkańcy.
Z pewnością wyzwaniem na bieżący
rok będzie również sprawne wdrożenie reformy oświaty.
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lanowany deficyt zostanie pokryty w całości nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
- Budżet jest stabilny i bezpieczny.
Dochody bieżące
są wyższe od wydatków bieżących –
mówił podczas sesji
(13 grudnia 2016
roku) Rady Gminy
Gierałtowice wójt Joachim Bargiel
(na zdjęciu).
Uchwała budżetowa została podjęta większością głosów (10 radnych
zagłosowało „za”, 2 „wstrzymało się”
od głosu, 2 było „przeciw”).

P

- Podkreślić należy zrównoważenie budżetu na rok 2017 wyłącznie nadwyżką z lat ubiegłych, bez
udziału kredytów, pożyczek, innych
instrumentów dłużnych – podkreśla
skarbnik gminy Michał Kafanke.
– Budżet charakteryzuje również
znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych w porównaniu do lat ubiegłych (ponad 50 proc.) oraz utrzymanie dynamiki wzrostu podstawowych
źródeł dochodu gminy, czyli udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od
nieruchomości, subwencji ogólnej.
/bw/

informacja własna
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osimy w sobie święta:
dom ciepły od miłości, gwar przygotowań, uśmiechy bliskich.
Czas, gdy świat wydawał się
łatwiejszy, kruchy i niewinny, odporny na wszelkie zło.
Koncert „Swingująca zima”
to kameralna opowieść o
świętach: o naszych tęsknotach za czasem, który minął
i ludźmi, którzy odeszli, o
milczącym pragnieniu czyjeś
obecności. Agnieszka Bielanik-Witomska w pięknych
wnętrzach kościoła Cyryla i
Metodego wyśpiewała m.in.
wzruszające kolędy Zbigniewa Preisnera, czułą piosenką
„Na całej połaci śnieg”, zawadiacką„Swingującą zimę” czy
„Pastorałkę dla bałwanów”,

N

sięgnęła również po zabawny
utwór Skaldów „Z kopyta
kulig rwie”. Towarzyszył jej
niezwykle utalentowany gitarzysta – Damian Stroka.
- Kolędy są dla mnie mnie
bardzo ważne. Przypominają
mi momenty pierwszych dziecięcych zachwytów. Przypominają mi mamę, tatę. Na nowo
odkrywają, przysypane przez
codzienność, sprawy w życiu
najważniejsze – opowiada
Agnieszka Bielanik-Witomska. - Sięgają w głąb.
Oświetleni jedynie blaskiem choinek i ołtarzowych
świec artyści stworzyli niezwykły nastrój. Dźwięki wydobywały się w półmroku
i przeszywały ciszę, snując
się po kościelnych murach.

Publiczność pozwoliła oczarować się muzyce.
- Miałam wrażenie, że
po zabieganych świętach w
końcu mogłam się wyciszyć.
Zostawić za sobą to, co złe. Po
prostu usiąść i posłuchać, na
nowo poczuć klimat Bożego
Narodzenia – mówi jedna ze
słuchających.
Na zakończenie koncertu artyści zaprosili dzieci do
wspólnego występu. Zaśpiewali wzruszającą „Kolędę dla nieobecnych”, prosząc: „Przyjdź
na świat, by wyrównać rachunki strat, aby zająć wśród
nas puste miejsca przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się
dzieckiem w nas i zapomnieć,
że są puste miejsca przy stole...”

:SLĊNQ\FK
ZQĊWU]DFKNRĞFLRáD
SZĞZLĊW\FK&\U\OD
L0HWRGHJRPX]\F\
]DJUDOLQLH]Z\Ná\
NRQFHUW

MEIRWR-XVW\QD%DMNR
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$QLRã\Vċ
ZœUyGQDV
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QLHVąVDPL3RPDJDMąLPXVNU]\GOHQL
SU]\MDFLHOH

mroźny styczniowy wieczór gierałtowicki kościół parafialny po brzegi
wypełnił się gośćmi. Przyjechali
zewsząd – ze wsi, miast i miasteczek.
Nie zabrakło knurowian.
- Zimno, ale nie mogliśmy opuścić
koncertu. Przecież trzeba pomóc
naszym chłopcom – śmieje się pani
Maria.
„Nasi chłopcy” to Patryk i Grzesiu – mieszkańcy Gierałtowic. W
zeszłym roku Patryka, ucznia IV
klasy technikum, potrącił samochód
ciężarowy. Gierałtowiczanin z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym,

W

złamaniem twarzoczaszki i mostka
oraz stłuczeniem płuc trafił do szpitala w Sosnowcu. Przeszedł ciężką
operację. Aby odzyskać dawne siły,
potrzebuje długiej i kosztownej
rehabilitacji.
Grzesiu ma zaledwie 11 lat. 27
lipca 2016 roku na przejściu dla
pieszych uderzył w niego samochód.
Wypadek spowodował ciężki uraz
czaszkowo-mózgowy, doszło również do złamań podstawy czaszki,
twarzoczaszki, obojczyka i głębokiej
kłutej rany uda. Grzesiu wygrał walkę o życie, teraz walczy o zdrowie.
Zawsze wtedy, gdy czynimy coś

2SHURZHJZLD]G\.DPLO5RFK.DUROF]XN
(G\WD1RZLFNDL0DUFLQ*U]HVLF]HN

dobrego, jest Boże Narodzenie –
słowa św. Matki Teresy z Kalkuty
otworzyły koncert charytatywny
„Uskrzydleni i przyjaciele”. W kościele Matki Bożej Szkaplerznej w
Gierałtowicach, w blasku choinkowych lampek i bożonarodzeniowej
stajenki, wystąpili przyjaciele Patryka i Grzesia. W święto Trzech
Króli zaśpiewali: zespół Uskrzydleni,
miejscowy chór Skowronek, Anna
Kruk i Dominika Limanówka, Happy Family, szóstoklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Gierałtowicach
oraz gwiazdy sceny operowej – sopranistka Edyta Nowicka i tenorzy Marcin Grzesiczek oraz Kamil
Roch-Karolczuk. Zagrała Orkiestra
Dęta OSP Przyszowice i Tomasz
Marcol. W mroźną noc popłynęły
kolędy, pastorałki i arie operetkowe.
Popłynęła nadzieja – dla chłopców i
ich dzielnych rodzin. Na zakończenie muzycznego spotkania wszyscy
wspólnie – występujący i publiczność, zaśpiewali „Cichą noc”.
Koncert, zorganizowany przez
gierałtowicką parafię, parafialny
zespół Caritas, zespół „Uskrzydleni
poprowadzili Julia Więcko i Tomasz
Rożek.
Tekst i foto: Justyna Bajko

.RQFHUWZSDU]H]-XOLą:LĊFNR
SRSURZDG]Lá]QDQ\QDXNRZLHF
LG]LHQQLNDU]±7RPDV]5RĪHN

2UNLHVWUD'ĊWD2633U]\V]RZLFH
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0DWHXV]5ęELDV]].QXURZD
ur. 20.12.2016 r., 3630 g, 53 cm

0DUW\QD0LNRãDMF]\N].QXURZD
ur. 3.01.2017 r., 3560 g, 53 cm
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$QQD1L]LľVND].QXURZD

ur. 3.01.2017 r., 3300 g, 52 cm

ur. 10.01.2017 r., 4460 g, 58 cm

6LHGHPPLQXWSRSyáQRF\'
QDSLV\
JRG]
3RSURVWXSU]\MDĨĔ
JRG]
U
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+DQQD0DFXUD]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

/LOLDQQD3LHWUDV].QXURZD

ur. 10.01.2017 r., 3570 g, 54 cm

ur. 10.01.2017 r., 3880 g, 54 cm

3RSURVWXSU]\MDĨĔ
JRG]
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www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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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 krzyżówki świątecznej brzmiało: „Dzisiaj w
Betlejem”. Nagrody otrzymują:
Wanda Starościk, Renata Wrycza – drobny sprzęt AGD + kalendarz
miejski;
Paweł Ignasiak, Sebastian Susło
- dwuosobowe zaproszenia na koncert
Genesis Classic/Ray Wilson (4 lutego
2017 r. – Dom Kultury w Szczygłowicach) + kalendarz miejski;
Mikołaj Pacewicz, Teresa Kowieczenko - dwuosobowe zaproszenia
na spektakl „Mężczyzna idealny” (14
marca 2017 r. – Dom Kultury w Szczygłowicach) + kalendarz miejski;
Kamila Świder – roczna prenumerata Przeglądu Lokalnego + kalendarz miejski;
Helena Gasch, Kamil Ryniak,
Wiktoria Wykfit, Bolesław Taboł, Sła-

womir Makus, Katarzyna Cybulska,
Mateusz Wiśniewski, Marcin Mrosek,
Dariusz Sus, Edward Bochenek – 10-wejściowy karnet na Pływalnię Wodnik w
Paniówkach + kalendarz miejski;
Adelajda Knapik, Krystyna Liduch, Maria Szafarczyk - podwójny
bilet do Kina Sceny Kultury + kalendarz miejski;
Mariola Turczyn, Anna Podraza,
Stanisław Kasprzyk, Wiesława Gibner,
Weronika Pistelok– trzywejściowy
dwuosobowy karnet do Kina Sceny
Kultury + kalendarz miejski;
Bożena Bernas, Jerzy Jarząb,
Henryka Czykieta, Joanna Kania - nagroda książkowa.
Wszystkim uczestnikom zabawy
serdecznie dziękujemy, zwycięzcom
gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór nagród.

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

6SRQVRU]\NU]\ůyZNL

hƌǌČĚ
DŝĂƐƚĂ
<ŶƵƌſǁ
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rzygotowania do niedzielnego
koncertu trwały prawie miesiąc
- trzeba było rozesłać zaproszenia do zespołów, zaprojektować,
wykonać i rozwiesić plakaty, zorganizować sprzęt... - relacjonowaliśmy
24 lata temu.
Już dzień przed koncertem wolontariusze chodzili po mieście ze
skarbonkami i zbierali pieniądze na
operacje dla chorych dzieci. Właściwa zbiórka odbyła się jednak w
niedzielę, 3 stycznia 1993 roku...

Faksem do Owsiaka
Krzysztof Skowroński przewodził wtedy młodzieży z klubu „Hard
Rock Caffe” w Zakładowym Domu
Kultury KWK „Knurów”. Dziś z sentymentem wraca do tamtych chwil.
Pamięta, że młodzi błyskawicznie

podchwycili ideę WOŚP.
Kiedy przy temperaturze -15
stopni Celsjusza kwestowali na
ulicach miasta, w Domu Kultury
instalowały się już pierwsze zespoły.
Zagrało 13 kapel z Gliwic, Rybnika,
Rudy Śląskiej, Ornontowic i Knurowa. Gwiazdą wieczoru był zespół
Blues Power z Opola.
- Pani Helenka, która dyżurowała w sekretariacie dyrekcji kopalni
„Knurów”, co godzinę wysyłała faksy
na Woronicza z aktualną sumą zebranych przez nas pieniędzy - wspomina Skowroński. - Po pierwszym
lub drugim finale pojechaliśmy do
Owsiaka i on pamiętał, że zasypywaliśmy go faksami.
Warto wspomnieć, że Knurów i
Siemianowice Śląskie były jedynymi
miastami na Śląsku, które spon-

:WHG\OLF]HQLHSLHQLĊG]\E\áR]QDF]QLHSURVWV]HVNDUERQNL
]DSHáQLDá\VLĊÄ.RSHUQLNDPL´Ä&KRSLQDPL´LÄ:\VSLDĔVNLPL´

tanicznie zorganizowały u siebie
finał WOŚP. Nic więc dziwnego, że
pieniądze napływały do Knurowa
ze wszystkich stron. Żeby zaznaczyć
swój udział w akcji do Domu Kultury
przyjechali wolontariusze z Rudy
Śląskiej, Gliwic, Zabrza i Pyskowic.
Nie brakowało, rzecz jasna, knurowian: uczniów Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2, pracowników
Zakładu Tworzyw Sztucznych w
Krywałdzie, reprezentantów kawiarni „Gwarek” czy zespołu wokalno-intrumentalnego „Aliens”.
- Przyciągnęła ich szlachetna idea
i dobra muzyka - dodaje pan Krzysztof. - Zwłaszcza że od godz. 8.00
przed domem kultury stały głośniki,
z których płynął rock.
W czasie I finału nie brakowało
wzruszających momentów. Pewien
emeryt i dwaj chłopcy - Mariusz
Olbryś i Roman Sikorz - przekazali na rzecz dzieci z wadami serca wszystkie swoje oszczędności.
Zdumienie organizatorów wywołał
też mężczyzna, który przyszedł do
domu kultury około godz. 21.00,
zapytał, ile brakuje do 40 milionów
i bez wahania wyłożył brakującą
kwotę (kilka milionów ówczesnych
złotych).
Ostatecznie udało się uzbierać
prawie 41 mln zł. Pieniądze wystarczyły na przeprowadzenie jednej
operacji.
- Ogromne dzięki dla Was kochani ludzie z Knurowa za te Wasze
wspaniałe pieniądze dla dzieciaków tak dziękował Owsiak w faksie, który
ZDK KWK „Knurów” otrzymał po
zakończonym finale.

<ŽƉĞƌŶŝŬŝ͕ǏĞƚŽŶǇŝŐƵŵĂ

Skowroński dopowiada, że o ile
pierwszy finał przygotowywany był

-HGQR]NLONX
SRG]LĊNRZDĔ
RG-XUND
2ZVLDNDNWyUH
ZURNX
SU]HVáDáIDNVHP
RUJDQL]DWRURP
NQXURZVNLHJR
ILQDáX

naprędce i własnym sumptem, tak w
drugi włączyli się sponsorzy.
- Pamiętam gościa z firmy remontowo-budowlanej Kopycki z Knurowa. Kupił szampany, by na koniec
imprez wznieść toast. Dzięki niemu
mieliśmy fajerwerki do zawodowego
pokazu. Dziś bym powiedział, że
mieliśmy wtedy full wypas.
Nieżyjący już Augustyn Paczuła
zbił z deseczek skarbonki dla wolontariuszy, do których mieszkańcy
ochoczo wrzucali „Koperniki ”,
„Chopiny” i „Wyspiańskich”.
Kiedy po koncercie Gangu Olsena Krzysztof Skowroński obwieścił
widowni, że na razie zebrano 56 mln
zł, z dyżurki, z góry wysypały się

kolorowe baloniki - oprawa godna
finałów z Woronicza. Ostatecznie
udało się wtedy zebrać: 100 mln 12
tys. 500 zł, 14 dolarów, 50 marek, 45
drachm, złotą biżuterię, telefoniczne
żetony A i C oraz gumę do żucia.
- Byliśmy dumni z siebie i tych
wszystkich ludzi, którzy - dziś odnoszę takie wrażenie - wtedy bardziej
sobie ufali - dodaje pan Krzysztof.
Gdzieś jeszcze ma VHS-y z
nagraniami tych pierwszych finałów WOŚP w Knurowie. Być może
po zgraniu ich na płyty staną się
miłym urozmaiceniem kolejnego
finału?
3DZHá*UDGHN

Foto: Arch. PL

3XV]NLGODZRORQWDULXV]\SRZVWDZDá\
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7HO
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6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17
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$0$$$%%(&&(ĝZLDGHFWZD
NZDOLILNDFML ZDUV]WDW\ GOD LQVWUXNWRUyZ
7HO
1-10/17

ZDROWIE I URODA

SZUKAM PRACY
(PHU\WND V]XND SUDF\  VSU]ąWDQLH P\FLH
RNLHQ7HO
1/17-odw.

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

2SLHNXQ GR ]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLH SVyZ
QLHDJUHV\ZQ\FK7HO
2/17-odw.
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%XG([SHUW
ZUHV]FLHZ\JUDã

ier wsz e z w ycięst wo
w obecnych rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej odniosła
drużyna Bud-Expert Teamu.
W pierwszej noworocznej
kolejce ekipa Piotra Rolnika
pokonała TKKF Mistral Intermarche, a do odniesienia
wygranej wystarczyła jej jedna bramka, której autorem
był Sebastian Brodziński.
Bud-Expert Team na zwycięstwo czekał od 11 kwietnia
ub. roku notując w tym czasie
serię 10 spotkań z zaledwie
dwupunktową zdobyczą.
Najwięcej emocji dostarczył pojedynek IPA – Team
Stalmet, który ostatecznie nie
przyniósł rozstrzygnięcia.
Team Stalmet dwukrotnie
obejmowa ł w t y m meczu
prowadzenie po golach Przemysława Zagórskiego, jednak
lider za każdym razem doprowadzał do wyrównania.
Najpierw celnym strzałem
z rzutu wolnego popisał się
Łukasz Spórna, a w końcówce
w akcji z lotnym bramkarzem
drugiego gola dla IPA strzelił
Jarosław Stępień.
Wspom n ia ny pod zia ł
punktów wykorzystał Vibovit

P

i po ograniu drużyny Paderek
Team traci do IPA już tylko
jeden punkt. Obaj faworyci
rozgrywek spotkają się ze sobą
w bezpośrednim meczu już w

najbliższą niedzielę, kiedy to
tradycyjnie „halówka” zagra
na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
:DOGHPDU-DFKLPRZVNL

:<1,.,.2/(-.,
7..)0LVWUDO,QWHUPDUFKp%XG([SHUW7HDP 
6%URG]LĔVNL
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%Uċ]RZ\SDV
GODNLFNERNVHUD
âXNDV]D*UHJHUDFNLHJR
k nurowsk im Fight
Clubie doczekano się
piątego zawodnika posiadającego brązowy pas w kickboxingu. Sportowcem tym
jest Łukasz Gregeracki.
- Do ostatniego
w ubiegłym roku testu wieńczącego godziny spędzone
na sali treningowej stanęło
30 najbardziej wytrwałych
zawodników, którzy poddani
zostali egzaminowi na stopnie
uczniowskie w kickboxingu –
mówi główny egzaminator
z ramienia Polskiej Federacji Kickboxingu, Grzegorz
Sobierajski posiadający 3
Dan w tej dyscyplinie sportu
(asystowali mu Anna Cora - 3
kyu, Askaniusz Sobierajski 4 kyu i Krzysztof Kwartnik
- 4 kyu). - Egzamin składał się
z testu techniki, siły oraz z testu walki, w tym na najwyższe

)RWR)LJKW&OXE

W

àXNDV]*UHJHUDFNL
]OHZHM ZWRZDU]\VWZLH
*U]HJRU]D6RELHUDMVNLHJR

stopnie walki w klinczu i walki
na kolana i łokcie.
Grzegorz Sobierajski nie
krył zadowolenia z poziomu
wyszkolenia zawodników,
który – jego zdaniem - z roku
na rok jest coraz wyższy. - Miniony rok był dla Fight Clubu
najlepszy w tym aspekcie,

bowiem swoje sportowe kwalifikacje podwyższyło niespełna
stu zawodników – dodaje.
Przypomnijmy, że wspomniany Łukasz Gregeracki
w marcu ubiegłego roku zdobył tytuł mistrza Polski WKA
w kickboxingu.
PiSk
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Skat sportowy

.RQUDG
6RELHUDM
JRQLOLGHUD
Rok 2017 rozpoczął się od
ofensywy Konrada Sobieraja,
który nie tylko wygrał turniej, ale i zmniejszył dystans
dzielący go do lidera Janusza
Nowaka.
PiSk

:<1,.,
=67<&=1,$

./$6<),.$&-$
*(1(5$/1$

-DQXV]1RZDN

.RQUDG6RELHUDM 
.D]LPLHU])ąIDUD 
6WHIDQ:UREORZVNL
0LFKDá)RLW

=HQRQ1LHPLHF 
-DQXV]0\V]ND 
-HU]\3OXWD

-RDFKLP0DNVHORQ
+HQU\N%UROD

.ROHMQ\WXUQLHMRGEĊG]LHVLĊVW\F]QLDRJRG]LQLHZNOXELH
/:60Ä*DPD´

.RQUDG6RELHUDM 
3LRWU$UHQW

3LRWU/XEHUWD

7DGHXV].DPF]\N
0LFKDá)RLW

$GDP'XG]LĔVNL 
(GZDUG1RZDN

-RDFKLP0DNVHORQ
%RJGDQ/LWZLQ


informacja

7HDP6WDOPHW±3DGHUHN7HDP  7ULWHFK±%XG([SHUW7HDP
 ,3$.QXUyZ±9LERYLW  

informacja

Przegląd Lokalny Nr 2 (1242) 12 stycznia 2017 roku

17

63257

www.przegladlokalny.eu

&RVLęZ\GDU]\
SRVW\F]QLD"

^ǌĞƑĐŝƵŬƌſůŝ
Jutro, w piątek i na dodatek trzynastego, ma się rozpocząć nowy – lepszy – rozdział
najnowszej historii Concordii.
Czekam na ten moment z niecierpliwością. Czekają też byli
i obecni zawodnicy oraz trenerzy, którzy jakiś czas temu
umówili się z prezesami na
współpracę. I wspólnie określili warunki owej współpracy.
Niestety przedstawiciele klubu
dopuścili się wielu zaniedbań.
Zarówno organizacyjnych,
jak i – a może przede wszystkim – finansowych. Sytuacja
wygląda więc kiepsko, ale jak
twierdzi prezes Wojciech Górka, najpóźniej 13 stycznia 2017
roku wszystko wróci do normy.
13 stycznia to nie prima
aprilis więc nie ma podstaw, by

VW\F]QLDRGE\áVLĊSLHUZV]\WUHQLQJSLáNDU]\&RQFRUGLL
ZURNX]NROHLGRMXWUD VW\F]QLD SUH]HV
]RERZLą]DáVLĊGRXUHJXORZDQLD]DOHJáRĞFL

Pierwotnie trener Zbigniew Matuszek, który po
zakończeniu rundy jesiennej zastąpił Marka Motykę,
zaplanował początek okresu przygotowawczego na 2
stycznia. Po konsultacji z
zawodnikami zdecydował
jednak, że inauguracja tegorocznych zajęć nastąpi dzień
później.
- Przed zajęciami zawodnicy spotkali się z prezesem
Wojciechem Górką, który
poinformował o planach na
rundę wiosenną i jednocześnie prosił o to, by piłkarze
informowali o ewentualnych
planach związanych ze zmianą barw klubowych. Chcemy
w ten sposób uniknąć sytuacji,
że dowiadujemy się o takich
zamiarach zawodników z prasy bądź internetu - powiedział
nam wiceprezes i zarazem
kierownik drużyny, Franciszek Podsiadły.

^ųŽǁŽƉƌĞǌĞƐĂ

W czasie spotkania zawodników z prezesem, Wojciech Górka złożył poważną
deklarację. - Zobowiązałem
się uregulować zaległości do 13
stycznia - poinformował nas
sternik Concordii. - Poprosiłem też zawodników, by do
tego terminu określili się co do
swojej przyszłości. Jeżeli ktoś
uzna, że chce kontynuować grę
w innym klubie, nikomu nie
będę robił problemów.
18

Do 13 stycznia prawdopodobnie rozstrzygniemy też
temat drugiej drużyny.
Nie jest tajemnicą, że
f u n kcjonowa n ie z espo ł u
rezerw jest uzależnione od
liczby zawodników, którzy
wyrażą chęć reprezentowania
biało-zielono-czarnych barw.

dƌĞŶĞƌ
ďĞǌŽďŽǁŝČǌŬƵ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƉƌĂĐǇ

Na pierwszych zajęciach
stawiło się kilkunastu zawodników, a wśród nich m.in.
Czajka, Górka, Zielińsk i,
Karwowski, Gałach, Lipka i
Bartoszewicz. Treningi prowadzi Zbigniew Matuszek,
a my zapy taliśmy prezesa
Wojciecha Górkę, czy klub
definitywnie rozstał się już w
Markiem Motyką i Mirosławem Dreszerem?
- Z tymi trenerami jestem
w stałym kontakcie, jednak
nie zostały jeszcze dopełnione
wszystkie formalności, by ich
umowy zostały rozwiązane usłyszeliśmy w odpowiedzi.
To oznacza, że Motyka i
Dreszer wciąż są przypisani
do Concordii, jednak nie mają
już obowiązku świadczenia
pracy.

<ƚŽǌŽƐƚĂŶŝĞ͕
ŬƚŽŽĚĞũĚǌŝĞ͕
ĂŬƚŽƉƌǌǇũĚǌŝĞ͍

Nowy trener Concordii
- Zbigniew Matuszek pyta-

ny o zmiany w kadrze swej
d r u ż y ny dy plomat ycznie
odpow iada, że ni kt z zawodników nie zgłosił chęci
odejścia z klubu. I dodaje,
że bierze pod uwagę różne
scenariusze.
My zapytaliśmy wprost
kilku zawodników, jakie mają
plany na najbliższą przyszłość
i wiemy na przykład, że wielu
z nich czuje się oszukanych
przez działaczy.
- Nie chcę się odnosić do
takich opinii, bo uważam,
że takie tematy powinny być
omawiane w klubie, a nie na
łamach prasy - ucina prezes
Wojciech Górka dementując
jednocześnie informacje pojawiające się w internecie na
temat wycofania drużyny z
4-ligowych rozgrywek.
Prezes poinformował nas,
że pod znakiem zapytania stoi
dalsza gra w Concordii takich
zawodników, jak Walkowski,
Szczurek, Kuczera, Gajek,
Buchalik i Stebel.
W trakcie sezonu klub
opuścił Jabłonka, a ponadto
Concordia nie jest zainteresowana dalszą współpracą z
Sikorą.
Przy Dworcowej jest pomysł, by ściągnąć do klubu
Artura Łopatkę z Rachowic
i „reakty wować” Marcina
Salwę. Kibice powinni pamiętać obu tych zawodników
z okresu, gdy już bronili barw
Concordii.

:LRVHQQH
WHUPLQDU]H

a naszej stronie internetowej (www.przegladlokalny.
eu) publikujemy terminarze wiosennych rozgrywek
piłkarskich na szczeblu kobiecej 3. ligi, a także męskiej
rywalizacji w 4. lidze i Klasie okręgowej.

N

PiSk

7UHQLQJ]NDSLWDQHP
*yUQLND=DEU]H
dam Danch to postać
nietuzinkowa w zespole
Górnika Zabrze. Kibicom
kojarzy się przede wszystki
z rolą kapitana, jaką pełni
w klubie 14-krotnych mistrzów Polski. Piłkarz, który
ma w swym CV występy w
reprezentacji Polski gościł
niedawno w knurowskiej

A

A kademii Pi ł k i Nożnej,
uczestnicząc w treningu
rocznika 2002.
Ponadto poświęcił trochę czasu zawodnikom nieco
młodszym, konkretnie z
roczników 2006 i 2007.
Kilku najbardziej odważnych ucięło sobie z kapitanem Górnika krótką roz-

2VSRWNDQLX]$GDPHP'DQFKHPPáRG]L
NQXURZLDQLHGáXJREĊGąSDPLĊWDü

mowę. Dzieci interesowało,
ile Adam Danch strzelił w
tym sezonie bramek i jakie
były jego początki przygody
z piłką.
Na za kończenie spotkania knurowianie życzyli
piłkarzowi powrotu z Górnikiem do ekstraklasy.
PiSk
)RWR3LRWU6NRUXSD
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àRSDWNL ]SUDZHM 
NWyU\QDDUFKLZDOQ\P
]GMĊFLXU\ZDOL]XMH
RSLáNĊ]3LRWUHP
%XFKDOLNLHP

nie wierzyć w te zapewnienia.
Pamiętacie wypowiedź
jednego z polityków sprzed
kilku czy kilkunastu tygodni?
Mówił wtedy coś w stylu, że
idą święta, a później będzie
sześciu króli. Owa wypowiedź
wywołała falę krytyki i drwin
z polityka. Do czasu jednak,
bo oto 6 stycznia okazało się,
że mamy… sześciu króli. Internet oszalał i niemal na
każdej stronie informował o
trzech mędrcach: Kacprze,
Melchiorze i Baltazarze (nie
Belzebubie, jak próbował nam
wmówić inny polityk), no i
trzech królach skoczni: Kamilu
Stochu, Piotrze Żyle i Macieju
Kocie. Jest sześciu? Jest.
Oby jutro nie było prima
aprilis.

3LRWU6NRUXSD
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piłkarskich, ale również na widowni
zadaszonego toru łyżwiarskiego w
Soczi, czy pływalni w węgierskim Debreczynie - mówi Krzysztof Stolarek,
dyrektor knurowskiego MOSiR-u.
Firma Eheim Seating Sp. z o.o. z
Krakowa zamontowała na widowni
szczygłowickiej hali 490 krzesełek,
a dodatkowe 30 znajduje się w okolicach tak zwanej strefy zmian tuż za

'DQHWHFKQLF]QH

linią boczną placu gry.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma za sobą kolejny etap
modernizacji szczygłowickiej hali.
W bieżącym roku w budżecie miasta
zaplanowano m.in. wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli
wykorzystać energię słoneczną do
bieżącego funkcjonowania obiektu.

:\VRNRĞüNU]HVáD±PLQPPV]HURNRĞü±PPJáĊERNRĞüNU]HVáD
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XĪ\WNRZDQLD(OHPHQW\SODVWLNRZHZ\NRQDQH
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RUD]RFKURQĊSU]HGSURPLHQLDPL89
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Piotr Skorupa
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HPRFMRQXMąF\ VLĊ PHF]DPL QD SDUNLHFLH V]F]\JáRZLFNLHM
KDOLEĊGąMHSU]HĪ\ZDüVLHG]ąFUyZQLHZ\JRGQLHFRIDQL
QDW\FKOHJHQGDUQ\FKRELHNWDFK$MHĞOLQDQLFK]DJRV]
F]ąQLHEĊGą]DVNRF]HQLDPRĪHQDZHWSRF]XMąVLĊMDN
XVLHELH*G]LHNROZLHNE\QLHE\OLĪ\F]ĊLPZVSDQLDá\FK
VSRUWRZ\FKZUDĪHĔ
1RWEZ

0LVWU]RZLH.QXURZDZNRV]\NyZFHXF]ąVLĊ
Z0LHMVNLP*LPQD]MXPQU

Foto: Piotr Skorupa

a la Miejsk iego Ośrod ka
Sportu i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach jest
od kilkunastu dni wyposażona w
nowe siedziska na widowni. Fotele
sportowe - bo tak są określane przez
fachowców z tej branży - typu FCB-M
posiadają grawitacyjny system składania, są zamocowane indywidualnie
i spełniają kryteria FIFA oraz UEFA.
A skoro mowa o federacjach piłkarskich to warto dodać, że identyczne
krzesełka są zamontowane m.in. na
Stadionie Narodowym w Warszawie,
na obiektach Legii i Cracovii, a także
na brazylijskiej Maracanie, czy Allianz Arenie w Monachium.
- Takich obiektów można wymienić jeszcze co najmniej kilkanaście, ale tego typu siedziska nie
są montowane tylko na stadionach

Foto: Piotr Skorupa
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Ä7UyMND´
czniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3 zwyciężyli zarówno w rywalizacji dziewcząt, jak i
chłopców. Jako ciekawostkę należy dodać, że w obu kategoriach
na drugim miejscu uplasowało
się MG-2, a na trzecim gospodarz
- MG-1.
Składy zwycięskich drużyn:
- dziewczęta z MG-3 - Paulina
Biskup, Rozalia Olejniczak, Nikola Kwietniowska, Nadia Częścik,
Aleksandra Potaczek, Joanna

Foto: MG-3

U

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

Bismor, Kamila Starzyńska, Julia
Kopiec, Oliwia Górak,
- chłopcy z MG-3 - Kacper
Pacholczak, Szymon Maśliński,
Tomasz Gontarewicz, Damian
Godula, Radosław Rzepka, Jonatan Pacek, Grzegorz Nowak, Jacek
Nowak, Szymon Tobiasz, Bartosz
Majewski, Dawid Kocięba.
Zespoły prowadzili Aleksandra Żymełka i Przemysław
Kopiecki.
PiSk
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3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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informacja

www.przegladlokalny.eu
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