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Msza za deportowanych
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yzwolenie” stało się
też początkiem gehen ny m iejs c owej
ludności. Sowietów nie interesowało,
czy Ślązacy uważają się za Niemców
czy Polaków. Z góry wszystkich
Górnoślązaków uznawali za Niemców. Normą w „nowym porządku”
stały się bezprawne aresztowania i
konfiskaty mienia, nieraz z udziałem Milicji Obywatelskiej i Urzędu
Bezpieczeństwa.
Górnoślązacy, w większości pracujący w zakładach przemysłowych,
znający się na swoim fachu, byli
cenną darmową siłą roboczą. Tak
więc niektórych górników zabierano
prosto spod szybów. Nie mieli nawet
szansy, by pożegnać się z rodziną.
Bydlęcymi wagonami wywożono ich
do łagrów na obszarze całego ZSRR.
Najwięcej osób deportowano na teren wschodniej Ukrainy do Regionu
Doniecko-Naddnieprzańskiego.
Według szacunków deportowano 90 tys. mieszkańców Śląska,
wrócił co trzeci...
O Tragedii Górnośląskiej milczano w PRL, by nie mącić przyjaźni
polsko-radzieckiej. Zmieniło się to
po przemianach ustrojowych.
Co roku w Gminie Pilchowice
samorządowcy i mieszkańcy obchodzą Dzień Pamięci o Tragedii
Górnośląskiej. Wspominają tych
wszystkich, którzy nigdy nie wrócili
z „nieludzkiej ziemi”. W czasie obchodów odprawiono mszę w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
oraz złożono kwiaty na cmentarzu
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- Będziemy wspominać i modlić
się za Ślązaków deportowanych i
zamordowanych w ZSRR – mówi
Henryk Stawiarski, były wieloletni
prezes Stowarzyszenia Pamięci
Tragedii Śląskiej 1945 Roku. – Serparafialnym w Żernicy, przed pomnikiem upamiętniającym poległych i internowanych mieszkańców
Żernicy i Nieborowic podczas II
wojny światowej. Następnie goście
uroczystości przeszli do domu kultury. Tam rozmiar tragedii przybliżyli
Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu, oraz
młodzież z żernickiego gimnazjum.
Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice podziękował mieszkańcom za
zaangażowanie w upamiętnienie
1945 roku.
- Na szczególne wyróżnienie
zasługuje praca Ingemara Klosa,
który każdego dnia dba, aby pamięć o
tamtych trudnych momentach naszej
historii była podtrzymywana – podkreślał wójt.
Spotkanie było również okazją
do wręczenia specjalnych nagród

ĈODGHPQDV]\FKSXEOLNDFML

– historycznych gwoździ z zabytkowego kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Żernicy. Nagrodzono
osoby, „które w szczególny sposób
przyczyniają się do zachowania w
pamięci ważnych momentów z życia
gminy Pilchowice”. Wyróżnienia
otrzymali: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, Genowefa Suchecka, wieloletnia nauczyciela, Jerzy Kurzala, sołtys Żernicy, Rajnard
Dyrszka i - niestety, pośmiertnie
- śp. Gerard Garczorz.
Jb, pg foto: Gmina Pilchowice

decznie zapraszamy mieszkańców
Knurowa i ościennych miejscowości
do udziału w mszy świętej.
Początek nabożeństwa o godz.
11.30.
/bw/
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Osnową prelekcji będzie malarstwo średniowiecza, renesansu i baroku.
W tajemnice sztuki wprowadzi zainteresowanych słuchaczy dr Jacek Kurek
– wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Wypowiedzi wzbogaci odpowiednio
dobrana muzyka.
Wykład odbędzie się w środę, 8 lutego, w Kinie Scenie Kulturze. Początek
o godz. 17. Wstęp wolny.
/bw/
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informacja własna wydawcy
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stycznia TVP miała ogłosić listę finalistów krajowych preselekcji
do konkursu Eurowizji. Zamiast tego wydłużyła termin zgłoszeń
do 10 lutego, argumentując decyzję wysokim zainteresowaniem artystów.
Również koncert krajowych eliminacji przełożono na 18 lutego.
Przypomnijmy, że do konkursu zgłoszono m.in. dwie propozycje
związane z Knurowem. Piosenkę „Kocham Cię dalej” napisał dla Paulli
knurowianin, Michał Kacprzak - kompozytor, producent muzyczny,
autor tekstów, scenarzysta i producent teledysków. W „There’s an Angel”
słyszymy natomiast Michała Gasza znanego z udziału w koncertach charytatywnych, oratoriów Piotra Rubika i „Szansy na sukces”.
/g/
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4 lutego o godz. 19 w ramach „Kolorowych Artystycznych Spotkań Kulturalnych” w kawiarni „Kolorowa” (Gliwice, ul. gen. Andersa 12) wystąpi grupa
GaDMu Trio w składzie: Michał Gasz (śpiew), Tomasz Mucha (skrzypce
elektryczne) i Adam Rybak (instrumenty klawiszowe). Bilety w cenie 25 zł
do nabycia w kawiarni.

Strata
]ã

26 stycznia o godz. 16 mieszkanka Knurowa zgłosiła kradzież
torebki. Tłumaczyła, że podczas
zakupów w jednym supermarketów trzymała swą własność
w koszyku. Nieznany sprawca,
wykorzystując nieuwagę knurowianki, zabrał torebkę.
- W środku była karta bankomatowa, telefon komórkowy marki
Emporia o wartości 100 zł, 120 zł w
gotówce, prawo jazdy, karta NFZ
– wylicza Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach. - Łączna wartość strat
wynosi 400 zł.
Trwają poszuk iwania złodzieja.
jb

jb
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dofinansowania: nawet do 6 tys. zł.
Projekt stosownej uchwały miałby
trafić pod obrady, a potem głosowanie, na jedną z najbliższych sesji.
Jeśli radni przyklasnęliby temu
zamysłowi, byłby to ważny argument w walce ze smogiem. Knurów
nie jest wyjątkiem na mapie Śląska,
jakość powietrza pozostawia wiele
do życzenia. Głównym „sprawcą” zanieczyszczenia jest tzw. niska emisja,
czyli dym z domowych pieców. Zdecydowanie wyższa dotacja byłaby
istotną zachętą do wymiany starych
„kopciuchów” na piece nowoczesne
(klasy 5), spełniające wymagane
standardy techniczne.

Miasto różnymi sposobami stara
się podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców. Stąd nie tylko
„twarda” zachęta, czyli pieniądze, ale
też artykuły i plakaty edukacyjne na
łamach PL. W bieżącym wydaniu
znajdują się również ulotki przy-

:XELHJá\PW\JRGQLXQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM8U]ĊGX0LDVWD ZZZNQXURZSO)
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-HMFHOHPMHVWSXEOLNRZDQLHLQIRUPDFMLRVWU]HJDMąF\FKPLHV]NDĔFyZPLDVWD
SU]HG SHZQ\PL ]DJURĪHQLDPL OXE U\]\NLHP LFK Z\VWąSLHQLD ± F]\WDP\ QD
XU]ĊGRZHMZLWU\QLH
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2016 roku policja odnotowała
196 wypadków drogowych.
O 30 mniej niż rok wcześniej. Na
drogach powiatu gliwickiego zginęło 19 osób: 7 pieszych, 6 kierowców,
3 rowerzystów, 2 motorowerzystów
i 1 pasażer, a 232 osoby zostały ranne. 2015 rok był pod tym względem
tragiczniejszy – śmierć poniosło 27

osób, a 253 osoby odniosły rany. Ponuro wygląda liczba kolizji – 4163 w
2016 roku i 3774 w 2015 roku.
KMP pokusiła się również o
szczegółowe dane zdarzeń drogowych w poszczególnych gminach.
I tak, w Knurowie doszło do 27
wypadków, 265 kolizji, 1 osoba
poniosła śmierć na autostradzie

/bw/
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bliżające zalety palenia w piecach
metodą „od góry”. To zdecydowanie
lepsza od zwyczajowo przyjętej metody „od dołu”. Warto się zapoznać
i – jeśli konstrukcja pieca na to pozwala – zastosować...

2GVLNDQLHVLĊZW\P
PLHMVFXLQDRF]DFK
SDVDĪHUyZNRV]WRZDáR
PĊĪF]\]QĊVWyZNĊ

A1, 36 osób było rannych. W gminie Gierałtowice wydarzyło się 8
wypadków, 117 kolizji, była jedna
ofiara śmiertelna (na DW 921) i
9 rannych. W gminie Pilchowice
liczby są podobne: 8 wypadków, 101
kolizji i 15 rannych.

ħUyGáRPRQLWRULQJPLHMVNL

O

d lat Knurów jest w tej połówce samorządów, które udzielają dofinansowania na proekologiczne inwestycje. Do niedawna
można było uzyskać do 1,5 tys. zł, od
września kwota wzrosła do 2 tys. zł.
Dużo, niedużo, można dyskutować. Warto jednak było się starać.
W latach 2013-2016 z dofinansowania skorzystało 170 osób. Łączna
suma dotacji przekroczyła ćwierć
miliona złotych.
- Lepsze jest wrogiem dobrego –
wydaje się oceniać prezydent Knurowa. Jak się dowiedzieliśmy, zdecydował, by zaproponować Radzie
Miasta radykalnie wyższe stawki
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ieszkańcy od kilku lat alarmują,
że brak miejskich szaletów przy
targowisku skutkuje zanieczyszczeniem poczekalni. Zmienić ten stan
może centrum przesiadkowe, które
gmina ma w planach. Jednak fakt, że
o późnej porze nie ma gdzie pójść za
potrzebą, nie tłumaczy pana, który
28 stycznia postanowił załatwić się
na oczach pasażerów. O godz. 18.20

dyżurny Straży Miejskiej dostrzegł
na monitoringu mężczyznę, który
„zanieczyszczał moczem” rejon poczekalni. Pan był na tyle świadomy,
że wiedział, co i gdzie robi. Za chwilę
„słabości” mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 100 zł. To z
pewnością była najdroższa toaleta w
jego życiu...
jb
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stycznia o godz. 14 na ul.
Karola Miarki w ręce policji wpadł 13-latek. Knurowianin ukradł telefon marki Huawei
o war tości 539 zł, na leżący do

mieszkanki Knurowa. O karze dla
młodego złodzieja zadecyduje sąd
rodzinny i dla nieletnich.
jb
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Czy osoby fizyczne mogą
usunąć każde drzewo ze swojej
nieruchomości, czy tylko drzewo,
którego obwód na wysokości 130
cm nie przekracza 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego)
albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew)?
Osoby fizyczne mogą (bez zezwolenia z art. 83 ust. 1 ustawy),
usunąć ze swojej nieruchomości
każde drzewo, bez względu na jego
obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodany przez nowelizację
z dnia 16 grudnia 2016 r. wyjątek,
zawarty w pkt. 3a art. 83f ust. 1, ma
charakter samodzielny, odrębny od
wyjątku z pkt. 3 tego ustępu.
Uwaga! Nawet jeżeli usunięcie
drzewa nie wymaga zezwolenia
z art. 83 ust. 1 ustawy, samo usunięcie może być niemożliwe albo
utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte
dodatkową ochroną, np. jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem
śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym
albo na obszarze chronionego krajobrazu, jest objęte ochroną konserwatora zabytków albo w zasięgu prac
związanych z usuwaniem występują
chronione gatunki zwierząt, roślin
albo grzybów. Możliwość usunięcia
takiego drzewa regulują odrębne
przepisy.
Czy uchwała rada gminy
może przywrócić obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usunięcie
drzewa przez osoby fizyczne?
Nie. Wyjątek dotyczący usuwania
drzew z nieruchomości należących do
osób fizycznych, na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, ma charakter ustawowy i nie
może być wyeliminowany aktem prawa miejscowego. Kompetencja rady
gminy dotyczy jedynie wprowadzania
kolejnych, nowych wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na
usunięcie drzewa.
Czy uchwała rady gminy
może znieść ograniczenia dotyczące usuwania pomników przyrody,
zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych w parku
krajobrazowym albo na obszarze
chronionego krajobrazu, a także
drzew objętych ochroną konserwatora zabytków?
Nie. Uchwała, o której mowa,
może wprowadzać jedynie dodat4

kowe wyjątki od obowiązku uzyskiwania zezwolenia z art. 83 ust.
1 ustawy. Ochrona pomnika przyrody wynika z uchwały rady gminy
ustanawiającej dany pomnik i może
zostać usunięta w ściśle określonych
przypadkach, poprzez zamianę albo
uchylenie takiej uchwały. Podobnie
ochrona zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych i nadwodnych, wynikająca z uchwały sejmiku województwa ustanawiającej park krajobrazowy albo obszar chronionego
krajobrazu, może zostać usunięta
w ściśle określonych przypadkach,
poprzez zamianę albo uchylenie
takiej uchwały (ustawa stanowi
jednak, że zadrzewienia takie można usuwać, jeżeli usunięcie takie
wynika z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego
lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych). Z kolei
ochrona określonej zieleni wynikająca z ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oznacza,
że podejmowanie działań, które
mogłyby prowadzić do naruszenia
jej substancji wymaga pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 36 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami).
Czy rolnik jest osobą fizyczną
i może usuwać drzewa i krzewy na
podstawie nowego pkt. 3a w art.
83f ust. 1?
Zgodnie tym punktem zezwolenie na usuniecie drzewa i krzewu
nie jest wymagane w przypadku
drzew lub krzewów, które rosną
na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność
nieruchomości należąca do osoby
fizycznej i określony cel usunięcia)
należy spełnić łącznie. Rolnicy są
osobami fizycznymi, a zatem jeżeli
są właścicielami działki, na której
rośnie usuwane drzewo/krzew, to
pierwszy warunek można uznać za
spełniony.
Ponieważ działalność rolnicza
jest kwalifikowana jako działalność
gospodarcza (odpowiada definicji
działalności gospodarczej z ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie
indywidualnej oceny, czy drzewo/
krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo, usuniecie drze-

wa/krzewu w celu budowy domu nie
jest związane z prowadzeniem przez
rolnika działalności gospodarczej
(działalności rolniczej). Natomiast
usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo
budowę drogi dojazdowej do pola
jest związane z prowadzeniem przez
rolnika działalności gospodarczej
(działalności rolniczej). Jeżeli więc
rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu
budowy domu, korzysta z wymienionego (pkt 3a) zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Jeżeli
natomiast rolnik jest właścicielem
nieruchomości i usuwa drzewo/
krzew w celu budowy stodoły, nie
korzysta z tego (pkt 3a) zwolnienia
z obowiązku uzyskania zezwolenia.
Należy także zauważyć, że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadziła dodatkowe, niezależne od wyżej
wymienionych (pkt 3a), zwolnienie
rolników z obowiązku uzyskiwania
zezwolenia na usunięcie drzewa/
krzewu, jakim jest zwolnienie dotyczące drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego (pkt 3b w art. 83f ust.
1). Rolnik, który może wykazać, że
usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego, także
nie musi występować o zezwolenie
na ich usunięcie.
Czy rolnik, na podstawie nowego pkt. 3b w art. 83f ust. 1 ustawy, może usuwać wszystkie drzewa

i krzewy z nieruchomości rolnej?
Nowy pkt 3b wskazuje, że zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego. Rolnik, bez względu na
położenie nieruchomości, gatunek
oraz wymiary drzew, może więc
je usunąć z gruntu rolnego w celu
wprowadzenia na ten grunt upraw
rolnych. Jeżeli jednak drzewo jest
zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym
albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz
usuwania takich zadrzewień, to nie
może być usunięte. Brak możliwości
usunięcia dotyczy również tej części
drzew pokrywających całą działkę,
które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem
przydrożnym lub nadwodnym).
Co należy rozumieć przez
skupisko krzewów?
Przez skupisko należy rozumieć grupę roślin krzewiastych
stykających się pędami. Obowiązku
uzyskania zezwolenia nie stosuje się
do krzewu albo krzewów rosnących
w skupisku, o powierzchni do 25
m2, oznacza że kontroli administracyjnej podlega usuwanie krzewów,
które mają powierzchnię powyżej 25
m2. Jeżeli więc krzew albo skupisko
krzewów rosnące na nieruchomości
mają np. 3 m 2 , 10 m 2 albo 23 m 2 ,
to do usunięcia ich w całości albo
w części nie jest potrzebne zezwolenie. Dopiero przekroczenie przez
krzew albo skupisko krzewów (grupę krzewów stykających się pędami)
na nieruchomości ww. powierzchni
25 m2 wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie ich
w całości albo w części. O ile oczywiście działanie takie nie podpada
pod inny wyjątek wynikający z art.
83f ust. 1 (np. z pkt. 3a, który zwalnia
z obowiązku uzyskania zezwolenia
usuwanie krzewów, które rosną na
nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)
albo uchwały rady gminy, o której
mowa w art. 83f ust. 1a (rada gminy
może zwolnić z obowiązku uzyskiwania zezwolenia np. usuwanie
krzewów określonych gatunków,
krzewów o określonej powierzchni,
krzewów rosnących na nieruchomościach o określonych cechach).

Rada gminy może zwolnić
z obowiązku uzyskiwania zezwolenia także usuwanie drzew i krzewów
na cele związane albo niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. O jakie przypadki chodzi?
Nowy pkt 3a w art. 83f ust. 1
wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów drzew lub
krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność
osób fizycznych i są usuwane na
cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Oznacza
to jednocześnie, że zezwolenie musi
nadal być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne,
np. osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną albo
osoby fizyczne usuwają drzewa na
cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada gminy
może jednak zwolnić takie podmioty z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, kierując się
kryterium związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Zwolnienie takie będzie mogło dotyczyć
usunięcia następującego w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wybudowania obiektu,
w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, takiego jak
warsztat samochodowy, magazyn
czy sklep) lub w celu niezwiązanym
z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. jeżeli spółdzielnia
mieszkaniowa zamierza usunąć
drzewo w celu wybudowania parkingu dla mieszkańców lub gdy
urząd zamierza wybudować szkołę).
Czy stawka 500 zł jest stawką
opłaty za usunięcie drzewa, czy
stawką opłaty za 1 cm obwodu
usuwanego drzewa?
Stawka 500 zł jest stawką opłaty
za 1 cm obwodu usuwanego drzewa.
Opłatę za usunięcie drzewa ustala
się mnożąc liczbę cm obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokości
130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli więc
drzewo na wysokości 130 cm ma
120 cm obwodu, to opłata za jego
usunięcie nie będzie wynosiła 500
zł, lecz 120x500 zł. Podkreślić jednocześnie należy, że rada gminy
ma możliwość określania własnych,
niższych stawek wymienionej opłaty
(nowy ust. 4a w art. 85 ustawy).
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zasu nie było wiele, toteż
praca nad spójną koncepcją
wdrożenia reformy siłą rzeczy
musiała być intensywna. Miejskie
Centrum Edukacji opracowało ją w
porozumieniu z dyrektorami szkół.
W opracowaniu zwartego i logicznego planu działania oparto się na
analizie statystyk z poprzednich lat i
symulacji potrzeb edukacyjnych kolejnych roczników. Pomysł został już
wstępnie zaprezentowany związkom
zawodowym oraz Komisji Oświaty
i Kultury Rady Miasta Knurów.
Teraz dyrektorzy szkół zapoznają z
nim nauczycieli i rodziców. Następnie musi jeszcze zyskać akceptację
kuratora – dopiero wówczas zyska
pełnię mocy.

C

Co z gimnazjami?
Gimnazja w obliczu reformy
mogą przekształcić się w samodzielną szkołę podstawową lub też zostać
włączone do najbliższej podstawówki. W Knurowie dla wszystkich
gimnazjów przewidziano to drugie
wyjście. Toteż od 1 września 2017
Miejskie Gimnazjum nr 1 zostanie
włączone w skład Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 1, MG nr 2 wejdzie
w struktury MSP nr 6, a MG nr 4
stanie się częścią MSP nr 4. Zespół
Szkół nr 1, składający się z MG nr 3 i
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I-VIII – mówi dyrektor Miejskiego
Centrum Edukacji w Knurowie,
Anna Misiura.

MSP nr 9 zostanie przekształcony w
Miejską Szkołę Podstawową nr 9. Od
nowego roku szkolnego nauczyciele
gimnazjów staną się automatycznie
nauczycielami szkół podstawowych
– bez konieczności rozwiązywania
umów o pracę i zawierania nowych.
Naborów do gimnazjów już nie będzie – dzisiejsi szóstoklasiści pójdą
w przyszłym roku do klas VII. W
Knurowie każda szkoła podstawowa
zapewni uczniom możliwość kontynuacji nauki w klasach VII i VIII.
Włączenie gimnazjów do szkół
podstawow ych wiele upraszcza
– dzięki temu uniknie się pustostanów, a podstawówki, które łączą
się z gimnazjami, nie będą mieć
problemów z pomieszczeniem ośmiu
roczników. Ale co z tymi, które nie
odziedziczą przestrzeni po gimnazjach? Jak w tym samym budynku
zamiast sześciu roczników zmieścić
osiem? Nad tym zadaniem głowią się
samorządy lokalne w całym kraju.
- Trzeba było znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli nie przepełnić szkół, a jednocześnie zapewni
uczniom komfort kontynuowania
nauki w obecnej szkole podstawowej,
bez konieczności przenoszenia klas
do innych placówek. W Knurowie
wszystkie szkoły podstawowe będą
funkcjonować w pełnej strukturze
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W Knurowie potencjalnie najbardziej narażone na przepełnienie
są „Dwójka” i „Siódemka”. Jak sobie
z tym poradzić? Jednym z pomysłów
jest modyfikacja szkolnych obwodów (w szkołach podstawowych nr:
1, 2, 6, 7 i 9). Weszłaby ona w życie
już w roku szkolnym 2017/18. Przy
okazji warto uspokoić rodziców
uczniów, które już chodzą do tych
szkół – nowe obwody mają dotyczyć tylko dzieci, którzy dopiero
rozpoczną edukacyjną przygodę.
Dla uczniów i rodziców z Krywałdu
oraz Szczygłowic żadnych zmian w
obwodach szkół nie będzie.
Drugą propozycją, która ma
w przyszłości zrównoważyć ilość
uczniów, jest pomysł związany z
MSP nr 6. Otóż w najbliższej przyszłości szkolna „Szóstka” przeniosłaby się w całości do siedziby dzisiejszego MG nr 2, zaś w opuszczonym
przez nią budynku powstałoby
przedszkole dla około 300 dzieci (z
ewentualnym oddziałem żłobkowym). Mając do dyspozycji nową
placówkę przedszkolną, będzie można w razie potrzeby zlikwidować od-

Knurów
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udzie od zawsze próbują zrozumieć świat. Starożytni nieustannie zadawali pytanie: dlaczego? Z tego zadziwienia, że jest
dzień i noc, że deszcz gasi ogień, że
człowiek nie spada na głowę, choć
Ziemia jest okrągła, narodziła się
nauka. Uczniowie często zapominają, że krótka notka w książce o
prawie grawitacji to efekt wielu lat
obserwacji i eksperymentów. Czas
przypomnieć młodym knurowianinom, że nauka jest fascynującą
przygodą.
Od nowego roku Miejskie Centrum Edukacji realizuje projekt
„Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz”. Na czym polega?
- W Miejskich Gimnazjach nr 1,
2 i 4 powstaną nowoczesne Centra
Nauczania Eksperymentalnego,
gdzie nauczyciele będą prowadzić za-
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jęcia pozalekcyjne z zakresu chemii,
fizyki, geografii, biologii i matematyki
– tłumaczy Magdalena Kowalska z
MCE.
W sumie projekt obejmie około
300 uczniów i 20 nauczycieli.
Nowe przedsięwzięcie to kolejny sukces MCE. Dzięki staraniom
pracowników i zaangażowaniu samorządu projekt otrzymał unijne

działy zerowe w MSP nr 2 i MSP nr 7
– tym samym łatwiej byłoby uniknąć
przepełnienia w obu tych szkołach.
To jednak propozycja na kolejne lata;
w tzw. okresie przejściowym MSP
nr 6 będzie funkcjonować w dwóch
budynkach: w latach 2017-2019 w
dotychczasowej jej siedzibie będą
się uczyć klasy I-V oraz „zerówki”,
zaś w budynku dzisiejszego MG nr
2 znajdą się klasy VI-VIII oraz klasy
gimnazjalne.

Opracowując plan wdrożenia
reformy edukacji, trzeba było patrzeć szeroko – i wziąć pod uwagę
również edukację przedszkolną. Od
1 września br. gminy będą miały
obowiązek zapewnienia miejsc w
przedszkolu wszystkim chętnym
dzieciom w wieku od 3 lat. Ponieważ
wycofano się z reformy sześciolatków, prawo do pewnego miejsca w
przedszkolu obejmie większą liczbę
dzieci niż przewidywano. Aby ilość
miejsc w knurowskich przedszkolach była wystarczająca, koncepcja
MCE zakłada, że oddziały zerowe
będą prowadzone przy szkołach, tak
jak obecnie.
W planie trzeba było też uwzględnić konieczność dodatkowego wyposażenia szkół. Te podstawówki, które
łączą się z gimnazjami, odziedziczą
po nich w y posażenie pracowni
przedmiotowych czy też ławki i
krzesła odpowiedniej wysokości. Ale
placówki, które od września staną się
samodzielnymi, 8-klasowymi szkołami, będą potrzebowały funduszy
na dodatkowe, konieczne zakupy.
Reforma budzi niepokój części
nauczycieli, którzy zastanawiają
się, jak będzie wyglądała ich praca
w nowych realiach? Twórcy planu
musieli zmierzyć się także z tym zagadnieniem. Koncepcja przewiduje

propozycje doskonalenia zawodowego nauczycieli ukierunkowane w
ten sposób, aby nowe kwalifikacje
pozwoliły na łączenie etatów w
różnych placówkach i na różnych
stanowiskach.
Tym niemniej nie da się wykluczyć, że w 2019 roku, gdy z podstawówek odejdą aż dwa roczniki
zarówno ostatni gimnazjaliści, jak i
ósmoklasiści - dla części nauczycieli
może zabraknąć pracy w placówkach
nadzorowanych przez gminę. Jednak
do tego czasu kilkanaście osób uzyska uprawnienia emerytalne. Poza
tym, mówiąc o potencjalnych zwolnieniach w podstawówkach, można
mieć nadzieję, że dodatkowe miejsca
pracy znajdą się w szkołach średnich
– w końcu tam pojawią się dodatkowe roczniki uczniów. Samorząd prowadzi już wstępne rozmowy z przedstawicielami powiatu. Pracownikom
szkolnej administracji i obsługi, w
miarę możliwości, będą oferowane
miejsca pracy w innych placówkach
oświatowych. Może więc reforma nie
będzie aż tak boleśnie odczuwalna,
jak się obawia spora część społeczeństwa? W końcu w Knurowie, mimo
niżu demograficznego i ciągłych
reform, żaden nauczyciel dotychczas
nie stracił pracy.
- Wszelkie zmiany zawsze budzą
pewne obawy, tym większe, gdy na
ich przeprowadzenie jest mało czasu
– podsumowuje dyrektor Misiura.
– Przygotowując plan, przyjęliśmy
założenie, by zminimalizować wszelkie problemy związane z przekształceniami.
Plan przygotowany przez MCE
został już wstępnie skonsultowany
z Jackiem Tarkotą – dyrektorem
Delegatury Kuratorium Oświaty w
Gliwicach.
MiNa
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dofinansowanie w wysokości prawie
pół miliona złotych! Tylko 55 tys. złotych dołoży gmina. Za tę kwotę MEC
doposaży centra w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i tablice
interaktywne, wyszkoli nauczycieli
oraz pokryje koszty zajęć.
Pierwsze zajęcia powinny rozpocząć się we wrześniu 2017 roku.
jb
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piątek rano Piotr Dąbr ow s k i pr z e c ho d z i ł
obok Tesco, gdy zobaczył
samochody próbujące na wszelkie
sposoby opuścić samoobsługową
myjnię. Nie dość, że na ich drodze
wyjazdowej stanął mammobus, to
na dodatek powstało tu lodowisko. Z tą przeszkodą przyszło się
mierzyć także paniom, zainteresowanym bezpłatnymi badaniami.
Nikt nie wpadł na to, by w trosce o
bezpieczeństwo pacjentek posypać
ścieżkę solą lub piaskiem. Ochrona
obiektu rozłożyła z bezradności
ręce, nie zareagowała też Straż

W

Miejska, tłumacząc, że to teren
prywatny.
- Kupiłem 6 kg soli i dałem załodze myjni, by zrobiła z tego użytek
- opowiedział nam pan Piotr, poirytowany bezczynnością gospodarza
terenu.
Przedstawicielka Mammo-Medu stwierdziła, że miejsce postoju
mammobusu wskazała kierowcy
kierowniczka Tesco. Lokalizacja,
która być może sprawdzała się wiosną lub jesienią, niekoniecznie zdaje
egzamin zimą.
- Przepraszamy zainteresowane
panie za zaistniałe niedogodności

Knurów
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znanie dla krwiodawcy wyraził osobiście Jerzy
Kornas, wiceprezes Zarządu Głównego PCK.
Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim
w Katowicach.
- Kryształowe Serce to najwyższe wyróżnienie
dla działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa – podkreśla Adam Pobłocki,
prezes Klubu HDK.
Stanisław Gdowski jest czwartym członkiem
klubu, który dostąpił takiego honoru. Wcześniej
z Kryształowych Serc mogli się cieszyć Stanisław
Bogumił, Adam Pobłocki i Krzysztof Socik.

U

- usłyszeliśmy od pracownicy Mammo-Medu.
Kierowniczka Tesco oświadczyła, że nie mogła wyznaczyć pojazdowi innej lokalizacji, tylko
taką z bezpiecznym dostępem do
siły. Szkoda, że nikt nie pomyślał
o bezpieczeństwie pań chcących
się przebadać. Na dwie godziny
przed końcem pracy mammobusu
uzyskaliśmy zapewnienie od pani
kierownik, że „zajmie się tematem”.
Po godz. 15.00 mammobus odjechał sprzed Tesco. Frekwencja nie
zadowoliła, a mogłaby...

SJIRWR3LRWU'ąEURZVNL

6WDQLVáDZ*GRZVNLMHVWF]ZDUW\P
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.U\V]WDáRZ\P6HUFHP
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a przyk ładzie bloku przy
ul. Mieszka I 1 widać, że to
inwestycja kosztowna, dlatego
zarząd spółdzielni zdecydował,
że w roku kalendarzowym może
przeznaczyć na dobudowę balkonów nie więcej niż około 1
mln zł.
Dodajmy, że koszty w całości
ponoszą mieszkańcy. Najpierw
regulują tzw. opłatę wstępną,
uzależnioną od wielkości balkonu
oraz zajmowanego mieszkania,
następnie przez 60 miesięcy (5 lat)
spłacają resztę w ramach zwiększonego funduszu remontowego.
W przypadku dobudowy przy
ul. Mieszka I 1 wstępne wpłaty
kształtowały się w granicach od
kilkuset do 1600 zł, a zwiększony
fundusz remontowy wyniósł 2,45
zł/m².
Nie ulega wątpliwości, że inwestycja jest też potrzebna. Świadczy o tym m.in. spore zainteresowanie mieszkańców kolejnych
13 bloków. Ci z ul. Kapelanów
Wojskowych 6 lada dzień powinni
podpisać umowy ze spółdzielnią.
- Jeśli wszystko przebiegnie
zgodnie z przewidywaniami, w
pierwszej połowie roku przystąpimy do zabudowy balkonów - informuje LWSM. - Dopiero wówczas

N

będziemy mogli określić, czy nasze
finanse pozwolą na podejmowanie
działań na kolejnym budynku.
Spółdzielnia zapewnia, że
o swoich ustaleniach będzie na
bieżąco informować wszystkich
zainteresowanych. Przypomina
też, że o kolejności dobudowy balkonów decyduje data dostarczenia
listy chętnych. Aby wniosek mógł
zostać zrealizowany, zainteresowanych musi być minimum 80
procent mieszkańców jednego
bloku.
To kryterium spełniono już
w budynkach przy ul. Mieszka
I 5, Mieszka I 3, Mieszka I 9,
Mieszka I 11, Mieszka I 17, Jedności Narodowej 4, Mieszka I 7,
Kapelanów Wojskowych 10, Kapelanów Wojskowych 8, Kapelanów Wojskowych 8, Kapelanów
Wojskowych 12, Mieszka I 21 i
Kosmonautów 20. Tak też przedstawia się kolejność oczekiwania
na dobudowę.
- Prosimy o cierpliwość - apeluje spółdzielnia. - Każde nasze
działanie podejmowane na danym budynku poprzedzone jest
zamieszczeniem informacji na
tablicy ogłoszeń w klatkach schodowych.
/pg/
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Foto: arch. Klubu HDK
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la firmy, która wygra przetarg, to będzie kilka pracowitych miesięcy. Dla mieszkańców i kierowców czas utrudnień.
Jak wielkich? Wiele zależy od samego wykonawcy robót i wybranego
przez niego wariantu.
Z jednej strony Zarząd Dróg
Powiatowych w Gliwicach nie przewiduje całkowitego zamknięcia
drogi, z drugiej jednak dopuszcza
wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, który przewidywałby zamknięcie odcinka drogi
na czas wykonania prac z podziałem
na dwa etapy. Warunek stawia jeden:
mieszkańcy muszą mieć zapewniony dojazd do posesji, a dostawcy do
okolicznych sklepów.
Poza tym nie obejdzie się bez
wytyczenia objazdów dla autobusów
jeżdżących ul. 1 Maja.
- Niedogodności będzie sporo,
jak to zazwyczaj bywa przy pracach
o tak szerokim zakresie - stwierdza
dyrektor ZDP, Jan Osman.
Inwestor zakłada pełną przebudowę konstrukcji jezdni i dwukierunkowej ścieżki rowerowej na
odcinku od ul. Kosmonautów do
ul. Wilsona, a także remont ciągów

)RWR3DZHá*UDGHN
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.LHURZF\]DQLPGRF]HNDMąVLĊSRSUDZ\EĊGąPXVLHOLQLHFRVLĊQDFLHUSLHü
X]EUDMDMąFSU]\W\PZFLHUSOLZRĞü

.QXUyZ*LHUDãWRZLFH3LOFKRZLFH

'ODNRJRSURFHQW"
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GODNWyU\FKSURFSRGDWNXPRĪHRND]DüVLĊ]EDZLHQQ\
uszyła akcja rozliczania PIT-ów. Warto pamiętać, że 1
procentem podatku dochodowego
można obdzielić organizacje pożytku publicznego lub konkretnych podopiecznych fundacji.
Nam niczego nie ubędzie, a dla
nich będzie to spore wsparcie. Aby
pomóc w podjęciu tej niełatwej
decyzji, przygotowaliśmy aktualny wykaz organizacji pożytku
publicznego.

R

Knurów
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szczygłowice - KRS 0000001095,
- Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków - KRS 0000141003,
- Stow a r z y sz en ie Rod z i n
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - KRS
0000153196,
- Fundacja Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Promyczek” KRS 0000378132,
- Stowarzyszenie Fight Club
Knurów - KRS 0000403704.
W mieście działają ponadto
inne organizacje, ubiegające się o 1
procent, których siedziby znajdują
się poza Knurowem:
- Fundacja Caritas Katowice KRS 0000291119,
- Śl ą s k ie Stow a r z y sz en ie
Chorych na SM „SezaM” - KRS
0000269884.
Fundacja Studencka Młodzi
Młodym stworzyła możliwość
przekazania 1 procenta na rzecz

pieszych po obu stronach ulicy.
Dodatkowo przy skrzyżowaniach
z ulicami Kazimierza Wielkiego i
Dąbrowskiego zapowiada wydzielenie lewoskrętów. Droga zyska
również wyspy azylowe dla pieszych
oraz nowe oznakowanie poziome i
pionowe.
Po n a d t o w z a k r e s i e p r a c
uwzględniono wymianę wpustów
ulicznych wraz z przyłączami do
kanalizacji deszczowej, przebudowę
przyłącza gazowego i oświetlenia
ulicznego.
- Chcemy ujednolicić szerokość
jezdni do 7 metrów oraz skorygować
geometrię istniejących skrzyżowań
z drogami gminnymi - słyszymy od
dyrektora Osmana.
Czy wpłynie to na poprawę
płynności ruchu na skrzyżowaniach
i poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych?
- Taki jest plan, ale nie mogę
obiecać, że po przebudowie znikną
korki na głównych skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną. Dobrze na
drogach to już było, lepiej nie będzie
- dodaje dyrektor ZDP.
/pg/

reklama

Akademii Piłki Nożnej, szkolącej
młodych piłkarzy. KRS 0000270261
- koniecznie w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: APN Knurów
7897.

'ŝĞƌĂųƚŽǁŝĐĞ

- Stowarzyszenie Przyjaciół
Zamku w Chudowie „Castellum” KRS 0000205632,
- Pływalnia Wodnik sp. z o.o.
w Paniówkach - KRS 0000406694.
Ponadto gliwicka Fundacja
Radan stworzyła możliwość przekazania 1 procenta na rzecz Klubu
Sportowego Garda Gierałtowice,
upowszechniającego pięściarstwo
wśród dzieci i młodzieży. KRS
0000283966 - koniecznie w rubryce
cel szczegółowy należy wpisać nazwę klubu.

WŝůĐŚŽǁŝĐĞ

- Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Pilchowice - KRS 0000002588,
- Dom Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży prowadzony

Przegląd Lokalny Nr 5 (1245) 2 lutego 2017 roku

przez Zakon Ojców Kamilianów
Pilchowice - KRS 0000310929,
- Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom - KRS
0000316661.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym i
Chorych Psychicznie „Pomost” KRS 0000211563.
Uwadze podatników polecamy
ponadto Fundację Rodzin Górniczych - KRS 0000127003.
/pg/
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o niecodzienne hobby, zapoczątkowane w dzieciństwie,
w dorosłym życiu nie wygasło.
Przeciwnie – stało się pasją, a nawet
nałogiem, na szczęście zupełnie
nieszkodliwym. Dziś Marek Węgorzewski, nasz były redakcyjny
kolega, w swojej kolekcji ma już około trzydziestu tysięcy autografów.
Zdobytych osobiście albo korespondencyjnie, złożonych na fotografiach, zaproszeniach lub zwykłych
kartkach. Niektóre z dedykacjami,
a nawet innymi ozdobnikami – jak
podpis Macieja Maleńczuka z odciskiem uszminkowanych ust.

T

ĂĐǌħųŽƐŝħŽĚ&ƵƌƚŽŬĂ

Jak to się stało, że w 1992 roku
zaledwie ośmioletni Marek zdobył
pierwszy autograf? – Sam już dokładnie nie pamiętam – śmieje się
kolekcjoner. – W niemieckiej gazecie
był tekst o Janie Furtoku, który wtedy
grał w klubie w Hamburgu. Był tam
też podany adres. Zapytałem babcię,
o co chodzi, a ona wytłumaczyła, że
jak wyślę list ze zwrotną kopertą, to
dostanę zdjęcie z autografem. Jan
Furtok odpisał po miesiącu.
Najcenniejsze dla Marka są dwa
podpisy Jana Pawła II – nie było łatwo
je otrzymać. Pierwszy udało się zdo-

informacja własna wydawcy

być za pośrednictwem ks. Stanisława
Dziwisza, późniejszego biskupa, a
wówczas papieskiego sekretarza.
Drugi trafił do Marka zupełnie niespodziewanie, w 2008 roku. Otóż
amerykański bejsbolista, wówczas
już sędziwy Art Mahan, poproszony
listownie o autograf, załączył dodatkowo zdjęcie z podpisem Jana Pawła
II. Jak wyjaśniał Mahan, podczas papieskiej pielgrzymki do USA w 1979
roku jego syn robił zdjęcia dla lokal-

nej gazety. Potem, podczas audiencji
w Watykanie, papież podpisał mu
dwie fotografie. Kiedy po latach bejsbolista został poproszony o autograf
przez Polaka, postanowił podarować
mu jedno z tamtych zdjęć.
Mówiąc o najcenniejszych autografach, knurowianin nie ma
na myśli wartości rynkowej. Jak
mówi, póki co nigdy nie myślał, by
sprzedać którykolwiek z nich. Nie
ma też zwyczaju wymieniania się
autografami. Taki z drugiej ręki jest
dla niego mniej wartościowy. Aby
mieć satysfakcję, musi zdobyć podpis
samodzielnie.
– Czasem ktoś pyta: a co z autografami ludzi, którzy już umarli?
Tych już nie zdobędziesz sam! Odpowiadam wtedy: trudno, przepadło.

ǌĞŬĂũČĐŶĂůŝƐƚŽŶŽƐǌŬħ

Sympatycznie, kiedy autograf
zostaje opatrzony dedykacją. Mistrzem okazał się Andrzej Dobosz,
krytyk literacki znany z kultowego
filmu „Rejs” Marka Piwowskiego, w
którym zagrał rolę filozofa.
- W książce, którą wysłałem
mu do podpisu, napisał: „Szanowny Panie Marku, cieszę się, że w
Pańskiej kolekcji nie ma dygnitarzy
policyjnych”. Dodatkowo na zdjęciu
(oczywiście z „Rejsu”) napisał całą
rozprawkę na temat okularów, w
których wystąpił – opowiada Marek
Węgorzewski.
To pasja na całe życie. Choć, jak
przyznaje knurowianin, największe
emocje wzbudzała w dzieciństwie.
– Dawniej były takie dni, kiedy godzinami stałem w oknie, czekając na
listonoszkę – wspomina. – Gdy przychodziłem ze szkoły, od razu pytałem,
czy przyszła poczta. Teraz podchodzę
do tego z większym dystansem. Jak
człowiek jedzie, aby zdobyć podpis
gwiazdy, to na 90 procent wiadomo,
że się uda, a jak mimo wszystko
nie wyjdzie, to też nie ma rozpaczy.
Zresztą żadna taka wyprawa nie idzie

8

na marne. Podczas takiego wyjazdu
spotykam innych kolekcjonerów,
wymieniamy się doświadczeniami –
więc nawet jak wrócę bez autografu,
to i tak wyprawa nie będzie daremna.
Autografy niektórych osób są
wręcz nie do zdobycia. Bywa, że ktoś
z zasady nie rozdaje podpisów. Na
przykład George Lucas. Chętnie wysyła zdjęcia, pozuje do nich, ale nic
poza tym. Od kilku lat Ringo Starr
też się nie podpisuje. Ale na szczęście,
jego autograf zdobyłem już wcześniej.
Niechęć niektórych gwiazd do
rozdawania autografów bierze się
stąd, że niektórzy chcą je dostać w
ilościach hurtowych, na handel. Łatwiej jest, kiedy prosisz o dedykację,
wtedy wiadomo, że to dla konkretnej
osoby. I dla mnie taki autograf też jest
cenniejszy, bardziej osobisty.
Na niektóre osoby trudno znaleźć
namiary – Marek od lat szuka na przykład kontaktu z Adamem Słodowym,
prowadzącym przed laty w „Teleranku” kultowy kącik „Zrób to sam”.

:ĂŬǌĚŽďǇđƉŽĚƉŝƐ
ƉƌĞǌǇĚĞŶƚĂ

Bywa, że celebryta popularny w
danym momencie po kilku latach jest
całkowicie zapomniany – jak jeden z
uczestników reality show Big Brother,
którego podpis Marek Węgorzewski
też ma w swoich zbiorach. Ale bywa i
odwrotnie – prosi się o autograf kogoś
słabo znanego, kto po kilku latach
staje się sławny. Tak było choćby z
Donaldem Trumpem – ładnych parę
lat temu knurowianin zdobył podpis
tego biznesmena. Dziś byłoby to o
wiele trudniejsze – autografy urzędujących prezydentów są niemal nie
do zdobycia. No chyba że miało się
takich przyjaciół jak nieżyjący już
prof. Wiesław Chrzanowski, były
marszałek, który zaproszony na spotkanie z Barackiem Obamą pamiętał
o znajomym pasjonacie w Knurowa.
Największe kolekcjonerskie marzenie, które spełniło się Markowi
Węgorzewskiemu, to spotkanie z

Lotharem Matthäusem. Ten piłkarz
to jego idol z dzieciństwa. Pamięta
czystą dziecięcą radość, kiedy w
1990 roku reprezentacja RFN zdobyła mistrzostwo świata. Kiedy po
latach, w 2015 spotkał go w Pradze,
odżyły dawne emocje: – Początkowo
mi odmówił, ale wtedy do akcji wkroczył mój kolega - złapał Matthäusa i
mówi: „Marek to twój największy fan
w Polsce. Od dziecka zbierał wszystkie wycinki prasowe na twój temat!”
Wtedy Lothar podszedł, klepnął mnie
w plecy i powiedział: „No to chodź do
tego zdjęcia”. Popłakałem się wtedy
jak dziecko – to było spełnienie moich
dziecięcych marzeń.

EĂũĐŝĞŬĂǁƐǌĞʹŶŝĞƚǇƉŽǁĞ

Wzajemne relacje między zbieraczami są dość specyficzne. Z jednej
strony to hobby indy widualne.
Niektórzy specjalizują się w danych
dziedzinach – zbierają tylko autografy gwiazd kina, albo wyłącznie
piłkarzy. Są też tacy, których interesują jedynie podpisy duchownych.
Z drugiej strony w pewien sposób
czuje się rywalizację. – Z większością
znajomych kolekcjonerów mam bardzo dobry kontakt, kolegujemy się. Z
tego, co wiem, część z nich powinna
zagościć na wernisażu.
Już w najbliższy piątek, 3 lutego, o
godz.19.30 w knurowskiej Sztukaterii
zostanie otwarta wystawa prezentująca około 250 pozycji ze zbiorów Węgorzewskiego. To, co prawda, drobny
wycinek, ale za to same perełki. Jak
zapowiada Marek, znajdą się tam
zarówno autografy gwiazd światowej
rangi, jak i osób mniej znanych, ale
za to nietuzinkowych. Takich jak sekretarka Josepha Goebbelsa (zmarła
przed kilku dniami w wieku 106 lat),
ostatnia pasażerka Titanica, mężczyzna ranny podczas zamachu na
prezydenta USA, J.F. Kennedy’ego czy
też szwaczka, która szyła flagę, jaką
Neil Armstrong zatknął na Księżycu.
Albo człowiek, który jako pierwszy
gość odwiedził Disneyland. Takie
osoby o wiele trudniej się znajduje,
więc i satysfakcja jest większa. Każdy
taki nietypowy autograf niesie ze sobą
wyjątkową historię jego autora. Samo
zdobywanie podpisów to też fascynujący materiał na kolejne anegdoty.
W piątkowy wieczór w Sztukaterii
Marek Węgorzewski podzieli się
różnymi opowieściami związanymi
z jego pasją. Wstęp jest wolny, a kto
przyjdzie, na pewno nie pożałuje.
Mirella Napolska
:\VWDZĊNROHNFMLDXWRJUDIyZ0DUND
:ĊJRU]HZVNLHJRPRĪQDRJOąGDüGR
 OXWHJR Z JRG]LQDFK Z SRQLH
G]LDáNLRGGRZHZWRUNL
F]ZDUWNLLSLąWNLRGGR
]DĞZĞURG\RGGR

Przegląd Lokalny Nr 5 (1245) 2 lutego 2017 roku

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

8SDUW\MQLHQLHVDPRU]ċGyZ
E\ãRE\SU]HNOHľVWZHP
/LPLWNDGHQFMLZãRGDU]\

7DPJG]LHPLHV]NDĔF\QLHVą]DGRZROHQL]SUDF\VZRMHJRSUH]\GHQWD
GDMąWHPXZ\UD]QLHZ\ELHUDMąFJRSRQRZQLH$OHWHĪG]LDáDOQRĞü
GREU]HRFHQLDQDMHVWSUHPLRZDQDUHHOHNFMą:RE\GZXSU]\SDGNDFK
WRGHF\]MDZ\ERUFyZ0RLP]GDQLHPRJUDQLF]HQLHOLF]E\NDGHQFML
ZRF]\ZLVW\VSRVyESR]EDZLPLHV]NDĔFyZGHPRNUDW\F]QHJRSUDZD
GRZ\UDĪHQLDVZRMHJR]GDQLD±PyZL=\JPXQW)UDQNLHZLF]SUH]\GHQW
*OLZLFD]DUD]HPSUH]HV=ZLą]NX0LDVW3ROVNLFKNRPHQWXMąF]DPLDU\
U]ąG]ąF\FKNUDMHP

U

jawniony przez wpływow ych p ol it y ków P r aw a
i Sprawiedliwości zamysł
wprowadzenia limitu kadencji
prezydentów, burmistrzów i wójtów do maksymalnie dwóch rozgrzał do czerwoności środowisko
samorządowców. Zwłaszcza to,
że wieloletni włodarze zostaliby
wykluczeni od razu – nie mogliby
ubiegać się o reelekcję w najbliższych wyborach, przewidzianych
pod koniec 2018 roku.
Jak rządzący tłumaczą swoje
zamiary? Powtarza się kilka argumentów. Ich zdaniem wieloletni
prezydenci nie gwarantują dynamiki rozwoju – są wypaleni, mniej
kreatywni. Co gorsze, zdaniem
zwolenników limitu kadencyjności, tacy włodarze „firmują”
skostniałe lokalne układy. Przekonują, że to ryzyko tworzenia
się swoist ych k lik, przejawów
nepotyzmu, wynaturzenia i karykatury samorządności.
Przeciwnicy takiej radykalnej
zmiany odrzucają podejrzenia
i zarzuty. Argumentują, że brak
dowodów na zależność między
długotrwałym pełnieniem funkcji
prezydenta (wójta/burmistrza)
a sprzyjaniem powstawaniu lokalnych koterii. Zarzut „rozleniwienia się” włodarzy też uznają za
nietrafiony. Akcentują za to wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu gminą i umiejętność przekuwania kompetencji na korzyści
dla samorządu. Podejrzewają, że
za pomysłem rządzących kryje się
polityka: próba wyeliminowania
z walki o władzę w samorządach
silnej konkurencji, jaką bez wątpienia są włodarze z wieloletnim
stażem.
Cz y z a mierzenia sta ną się
faktem, przyszłość pokaże. O skomentowanie sytuacji poprosiliśmy
Zygmunta Frankiewicza – prezydenta Gliwic od 1993 roku, przez
20 lat przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
obecnie prezesa Związku Miast
Polskich.
***
Bogusław Wilk: - Panie Prezydencie, czy zamysł ograniczenia do
dwóch liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów to – Pana
zdaniem – dobry kierunek zapowiadanych zmian w samorządach?

Zygmunt
Frankiewicz,
prezydent Gliwic:
- Jestem zdecydowanie sceptyczny.
Uważam, że to zła
koncepcja.
- Jako szef Związku Miast
Polskich zapewne zna Pan opinie
wielu prezydentów i burmistrzów.
Podzielają Pański osąd?
- Tak. Wyraźna jest krytyczna
zgodność w ocenie tego tematu.
- Skąd taka jednomyślność?
- Opiera się na faktach. Samorządy, gdzie mandaty prezydenckie
sprawowane są dłużej niż dwie
kadencje, lepiej na tym wychodzą.
Pokazują to analizy rankingów
samorządowych, wskazujące na wyraźną zależność między stabilnością
władzy a wynikami.
- Z czego to wynika?
- Stabilność sprawowania funkcji pozwala na myślenie długofalowe, na realizację wizji. I oczywiście
na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Jedna kadencja to okres
zdecydowanie za krótki, by bardziej
ambitne, wymagające dłuższego
czasu, plany wdrożyć w życie.
- Jednak dwie podwajają ten
okres?
- Tak, lecz upływ drugiej kadencji – gdyby plany rządowe zostały wprowadzone – oznaczałby
wyeliminowanie liderów z wiedzą,
kompetencjami i doświadczeniem,
ale także pasją w kierowaniu gminą
bądź miastem. Moim zdaniem błędem byłaby rezygnacja z możliwości
dalszego korzystania z ich wypracowanego przez lata profesjonalizmu. Uważam, że kapitał społeczny
w Polsce jest niski i nie stać nas na
jego trwonienie.
- Żaden prezydent, burmistrz
czy wójt nie ma gwarancji, że
wyborcy zaufają mu po raz trzeci,
czwarty i kolejny...
- To prawda. I tak też się dzieje.
Tam gdzie mieszkańcy nie są zadowoleni z pracy swojego prezydenta,
dają temu wyraz nie wybierając
go ponownie. Ale też działalność
dobrze oceniana jest premiowana
reelekcją. W obydwu przypadkach
to decyzja wyborców. Moim zdaniem ograniczenie liczby kadencji
w oczywisty sposób pozbawi mieszkańców demokratycznego prawa do
wyrażenia swojego zdania. Dlaczego
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zamierza się odebrać im tę możliwość?
- Wedle niektórych polityków
uczyni się to w imię likwidacji skostniałych, może też szemranych,
układów, które przez lata rzekomo
potworzyły się w niektórych samorządach. Czuje się Pan Prezydent
twórcą bądź elementem jakiegoś
układu, którego macki oplatają
instytucje samorządowe?
- To bardzo krzywdząca sugestia. Dowodem na jej bezzasadność
jest funkcjonowanie samorządu
Gliwic. Nie ma nepotyzmu - nabór
na stanowiska w Urzędzie Miejskim
traktujemy niezwykle poważnie.
Procedury są przejrzyste, konkursy
uczciwe. Dzięki temu pozyskujemy
najlepszych fachowców, którzy odpłacają się miastu efektywną pracą.
- Ale nie da Pan głowy, że tak
jest w całym kraju...
- Zgadza się, ale od tego są
odpowiednie kontrole i służby, by
ewentualnym nieprawidłowościom
z apobiegać , a łamanie prawa
ujawniać i karać. Wszystko, co naganne powinno być konsekwentnie
rugowane. Proszę przy tym zauważyć, że chyba nie ma bardziej
i częściej kontrolowanej sfery niż
samorządność. Są dziesiątki instytucji, które nicują samorządy
na wskroś. Nawiasem mówiąc,
znamienne, że to w instytucjach
centralnych unicestwiona została
idea służby cywilnej. To bardzo
złe podejście. W moim odczuciu,
jeśli gdzieś występują niestosowne praktyki, należy je zwalczać.
Z pojedynczych przykładów należy
wyciągać wnioski, lecz nie czynić
z nich generalnej zasady...
- Jest Pan zdecydowanym zwolennikiem samorządności.
- Taka postawa łatwo się obroni. Fakty są bowiem takie, iż
75 proc. inwestycji publicznych
w Polsce to właśnie dzieło samorządów. To dzieło tysięcy ludzi,
samorządowców z krwi i kości,
którzy pracując na rzecz swoich
„małych ojczyzn” mają wpływ
na rozwój kraju. Tu ponownie
dotykamy kwestii kadencyjności.
W mniejszych miastach i gminach
ludzie się dobrze znają. Wiedzą,
kto się sprawdził, kto gwarantuje
efektywną działalność na rzecz
społeczności, komu zaufać. Nic
dziwnego, że to właśnie w gminach

i mia steczkach dotychcza sowi
wójtowie i burmistrzowie często uzyskują reelekcję na trzecią
bądź kolejną kadencję. W dużych
miastach rotacja na stanowiskach
prezydenckich jest zdecydowanie
częstsza.
- Pana to jednak nie dotyczy –
sprawuje Pan prezydencki urząd
od 1993 roku...
- Nie wypowiadam się w swoim
interesie. Mam wyrobiony pogląd
na omawianą sprawę. Bazuję na
faktach i obiektywnym oglądzie
sytuacji.
- Mimo wszystko, może za
pomysłem ograniczenia liczby
kadencji kryją się merytoryczne
powody?
- Jakie? Argumenty, które przywołałem, temu przeczą. Moim
zdaniem w tej kwestii decyduje nie
meritum, lecz polityka. Nie dobro
państwa, lecz partii.

- Co przemawia za ta k im
osądem?
- Jak zinterpretować pomysł
uniemożliwienia udziału w wyborach samorządowych komitetom
lokalnym? Odpowiedź nasuwa się
sama... Tu chodzi o wyeliminowanie z wyborczej walki o władzę
silnej konkurencji. Zarówno cieszących się wysokim poparciem
społecznym wieloletnich prezydentów, burmistrzów i wójtów,
jak i cenionych samorządowców,
stroniących od partyjnych szyldów
i sztandarów. Uważam, że upartyjnienie samorządów stanie się
dla naszego kraju przekleństwem.
Przyniosłoby wiele szkód. Nie chcę
być posądzonym o małostkowość,
ale nie słychać, by parlamentarzyści proponowali ograniczenie liczby kadencji posłów i senatorów...
- Czy i jak zamierzacie Państwo, samorządowcy, reagować?
- Nie przesadzę mówiąc, że telefon mi się grzeje. Pierwsze reakcje to
rozżalenie i złość. Ale to już minęło.
Teraz rozmówcy, samorządowcy
z krwi i kości, zastanawiają się jak
skoordynować wysiłki, by przekonać rządzących, że ich koncepcja nie
przyniesie wiele dobrego.
- Uda się?
- Nie sposób tego przewidzieć.
Chcę wierzyć, że rządzący dobro
państwa postawią ponad partyjne
interesy. Ale czy tak będzie?...
5R]PDZLDá%RJXVáDZ:LON
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Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 03/2017 brzmiało: „RÓWNOLATEK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria
Smętek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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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
U
numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
&=:$57(.
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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).
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Prawidłowe
rozwiązanie rozrywki z nr.
+LVWRULD0LFKDOLQ\:LVáRFNLHM
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny bilet
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do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
±U
odbiór zapraszamy
do redakcji.
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www.kinoscenakultura.pl
.LQR]DVWU]HJDVRELHSUDZRGR]PLDQZUHSHUWXDUX

10

3LRWU3XOLľVNL].QXURZD

XUUJFP

$OH[DQGHU*yUND].QXURZD

XUUJFP

Przegląd Lokalny Nr 5 (1245) 2 lutego 2017 roku

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

Knurów
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informacja własna wydawcy

zieci z uwagą przyglądają
się światu, dziwiąc się
temu, co dla nas, dorosłych,
jest codzienne i zwyczajne.
Aby ta ciekawość i wrażliwość
nie zniknęła wraz z dorastaniem, potrzebni są mądrzy
nauczyciele – ludzie, którzy
nieustannie będą rozbudzać w
dzieciach potrzebę tworzenia.
Dzieci chcące wziąć udział
w warsztatach artystycznych

D

miały do wyboru dwa turnusy – każdy trwający po pięć
dni. Warsztatowe poranki
zaczynały się podobnie – od
rozgrzewki całego ciała połączonej z ćwiczeniami tanecznymi. Organizatorzy zadbali,
aby czas spędzony w DK był
niezwykły i zaskakujący. Każdy dzień przynosił inną atrakcję. Tydzień spajały elementy
warsztatów „Od wyobraźni
do innowacji”, podczas których dzieci nauczyły się, że
kreatywnym można być zawsze – czy to przygotowując
pizzę, czy improwizując na
instrumentach.
- Maluchy mierzyły się z
różnymi zadaniami wymagającymi kreatywności i pomysłowości. Nie podsuwaliśmy
im gotowych rozwiązań, wręcz
przeciwnie – zachęcaliśmy,

aby „ruszyły głową” i same
znalazły sposób na rozwiązanie problemu – tłumaczy
Mariusz Kowalczyk, zastępca
dyrektora Centrum Kultury.
Maluchy pod okiem instruktorek, Pauliny Kowalczyk i Aleksandry Kwiatek,
ćwiczyły głos i dobrą dykcję,
oswajały się z dużą, oświetloną sceną, tańczyły w rytm
klasycznej muzyki. Słowem
– udowadniały, że każde
dziecko jest artystą. Warsztaty zakończyła eksplozja ekspresji! Na scenie Domu Kultury dzieci zaprezentowały
niezwykłe talenty. Wystąpili,
m.in. mali naukowcy, którzy
skonstruowali wiatrak i, oczywiście, muzycy – perkusista,
tancerki i wokalisty.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

1/17-odw.

('8.$&-$
5\EQLN26.$QGU]HML6\Q6]NROLP\QDNDW
$0$$$%%(&&(ĝZLDGHFWZD
NZDOLILNDFML ZDUV]WDW\ GOD LQVWUXNWRUyZ
7HO
1-10/17

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZPDORZDQLH GRPyZ
UHPRQW\HOHZDFML7HO
5-26/17

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ UHPRQW\ PLHV]NDĔ
7HO

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO

ZDROWIE I URODA

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL GOD
G]LHFL ODWGRĞZLDGF]HQLD 7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLPVWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

'$035$&õ
)LUPD]DWUXGQLHPHU\WyZGRSUDFĞOXVDUVNLFK
NRQWDNW

2-13/17

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
$GDSWDFMD SRGGDV]\ .DIHONRZDQLH Z\EX
U]DQLHĞFLDQNLUHPRQW\7HO

5/17

3U]\MPĊ IU\]MHUNĊ GR SUDF\ Z *OLZLFDFK
7HO

5-8/17

1-5/17 M

= D W U X G Q L P \  G R  S U D F \  Q D  N X F K Q L 
7HO
5-8/17

=DWUXGQLP\ VSU]ąWDF]NĊ ± PLOH ZLG]LDQD
HPHU\WND7HO
5-6/17

SZUKAM PRACY
(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO
.XFKQLHQLHRGSáDWQ\SRPLDUSURMHNWDWUDN
F\MQHFHQ\V]\ENLHWHUPLQ\7HO
3-8/17

àD]LHQNLSURMHNWUHPRQWPDWHULDá\WUDQV
SRUW7HO
3-8/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

48/16-8/17 Y

8VáXJLUHPRQWRZHSRPLDUZ\FHQDSURMHNW
'JUDWLV7HO
3-8/17

FINANSE
3 2 ĩ < & = . ,  . 5 Ï 7 . 2 7 ( 5 0 , 1 2 : ( 
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR
1-8/17 bold

3-26/17

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

2SLHNXQ GR ]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLH SVyZ
QLHDJUHV\ZQ\FK7HO
2/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU ]ąWDP
7HO
1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO

'2:<1$-ĉ&,$/2.$/.QXUyZXO.R]LHá
ND7HO
39/16-10/17Y

/RNDO KDQGORZ\ GR Z\QDMĊFLD &HQWUXP
RVLHGOD.QXUyZàRNLHWND7HO
5-8/17

6SU]HGDPPLHV]NDQLHZ6]F]\JáRZLFDFK0
PZLHĪRZLHF;SLĊWUR7HO
1-5/17

02725<=$&-$
6NXS VDPRFKRGyZ S áDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO
1-8/17
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,QLHPDP]DPLDUXSU]HVWDü
PyZL%ĊGĊ]ELHUDáGRNRĔFD
ĞZLDWDLMHGHQG]LHĔGáXĪHM

1/17-odw.

6SU]ąWDQLHXRVyEVWDUV]\FK7HO
5/17-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

1,(58&+202ć&,

.U\VWLDQ0HL]QHU±QDMGáXĪHMNZHVWXMąF\ZRORQWDULXV]
:2ĝ3]DVZRMąSRVWDZĊRWU]\PDáVSHFMDOQąQDJURGĊ
G\UHNWRUD&HQWUXP.XOWXU\-HU]HJR.RVRZVNLHJR

W

ielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy wystartowała 3 stycznia 1993 roku. Zbierała pieniądze
dla chorych dzieci. Podobno to, aby
połączyć zabawę z pomaganiem,
doradził Jurkowi Owsiakowi ks.
prof. Józef Tischner, który miał powiedzieć do kapelmistrza orkiestry:
„Proszę zrobić show, bez tego zbierze
pan tyle, ile dziad pod kościołem”.
Jurek Owsiak posłuchał rady
księdza – zrobił show!
Dla Krystiana Meiznera większość finałów orkiestry wygląda podobnie. Mroźny styczniowy dzień.
Pan Krystian wcześnie rano odwiedza sztab WOŚP w knurowskim
kinie. Zabiera identyfikator, puszkę
z wielkim serduchem i serduszkowe
naklejki, które podaruje w zamian
za datek. Zmierza w pobliże kościoła
pw. św. Cyryla i Metodego. Od lat ma
swoje stałe miejsce.
Krystian to z pewnością najpopularniejszy wolontariusz orkiestry
w Knurowie i jeden z najbardziej
uśmiechniętych. Tylko w 2017 roku
zebrał 1431 zł.
- Ludzie mnie poznają. Podchodzą, pytają, ile to już lat zbieram.
Dziwią się, że tak długo – opowiada.

Pomaganie w ymaga odwagi,
przełamania w sobie niepewności,
czy na pewno mam prawo prosić
ludzi o pomoc, nawet jeśli nie proszę
dla siebie.
- Gdy zaczynałem zbierać, trochę
się wstydziłem. Ale teraz – lubię to –
śmieje się.
Pan Krystian gra z Jurkiem
Owsiakiem od początku. Razem
świętują wszystkie okrągłe jubileusze.
- Do grania z WOŚP zachęcił
mnie Krzysztof Skowroński. Akurat
byłem w Domu Kultury. Krzysztof
przyszedł i zapytał, czy nie chciałbym
zbierać dla orkiestry. Pomyślałem:
czemu nie? - wspomina.
Wolontariusz 25 lat trwa w podjętej wtedy decyzji.. Choć przecież
nie zawsze bywa łatwo... Mróz najwytrwalszym daje w kość. Pan Krystian nie baczy na przeszkody, zobowiązał się do pomocy orkiestrze i …
- Chcę pomagać i będę pomagał!
- zarzeka się. - Jak długo zamierzam
grać z orkiestrą? Odpowiem tak, jak
mówi Jurek Owsiak: Do końca świata
i jeden dzień dłużej!
-EIRWR%RJXVáDZ:LON

Przegląd Lokalny Nr 5 (1245) 2 lutego 2017 roku

63257

www.przegladlokalny.eu

3XFKDUQD]DNRľF]HQLHIHULL
ugeniusz Mehlich zorganizował dla sw ych
podopiecznych wewnętrzne
zawody o Puchar Klubu.
- Największy ciężar - 160
kg wycisnął Łukasz Chmiel e ws k i , a n ajmł o d sz y m
uczestnikiem był 13-letni
Tymoteusz Pająk. Jego wynik to 35 kg - relacjonuje
Eugeniusz Mehlich, który
dodaje, że wśród kibiców
był jeden z najsilniejszych
ludzi w Polsce sprzed lat,
Paweł Kubica.
Na liście startujących
znaleźli się:
- juniorki do 16 lat Martyna Jaśkiewicz, - juniorki do 18 lat - Maria
Kasprzyk, - juniorzy do 16
lat - Paweł Puławski, Jakub
Ostrowski, Tymoteusz Pająk, Daniel Machulik, Wojciech Papis, - juniorzy do

lat 18 - Denis Machnikowski, Dawid Ozga, Grzegorz
Cieślak, Michał Bochniarz,
Rafał Czempiel, Radosław
Włoczka, Wojciech Nocoń,
- juniorzy do lat 20 - Przemysław Grochal, Konrad
Piecha, - seniorzy - Łukasz
Chmielewski, - weterani Eugeniusz Mehlich.
Start w tych zawodach
był sz cz egól ny m w ydarzeniem dla debiutantów.
Junior do lat 16 - Paweł
Puławski startując w kategorii 66 kg wycisnął 45 kg,
junior do lat 18 - Michał
Bochniarz w kategorii 74
kg wycisnął 75 kg, natomiast Wojciech Nocoń w
tej samej kategorii wiekowej, ale w wadze 93 kg
osiągnął wynik 100 kg.
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czniowski Klub Sportowy
Eugen może się pochwalić bogatą kolekcją pucharów
i medali, a przede wszystkim
tytułów mistrzowskich. Zarówno tych wywalczonych w
kraju, jak i poza jego granicami. Nie jest tajemnicą, że
te wszystkie sukcesy to plon
mozolnej i wieloletniej pracy.
Wyciskanie sztangi wielu
osobom kojarzy się z dyscypliną, w której startują silni i
duzi faceci. Eugeniusz Mehlich
wraz ze swymi podopiecznymi
udowodnił, że obok umięśnionych facetów jest w tej dyscyplinie również miejsce dla
przedstawicielek płci pięknej, a
nawet dla dzieci. I że można ją
uprawiać dbając jednocześnie
o smukłą sylwetkę.
Trenerzy próbują zachęcić
do wyciskania sztangi najmłodszych. Podkreślają przy
tym, że fachowo przygotowany trening pozwoli młodemu
człowiekowi prawidłowo się
rozwijać, a przy okazji spróbować swych sił w sportowej
rywalizacji. Właśnie do takiej
rywalizacji doszło kilka tygo-

foto-migawka

dni temu, gdy w Chorzowie
odbył się turniej dla dzieci.
- Muszę przyznać, że wcześniej z takimi imprezami się nie
spotkałem - mówi Eugeniusz
Mehlich, którego podopieczni
stanęli w szranki z rówieśnikami z Siemianowic Śląskich,
Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Chorzowa i Dębieńska.
- Formuła tych zawodów była
niezwykła. Proszę sobie wyobrazić, że w roli pomocników
i obsługi pomostu wystąpili
aktualni mistrzowie i rekordziści świata, a występy oceniał
sędzia międzynarodowy. Dla

dzieci było to dodatkowe pozytywne przeżycie.
Knurowski team tworzyło
czterech młodych kandydatów na sportowców. 6-letnia
Emilia Mehlich zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 3 kg.
W tej samej kategorii wiekowej i z takim samym wynikiem rywalizację chłopców
wygrał Dawid Dzieżok.
Wśród 9-latków ze zwycięstwa cieszyli się: Sandra Dzieżok (wynik - 15 kg) i Adam
Mehlich (wynik - 17,5 kg).
3L6N
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Spotkanie z Piotrówką
było nieoficjalnym debiutem
w roli trenera Concordii Zbigniewa Matuszka. Ów debiut wypadł okazale mimo,
że knurowianie zagrali bez
kilkunastu piłkarzy, którzy
jesienią uczestniczyli w 4-ligowych rozgrywkach. W kadrze z różnych względów
zabrakło takich zawodników, jak Kuczera, Szczurek,
Czajka, Bąk, Bartoszewicz,
Mateusz Mikulski, Gałach,
Górka, Stebel, Walkowski,
Kutypa, Nowosielski, Pilc.
W sobotnim meczu nie pokazali się też Młynek i awizowany, jako nowy nabytek
Łopatka.

ϮϬͲŵŝŶƵƚŽǁǇŵ
ŽƉſǍŶŝĞŶŝĞŵ

Goście docierali do Knurowa na raty, a ostatnia partia
zawodników przyjechała kilkanaście minut po tym, jak
sędzia miał rozpocząć mecz.
Ostatecznie pierwszy gwizdek
rozległ się z 20-minutowym
opóźnieniem, po czym obserwowaliśmy konfrontację
„przemeblowanej” Concordii
z przypadkowo skleconym
zespołem z Piotrówki, a raczej
z Afryki. Piłkarzom z Czarnego Lądu wystarczyło sił

)RWR3LRWU6NRUXSD
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na kilkanaście minut równorzędnej walki, po czym
knurowianie rozwiązali worek z bramkami, odnosząc
wysokie zwycięstwo.

^ŶĂũƉĞƌ
WŝŽƚƌƵĐŚĂůŝŬ

Najczęściej do siatki rywala trafiał Piotr Buchalik.
Jego hat-trick plus dwa gole
Michała Zielińskiego, a także
bramki Michała Mikulskiego
i Patryka Hałasa doskonale
zilustrowały to, co działo się
na murawie.

Honorowe trafienie dla
gości zaliczył Takesure Chinyama. Ten sam, który po
sezonie 2008/2009, jako zawodnik stołecznej Legii wraz
z Pawłem Brożkiem zdobył
koronę króla strzelców naszej
ekstraklasy.

:ĞĚĞŶƚĞƐƚŽǁĂŶǇ

Jak na grę kontrolną to
trener Zbigniew Matuszek
d y s p on ow a ł n i e l i c z ny m
gronem zawodników. Gdy
inne zespoły w tym okresie
przygotowawczym grają na

dwa składy, szkoleniowiec
Concordii musiał zadowolić
się zaledwie 14 zawodnikami. W wyjściowym składzie
pojawili się Jóźwik, Hałas,
Kominiak, Gałązka, Michał
Mikulski, Idziaszek, Przesdzing, Lipka, Buchalik, Bociek, Zieliński. Na ławce rezerwowych usiedli: Misiak,
Karwowski i Knot.
Je d y n ą n ow ą t w a r z ą
w knurowskim zespole był
testowany bramkarz Dawid
Jóźwik z Piasta Gliwice.

3L6N

W

ilki Wilcza mają
za sobą trzy gry
kontrolne, po których
mo g ą p o c hw a l ić s i ę
do d at n i m bi l a n s em .
Pierwszą przegrali co
prawda z wyżej notowanymi rezerwami Górnika Zabrze 0:1, jednak
dwie kolejne w ygrali.
Najpier w 3:0 z e Śląskiem Świętochłowice,

hǁĂŐĂŶĂƌĐŝĂƌǌĞ
ŝƐŶŽǁďŽĂƌĚǌŝƑĐŝ
Już 14 lutego, w Walentynki, sympatyków sportów zimowych zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji Zawodów Narciarsko-Snowboardow ych o
Puchar Prezydenta Miasta
Knurów.
Ty m ra zem impreza
odbędzie się na stokach
Ośrod ka Na rcia rsk iego
„Złoty Groń” w Istebnej.
W t y m rok u po ra z
pierwszy oprócz narciarzy
na starcie staną również
snowboardziści.
Wsz yst k ie i n for macje dot ycz ące zawodów
i z api s ów z najdują się
na stronie internetowej
www.mosirknurow.pl
14

a następnie 4:2 z Gwarkiem Tarnowskie Góry.
W sobotę podopieczni Jacka Wiśniewskiego
zmierzą się z Szombierkami Bytom.
Wśród zawodników
testowanych zaobserwowaliśmy m.in. Pawła Gałacha z Concordii
Knurów.
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Przygotowania piłkarzy do rundy wiosennej ruszyły już
pełną parą. Można zatem rzec, że coraz więcej piłki mamy
tej zimy. W kilku ligach zagranicznych zespoły toczą już
batalię o punkty. Na naszych boiskach też się gra, ale na
razie towarzysko. Jak przeglądacie relacje z tych towarzyskich potyczek to na pewno nie jest wam obcy tak zwany
zawodnik testowany. Można się na niego natknąć niemal
w każdej drużynie. Nie wiem, czy wam to przeszkadza czy
nie, ale mnie takie określenie piłkarza zwyczajnie denerwuje. Co to znaczy, zawodnik testowany? Że na imię ma
zawodnik, a na nazwisko testowany? Bzdura.
Niektórym działaczom i trenerom w głowach się poprzewracało i bez powodu odbierają piłkarzom prawo do
ich imienia i nazwiska. Niewykluczone, że za chwilę posuną się jeszcze krok dalej i wydadzą zakaz robienia zdjęć.
No bo, jak nie można w relacji z meczu podać ich imienia
i nazwiska, to tym bardziej nie można pokazać ich twarzy.
Głupota do kwadratu.
Dziwię się nie tylko trenerom i działaczom, którzy
w każdym okienku transferowym wręcz pielęgnują ten
chory zwyczaj. Dziwię się przede wszystkim zawodnikom,
że pozwalają się tak traktować.
Chyba, że mają jakiś powód, by nie ujawniać swoich
nazwisk. A skoro tak to proponuję, by wychodzili na boisko w kominiarkach, bo w dzisiejszych czasach ukrycie
nazwiska przy pokazaniu twarzy nie stanowi większego
problemu, by daną osobę i tak zidentyfikować. Pora więc
skończyć z tym kabaretem i zacząć traktować się poważnie.
Tak, jak to miało miejsce w sobotę na meczu Concordii,
gdzie z szacunkiem i zrozumieniem podeszli do zawodnika testowanego, reportera i czytelnika, a zarazem kibica.
Można? Pewnie, że można.

3UDFRZLW\
weekend

Z

espół Concordii Knurów z roczni ka 2002
prowadzony przez Tomasza Nowosielskiego wykorzystuje każdą okazję, by
jak najlepiej przygotować
się do rundy wiosennej.
Jednym z elementów tych
przygotowań jest udział w
turniejach halow ych. W
czasie ferii młodzi knurowianie zanotowali pracowity weekend biorąc udział
w rozgr y wkach Halowej
L ig i Podok ręg u Z abr z e
oraz w turnieju w Raciborzu.
W H L PZ C oncord ia
zapewniła sobie udział w
wielkim finale, który zaplanowano na 4 marca. W
rozgrywkach grupowych,
które odbyły się w Wielowsi, nasz zespół zajął drugie
miejsce gromiąc 12:1 ŁTS
Łabędy, zw yciężając 1:0
MKS Sośnicowice, remisując 2:2 z FA I Pyskowice
i ulegając 0:2 KS MOSiR
Sparta Zabrze.
Knurowianie wystąpili
w składzie: Dawid Szafrański, Szymon Grzybowski,

Katarzyna Kubik, Patryk
Górka, Dawid Nowakowski,
Kamil Buczyński, Tomasz
Matuszek, Jakub Erfurt, Jakub Pyznar, Patryk Łowicki,
Damian Krawczyk, Adam
Zaboroś.
Po udany m w ystępie
w HLPZ zespół Tomasza
Nowosielskiego wyjechał
do Raciborza, gdzie zajął
czwarte miejsce. W turnieju, który odbywał się systemem „każdy z każdym”
Concordia pokonała późniejszego zwycięzcę - Unię
Racibórz 2:1, zremisowała
z drugim zespołem Unii
0:0, wygrała z Grunwaldem
Ruda Śląska 4:2 i dwukrotnie przegrała, 1:3 z Chemikiem Kędzierzyn-Koźle i
0:9 z MKS MOSiR Opole.
Skład Concordii z raciborskiego turnieju: Dawid
Szafrański, Tomasz Matuszek, Szymon Grzybowski,
Patryk Górka, Dawid Płoński, Grzegorz Przybyła, Bartłomiej Jankowski, Patryk
Łowicki.
3L6N
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o co dobre szybko się
kończy - tak pomyśleli
zapewne niektórzy uczniowie,
którzy o feriach mogą mówić
już w czasie przeszłym.
Miejski Ośrodek Sportu i

Rekreacji, który w czasie zimowej laby prowadził szereg
zajęć dla najmłodszych, na
zakończenie ferii zorganizował tradycyjny bal przebierańców. Miejscem tej imprezy

było lodowisko, gdzie w takt
muzyki można było nie tylko
potańczyć na łyżwach, ale i
wziąć udział w licznych grach
i zabawach.

3L6N

)RWR026L5

)RWR:DOGHPDU-DFKLPRZVNL

0LHMVND/LJD3LäNL1RĔQHM+DORZHM

63257

)UDJPHQWPHF]X9LERYLW7ULWHFK
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du i sygnalizują włączenie się
do walki o mistrzostwo.
W trzecim meczu tej kolejki spotkały się najmłodsze
w lidze drużyny TKKF-u Mi-

stral Intermarché i Paderek Teamu. Lepsi okazali się
pierwsi odnosząc zwycięstwo
po pięciu z rzędu porażkach.
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Skat sportowy

1RZ\
ZLFHOLGHU
Mamy nowego wicelidera
w klasyfikacji generalnej rozgrywek o Grand Prix Knurowa w skacie sportowym.
Lidera - Janusza Nowaka z
coraz lepszym efektem goni
Stefan Wroblowski.

3L6N
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godnie z zapowiedziami,
w 13. kolejce rozgrywek
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej najciekawszym spotkaniem okazał się pojedynek
Vibovitu z Tritechem. Po
ograniu przed dwoma tygodniami IPA Knurów, Vibovit
był faworytem tego meczu,
ale zaczął go fatalnie, bo po
kwadransie przegrywał już
0:3. W drugiej połowie błysnął jednak dwukrotny król
strzelców knurowskiej „halówki” Ariel Mnochy. W ciągu siedmiu minut trzykrotnie
znalazł on sposób na najlepszego bramkarza ostatnich
dwóch lat Krzysztofa Górkę
i wyprowadził swoją drużynę
na prowadzenie 4:3. Chwilę
później Vibovit nie zachował
należytej koncentracji i stracił
gola, a wynik remisowy utrzymał się do końcowej syreny.
Z p o d z i a ł u pu n k t ów
w meczu na szczycie najbardziej ucieszył się Team
Stalmet, który po ograniu
Bud-Expertu odskoczył w ligowej tabeli Tritechowi już na
4 punkty i zbliżył się zarazem
do prowadzącego duetu Vibovit – IPA. „Stalowi” nie przegrali już ósmego meczu z rzę-
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ięściarz Spartana Knurów - Damian Durkacz
uczestniczył w zgrupowaniu kadry narodowej juniorów w Zakopanem. Nastolatek z Knurowa znalazł się
wśród 10 zawodników tworzących kadrę, która trenowała w Zakopanem pod
okiem Jarosława Przygody
i Marka Okroskowicza.
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o raz dwunasty skrzyknęli się
parafianie knurowscy i kobiórscy na beskidzką wyprawę.
- Nawiązane przed ponad dekadą więzy znajomości i przyjaźni
w ramach działalności Akcji Katolickiej nie rozluźniają się nic a nic
– zapewnia knurowianin Marian
Gr uszk a, i nicjator wspól nych
corocznych spotkań. – Kilka lat
temu dołączyli do nas pracownicy
szpitala z katowickiego Ochojca i...
tak już zostało. Tradycja żyje i ma
się znakomicie.
Tym razem na jednodniowy
wypad w rejon Istebnej i Wisły wybrało się około 100 osób.

P

- Najpierw zebraliśmy się na
Kubalonce na mszy świętej w zabytkowym kościółku Świętego Krzyża
– mówi pan Marian. – Modliliśmy
się w intencji ks. Andrzeja Wieczorka w 30. rocznicę jego święceń
kapłańskich.
Znany knurowianom ks. Wieczorek, niegdyś proboszcz parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego, zebrał liczne
gratulacje i życzenia. W imieniu
uczestników nabożeństwa Marian Gruszka wręczył kapłanowi
statuetkę w kształcie... żagla.
- Nie bez powodu. Wszyscy znający ks. Wieczorka doskonale wie-

dzą, że żeglarstwo to jego hobby
– śmieje się nasz rozmówca.
Z Kubalonki przeniesiono się
na istebnia ńską Stecówkę. Na
kulig.
- To była wspaniała, pełnia wrażeń w blasku słońca, przejażdżka
– zapewnia pan Marian. – Szaleństwo, w dobrym tego słowa znaczeniu, w najlepszej formie...
Uciechę mieli dorośli, świetnie
bawiły się dzieci.
Nieco zmęczeni, ale zadowoleni,
uczestnicy wyprawy kontynuowali
wspólną zabawę w bacówce. Przy
dobrym jadle i dźwiękach skocznej,
także góralskiej, muzyki.

- Wszystkim tak się podobało,
że jeszcze w trakcie spotkania
zaczęto snuć plany co do kolejnej
w y praw y. Ale nie za rok , lecz
wcześniej – dodaje Gruszka. – Jak
wstępnie uradziliśmy, fajnie byłoby
skrzyknąć się ponownie pod koniec
lata, we wrześniu.
Pełni w ra żeń i zadowoleni
uczestnicy beskidzkiej wycieczki nie szczędzili ciepłych słów
organizatorom. Kierowali je pod
adresem Włodzimierza Gwiżdża
– prezesa Stowarzyszenia Moja
Gmina Nasz Pow iat, Ma ria na
Gruszki – społecznika, a zarazem
knurowskiego radnego, oraz nad-

leśniczego Romualda Jurzykowskiego. Panowie wespół w zespół
od lat zabiegają, by wyprawy w
Beskidy obfitowały w atrakcje. I
co rok im się to udaje.
- Cieszymy się, że nasze starania dają dobry efekt – nie kryje
satysfakcji Marian Gruszka. –
Radość i zadowolenie wszystkich
uczestników wycieczki jest znakomitym dopingiem do dalszych
działań. Już myślimy nad kolejną
wyprawą...
%RJXVáDZ:LON
Foto: archiwum organizatorów

informacja własna wydawcy
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omasz Rożek konkurował w kategorii
osobowość telewizyjna z Magdą Gessler,
Krzysztofem Ibiszem, Martą Manowską i Martyną Wojciechowską.
Ostatecznie Telekamery nie otrzymał, ale
zanotował niezły wynik.
- Kochani, przegrać z Martyną Wojciechow-

T

ską to żaden wstyd - napisał na Facebooku.
- Drugie miejsce to dla mnie ogromny zaszczyt.
Bardzo Wam dziękuję za głosowanie na mnie w
plebiscycie Telekamery. Tak duża liczba głosów
była dla mnie sporym zaskoczeniem. Zdobyłem
25 proc. wszystkich oddanych głosów! Raz jeszcze
dziękuję i do zobaczenia.
/g/
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o tej pory to Szczepan
Twardoch udzielał wywiadów. Tym razem zafascynowany sztukami walki pisarz z Pilchowic spotkał się
z Mamedem Khalidovem, by
porozmawiać m.in. o Czeczenii, MMA, dzieciństwie,
Rosji, samochodach, karate,
islamie, pradziadkach, kobietach, broni. O Polsce, Olsztynie, boksie, chrześcijaństwie,

D
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dżinach, wojnie, nietolerancji.
O najtrudniejszych walkach,
przyjaźni, sensie życia, lojalności, policji i jeżdżeniu na
ośle.
Wywiad rzeka „Lepiej byś
tam umarł” z aktualnym mistrzem KSW w wadze średniej
ukaże się nakładem wydawnictwa WAB już 15 marca.
/g/
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