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Nasz czytelnik wybrał się na zakupy do
niedawno otwartej Galerii Stara Cegielnia.
- Wszystko pięknie. Są duże sklepy,
sporo kupujących, ale jednak zabrakło
najważniejszego. Czego? Toalet...
– żali się knurowianin

Gdzie za potrzebą
Nie tylko on był zaskoczony.
- Wybrałam się do galerii, choć
mam tak daleko, że musiałam
podjechać autobusem. Prawie dwie
godziny chodziłam po sklepach.
Kiedy poczułam, że muszę iść za
potrzebą, zaczęłam szukać toalety.
Zdziwiłam się, ale nie znalazłam –
opowiada nam pani Barbara. - A
przecież przychodzi sporo starszych
osób, przyjeżdżają też goście z
innych miejscowości. Gdzie mają
iść? Za budynek? Ja z musu odwiedziłam starą znajomą - opowiada

pani Barbara.
O drażliwą kwestię toalet zapytaliśmy DL Invest Group, firmę
zarządzającą kompleksem.
- W Galerii Stara Cegielnia
będą toalety i to w krótkim czasie
- informuje nas Tomasz Rąba z DL
Invest Group. - Spółka już zleciła
przygotowanie najlepszego rozwiązania tej sprawy.
Jeszcze więc trzeba nieco cierpliwości. Niebawem problem ma
być rozwiązany.
jb

KNURÓW

Na krzyżówce

Chwila nieuwagi za kierownicą może skończyć się nieszczęśliwie,
zwłaszcza jeśli dopada kierowcę w takich miejscach jak skrzyżowanie. W
piątek, 6 lutego, na ul. Szpitalnej, w biały dzień, trzydziestolatek kierujący
oplem astrą nie ustąpił pierwszeństwa przejeżdżającemu volkswagenowi
passatowi, prawidłowo prowadzonemu przez 34-latka. Zdarzenie okazało
się bolesne dla pasażera volkswagena, 26-letniego zabrzanina – mężczyzna doznał urazu kręgosłupa i stłuczenia lewej nogi. Wszyscy uczestnicy
wypadku byli trzeźwi. Kierowcy opla zatrzymano prawo jazdy. Sprawę
prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
MiNa

GIERAŁTOWICE

Oszust w sieci

Popularność zakupów przez interenet rośnie, niestety nie wszyscy
sprzedawcy są uczciwi. Przekonała się
o tym 19-letnia mieszkanka Gierałtowic, która postanowiła nabyć Iphone’a
4. Mimo dokonania zapłaty, nie dostała zakupionego sprzętu. Przez oszusta
straciła 300 zł.
MiNa

WAŻNE DLA ABSOLWENTÓW KLAS GÓRNICZYCH

Zmiana branży może pomoże

Zmiany i problemy finansowe w górnictwie spowodowały wstrzymanie
zatrudnienia w tej branży. Absolwenci klas górniczych nie mają zatem
gwarancji, że po zakończeniu nauki zostaną przyjęci do pracy
w kopalni. Wśród nich są również uczniowie powiatowego Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
Mając to na uwadze Zarząd Powiatu Gliwickiego, we współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach, już teraz zachęca młodzież
do skorzystania z szerokiej oferty
kursów i szkoleń, które pomogą im
w odnalezieniu się na rynku pracy po
ukończeniu szkoły.
Powiat Gliwicki w 2004 r. zawarł
porozumienie z Kompanią Węglową
(które zostało odnowione w 2011
r.), na mocy którego uczniowie klas
górniczych ZSZ nr 2 w Knurowie
otrzymywali certyfikaty – gwarancję
zatrudnienia w kopalniach Kompanii
po zakończeniu nauki. Na bieżący
rok szkolny Powiat podpisał porozumienie również z Jastrzębską Spółką
Węglową Szkolenie i Górnictwo w
zakresie odbywania praktyk przez
uczniów ZSZ nr 2 oraz zatrudniania
absolwentów, które odby wałoby
się w zależności od potrzeb spółki.
Jednak obecna sytuacja w górnictwie
nie zapowiada w najbliższym czasie
zwiększenia przyjmowania nowych
pracowników, a co za tym idzie również i absolwentów klas górniczych.
4 lutego w Starostwie Powiatowym z myślą o nich odbyło się spotkanie, w którym wzięły udział: wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych Anetta Krzemińska, naczelnik Wydziału Rozwoju i

Promocji starostwa Joanna Piktas,
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie Grażyna Dąbrowska
oraz przedstawicielki PUP-u: kierownik działu ds. pośrednictwa pracy, pośrednictwa zawodowego i klubu pracy
Barbara Melnarowicz oraz pośrednik
pracy, doradca klienta instytucji Małgorzata Rybakiewicz.
Panie z Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiły informacje dotyczące
kursów, szkoleń oraz umiejętności
praktycznych pożądanych przez pracodawców, które mogą być pomocne
przy wsparciu absolwentów szkół
górniczych, kończących edukację w
roku szkolnym 2014/2015. Wśród
najbardziej cenionych uprawnień są
m.in. obsługa wózków widłowych,
prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia spawalnicze (MIG, MAG) oraz
elektryczne SEP. Pożądane przez
pracodawców są również umiejętność
czytania rysunku technicznego oraz
znajomość języków obcych – szczególnie angielskiego i niemieckiego.
Z ofertą bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych uczniowie mogą zapoznać się na stronie
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach www.
ckziu.gliwice.pl. Lista kursów zawodowych znajduje się też na stronie na
stronie miasta Gliwice (www.gliwice.
eu/miasto/edukacja/kursy-zawodo-

we). Bogatą ofertę szkoleń i kursów
posiada Kompanijny Ośrodek Szkolenia. Ich wykaz dostępny jest na:
www.kos.edu.pl. Ciekawą ofertę zajęć
dla młodych ludzi realizuje PUP w
Gliwicach, o czym więcej na www.
pup.gliwice.pl.
Współpraca pomiędzy Powiatem
Gliwickim a PUP-em w zakresie
wsparcia absolwentów klas górniczych obejmuje również doradztwo
zawodowe. Ta forma ma pomóc
młodym ludziom podjąć właściwą
decyzję co do wyboru przyszłego
zawodu – uwzględniającą ich zainteresowania, pasje, umiejętności,
predyspozycje, ale i aktualne potrzeby rynku pracy. Z doradcą PUP-u
można skontaktować się w siedzibie
placówki (pl. Inwalidów Wojennych
12 w Gliwicach), planowane są również spotkania w szkołach.
Przedstawicielki PUP-u przekazały również informacje o zawodach najbardziej poszukiwanych na
rynku pracy, które Zarząd Powiatu
Gliwickiego wykorzysta przy podejmowaniu decyzji o rekrutacji do klas
pierwszych ponadgimnazjalnych
szkół powiatowych. Podczas spotkania przedstawiona została oferta
wsparcia dla pracodawców, m.in.
przy tworzeniu nowych miejsc pracy
i szkoleniach.
/sisp, bw/

KNURÓW

KNURÓW

… spowodować kolizję, nawet podczas służby. W piątkowy wieczór przy ul.
1 Maja doszło do stłuczki z udziałem policyjnego radiowozu. 32-letni policjant
podczas służby, kierując oznakowanym służbowym samochodem marki Kia
Ceed, nie zachował należytej odległości od jadącego przed nim nissana primery,
kierowanego przez 35-letniego knurowianina. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Jak
podaje policja, funkcjonariusz został ukarany 250-złotowym mandatem.

Elektryczna komora na terenie KWK Knurów okazała się
dla nieznanego jeszcze sprawcy tak kusząca, że 3 lutego siłowo
pokonał kraty zabezpieczające okno pomieszczenia. Dostawszy
się do wnętrza, skradł stamtąd elektronarzędzia oraz inne przyrządy, a także miedziane kable. Łączna wartość łupu to 3200 zł.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.

Policjantom też się zdarza…

MiNa

Skok na komorę

MiNa

nekrolog

Pani
MARII NOCOŃ
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

foto-migawka

Foto: Iwona Kobryń

BRATA
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Dyrekcja i Pracownicy
Centrum Kultury w Knurowie
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UWAGA, KIEROWCY – IDĄ ZMIANY!

Szybcy i „na gazie” będą tracić prawko
To ważne zmiany, zwłaszcza że nasz kraj znajduje się w
czołówce najbardziej niebezpiecznych państw Unii Europejskiej pod względem wypadków
drogow ych i liczby ich of iar.
Według nowego prawa kierowcy,
którzy na obszarze zabudowanym przekroczą prędkość o co
najmniej 50 km/h, mają tracić
prawo jazdy na 3 miesiące. I to
natychmiastowo – nie będzie
do tego potrzebny wyrok sądu,
dokument zatrzyma policjant,
który przyłapie kierowcę na zbyt
szybkiej jeździe. To duża zmiana
– dotąd za takie przekroczenie
pręd kości k ierowca dostawa ł
„jedynie” mandat w wysokości

400-500 zł i 10 punktów karnych,
co chyba nie dla wszystkich było
dostatecznym straszakiem.
– To z a pe w ne p r zyh amuje
zapędy niektórych, szczególnie
młodych kierowców, którzy jazdę
samochodem traktują jak kontynuację gry komputerowej. „Szybcy
i wściekli” nie mają refleksji o swej
śmiertelności, o tym, że mogą kogoś
zabić lub okaleczyć – komentuje
kom. Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach. – Może realna obawa
utraty ciężko zdobytego prawa
jazdy zmusi ich do bezpieczniejszej
jazdy.
Jeśli kierowca z zatrzymanym
prawem jazdy siądzie mimo to za

KNURÓW, PILCHOWICE. ZATRZYMANI ZA PRZEMOC W RODZINIE

Foto: Mirella Napolska

Pięści
w domu

W ubiegłym tygodniu knurowska
policja dwukrotnie interweniowała
w przypadkach przemocy w rodzinie
i zatrzymała mężczyzn znęcających
się nad swoimi żonami
Przypadki przemocy domowej
są trudne do wykrycia, nie tylko
dlatego, że dochodzi do niej w
domowym zaciszu, bez świadków.
Ofiary nie zawsze mają odwagę
szukać pomocy na zewnątrz, bywa,
że za zaistniałą sytuację winią siebie.
W ubiegłym tygodniu knurowska
policja zatrzymała dwóch sprawców przemocy w rodzinie, w obu
przypadkach – po zgłoszeniach
żon, które padły ofiarą brutalnych
mężczyzn.
Pierwsze z zatrzymań dotyczy
mieszkańca Pilchowic, u którego
małżonki stwierdzono obrażenia

ciała. Mając na uwadze, że para ma
dzieci, rodzinie założono „niebieską
kartę” – objęto ją dozorem mającym
zapewnić jej członkom bezpieczeństwo. W niedzielę funkcjonariusze
interweniowali w podobnej sprawie
– tym razem w Knurowie. Zatrzymany 44-latek, jak ustalono, od
2008 roku znęcał się nad swoją żoną
psychicznie i fizycznie. 39-letnia
knurowianka doznała obrażeń powodujących uszkodzenie ciała trwające dłużej niż 7 dni – to oznacza, że
kara za taki czyn może być surowsza
niż w przypadku lżejszych obrażeń.
Podłożem przemocy, jak w wielu
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kierownicą i zostanie „nakryty”,
okres braku uprawnień przedłuży
mu się o kolejne 3 miesiące. Przy
kolejnej tak iej jeździe starosta
wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania. Chcąc ponownie zostać kierowcą „pirat” będzie
musiał od nowa zdawać egzamin.
Takie rozwiązanie jest tym bardziej
sensowne, że odciąży sądy, które i
bez tego mają nadmiar pracy.
Prowadzenie samochodu bez
uprawnień, dotąd traktowane jedynie jako wykroczenie, teraz trafi
do kodeksu karnego. Za przestępstwo to będzie grozić kara do 2 lat
pozbawienia wolności.
– To bardzo konieczna propozycja – uwa ż a kom. Ma rek
przypadkach, był alkohol. Mężczyzna postanowił dobrowolnie poddać
się karze, która ma objąć również
rezygnację ze spożywania alkoholu.
Komendant knurowskiego komisariatu, który co tydzień, we
wtorki, udziela knurowianom bezpłatnych porad prawnych zauważa,
że ostatnio sporo osób przychodzi
po porady właśnie z problemami
rodzinnymi.
– Są wśród nich także ofiary
przemocy – mówi komendant Komisariatu Policji w Knurowie, podinsp.
Maciej Kawa. – Te osoby często biorą
na siebie odpowiedzialność za to,
co się dzieje. Sprawca przemocy tak
głęboko wpływa na ich psychikę, że te
osoby za to, co się dzieje, winią siebie.
Zdarza się, że taką osobę przychodzącą do nas w ramach porad trzeba
nakłaniać, aby zdecydowała się na
zgłoszenie policji faktu przemocy w
rodzinie.
W całym gliwickim garnizonie
policji w miniony weekend zanotowano więcej podobnych przypadków. Pod dozór policyjny trafił
69-letni gliwiczanin, podejrzany o
to, że od grudnia 2014 r. znęca się
psychicznie i fizycznie nad swoją
64-letnią żoną. W niedzielę zatrzymano też 31-latka z ul. Zwycięstwa
w Gliwicach, który pastwił się nad
swoją 23-letnią konkubiną. Sądu
nie uniknie też 37-letni gliwiczanin
z ul. Czarneckiego, znęcający się
nad swoją o dwa lata młodszą żoną.
Ponadto w sobotę trzy inne kobiety zgłosiły policji, że są ofiarami
przemocy ze swoich mężów lub
konkubentów.
Policja ostrzega: za popełnienie
przestępstwa znęcania się grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolności. W
przypadku stwierdzenia szczególnego okrucieństwa kara pozbawienia
wolności może wynieść do 10 lat,
zaś jeśli wskutek przemocy ofiara
podejmie próby samobójstwa – do
12 lat pozbawienia wolności.
Mirella Napolska

Słomski. – Pewnie nieraz słyszeliśmy o osobach, które kalkulowały, co warto: wydawać pieniądze
na kursy, egzaminy i cały proces
zdobywania prawa jazdy, czy po
prostu jeździć bez uprawnień,
bo to tylko wykroczenie zagrożone 500-złotowym mandatem.
Ostrzej niż dotąd będą traktowani
kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu. Dwukrotnie przyłapani narażą się na dożywotnią
utratę prawa jazdy. Ta groźba oraz
dotkliwe kary finansowe dla osób
prowadzących pod wpływem alkoholu powinny otrzeźwić myślenie
tych, którzy choćby hipotetycznie
dopuszczają możliwość prowadzenia auta po „jednym głębszym”.
Dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przewidziany jest obowiązek
zainstalowania w samochodzie
blokady alkoholowej – ta nowość
może budzić mieszane uczucia.
Jak tzw. „alcolock” sprawdzi się w

praktyce – czas pokaże.
Ostro będzie się także traktować kierowców, którzy przewożą
zbyt wielu pasażerów. Jeśli będzie ich w pojeździe o dwie osoby
więcej niż wskazano w dowodzie
rejestracyjnym, kierowca narazi
się na utratę prawa jazdy. To powinno zdyscyplinować zwłaszcza przewoźników, którzy wożą
nadmiar pasażerów, dla zysku
narażając ich na ryzyko.
- Policjanci są przekonani, że
zmiany są konieczne i te ostatnio przegłosowane przez sejm
idą we właściwą stronę – mówi
oficer prasowy gliwickiej KMP.
– Zresztą większa część propozycji to inicjatywa MSW i Policji.
Projekt nowelizacji to przedsięwzięcie trzech ministerstw: spraw
wewnętrznych, sprawiedliwości
oraz infrastruktury. Teraz musi go
jeszcze przyjąć senat, podpisać prezydent – i przepisy wejdą w życie.
Mirella Napolska

NIEBEZPIECZNIE NA DROGACH

Trzeba uważać
Śnieży, mrozi, odtaje, znowu śnieży
i mrozi. Zima ma swoje prawa, o czym
powinni pamiętać kierowcy. Wystarczy
moment nieuwagi, by wpakować się
w problemy
Nie trzeba szukać daleko. W
piątek po południu na autostradzie
A1 przed zjazdem Dębieńsko w granicach Knurowa doszło do groźnej
kolizji.
- Renault na jastrzębskich numerach uderzyło w bariery – informuje
nas Marek Krasowski. – Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Ruch w kierunku Ostrawy był lekko utrudniony
– zablokowany pas awaryjny.
Dzień wcześniej, około godz.
20.30, w Czuchowie miał miejsce
podobny przypadek. Kierujący oso-

bowym Citroenem 19-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego jechał w
stronę Knurowa. Nie dojechał. - Nie
dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze, w wyniku
czego zjechał na prawe pobocze, gdzie
uderzył w znaki drogowe oraz słup
telekomunikacyjny – informuje Komenda Miejska Policji w Rybniku.
- W rezultacie kierowca pojazdu oraz
pasażer, również 19-letni, doznali
ogólnych obrażeń i zostali przewiezieni do szpitala w Rybniku.
/bw/

Foto: Marek Krasowski

Będą ostre kary dla pijanych i dla zbyt
szybkich kierowców – sejm zaakceptował
zmiany w ruchu drogowym

Uderzenie w barierki było tak mocne,
że rozniosło przód auta na szczątki
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śladem naszych publikacji

PORZĄDEK OBRAD SESJI

Zatrzęsło miastem

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.02.2015 r. o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7
odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.

Przy pomnijmy. R zeczniczka
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Jolanta Talarczyk, utrzymywała tydzień temu, że drgania jakie nawiedziły centrum Knurowa są
efektem wstrząsu, do którego doszło
o godz. 9.36 w KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach. Siła wstrząsu
(ponad 3 stopni w skali Richtera)
miała rozejść się w promieniu 25
km i być odczuwalna m.in. przez
knurowian.
- Bzdura! - w czwartek rano jeden z naszych Czytelników wyraził
dezaprobatę wobec wersji WUG Katowice. - Knurowem zatrzęsło o godz.
12.00, a nie o 9.36. Zarwał się chodnik
nadścianowy, czterech poszkodowanych cudem uszło z życiem.
Ponownie skontaktowaliśmy się z
Jolantą Talarczyk z WUG Katowice.
Tym razem usłyszeliśmy, że faktycznie, o godz. 11.59 w rejonie ściany nr
1, w pokładzie 504 KWK „Knurów-Szczygłowice” doszło do wstrząsu.
Epicentrum pojawiło się 70 m za
frontem ściany.
- Kierownictwo zakładu nie potwierdziło, aby wstrząs wyrządził
szkody pod ziemią i na powierzchni.
Nie mamy też informacji o zagrożeniu życia załogi. Krótko po wstrząsie,
który miał 2,37 stopni w skali Richtera, pracownicy zostali wycofani z
wyrobiska - informuje rzeczniczka
WUG Katowice.
Nasz Czytelnik zwrócił uwagę na lekkie obrażenia (obtarcia,
stłuczenia), jakich doznało kilku
górników. Talarczyk nie wyklucza
takich przypadków. Dodaje, że WUG
zajmuje się wyłącznie wypadkami
ciężkimi i śmiertelnymi, w tym także
zbiorowymi. Brak zgłoszeń o takich

wypadkach pozwolił jej stwierdzić,
że 29 stycznia nikt w knurowskiej
kopalni nie ucierpiał.
Nieporozu m ien ie z w ią z a ne
z umiejscow ieniem epicentrum
wstrząsu wzięło się stąd, że WUG
nie dysponuje własną aparaturą
pomiarową. Zdarza się, że meldunki
o wstrząsach spływają do urzędu z
niewielkim opóźnieniem. Tak było w
przypadku knurowskiego wstrząsu z
29 stycznia, o którym WUG dowiedział się dopiero 2 lutego.
Pan Józef z ul. Wilsona (nazwisko
do wiadomości redakcji) zwrócił nam
uwagę na jeszcze jedną kwestię. Twierdzi, że dawniej tąpnięcie oznaczało
dynamiczne wyładowanie energii
we wszystkich kierunkach. Kiedy
w grudniu 2014 roku zatrzęsło jego
domem, a pod 5 oknami pojawiły się
pęknięcia, knurowianin zadzwonił
do Działu Tąpań w KWK „Knurów-Szczygłowice”. Dowiedział się wtedy,
że ostatnie tąpnięcie zarejestrowano w
Knurowie w... 1967 roku.
- W grudniu ponoć doszło do
wstrząsu, którego siłę podano mi w

skali Richtera - opowiada pan Józef.
- Najwidoczniej to, co się dzieje, jest
zbyt kłopotliwe dla górnictwa, by
nazwać rzecz po imieniu. Za moich
czasów stosowano skalę Cancaniego.
Według niej wielkość grudniowego
trzęsienia oscylowała wokół 7 stopni,
co oznacza, że uwolniona energia
była silna i niszcząca. Według skali
Richtera takie tąpania nie powinny
być odczuwalne dla człowieka.
Tydzień temu Jolanta Talarczyk
uspokajała, mówiąc, że częstsze
wstrząsy to mniejsze ryzyko występowania tąpań. Do knurowian,
zwłaszcza mieszkających przy ul.
Wilsona i Rakoniewskiego, taka argumentacja nie trafia.
- Z soboty na niedzielę, o godz.
1.03 miał miejsce kolejny wstrząs.
W rejonie Rakoniewskiego zabujało
domami mocniej niż poprzednim
razem. Coś strasznego! - informuje
pan Adam. - Około 10 lat temu
rodziny wybudowały tam domy
i dostały zapewnienia, że w tym
rejonie nie będzie wydobycia, że
szkód górniczych nie ma, i że nie
są przewidywane. Teraz wydobycie
trwa i trzęsie całą okolicą, a rodziny
nie dostały żadnych pieniędzy na
wzmocnienie domów, na mocniejsze
fundamenty.
Knurowianin zastanawia się, kto
pokryje straty, które powstaną za 10,
15, 20 lat.
Rzeczniczka WUG Katowice
przypomina o możliwości skorzystania z całodobowego telefonu zaufania
(32 736 19 47), pod który należy
zgłaszać dyspozytorom informacje
o zagrożeniach bezpieczeństwa w
kopalniach.
/pg/
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Kto wynajmie
budynek po pogotowiu

Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Frankowy problem
- Jestem jednym z wielu „frankowiczów”, czyli tych, co mają do
spłacenia kredyt w szwajcarskich
frankach. Uważam, że nie może
być tak, żeby wzrost kursu odbijał
się tylko na kredytobiorcach. Wygląda na to, że cierpią oni, a banki
są wręcz beneficjentami takiej
sytuacji. Wiem, że opinie są bardzo
rozbieżne. Niektórzy mawiają o ta-

32 332 63 77

kich jak ja, że „dobrze im tak, mają
co chcieli”. To prawda, ale nie cała
prawda. Jak wybrnąć? Moim zdaniem w umowie powinien być zapis,
który pozwalałby na elastyczne
reagowanie w obydwie strony
– zarówno, gdy kurs rośnie, jak i
gdy maleje. Tak, żeby nikt nie tracił.
To nie powinna być loteria, tylko
przemyślana obopólna współpraca.
A. R.
Not. bw

W marcu okaże się, czy są chętni do dzierżawy
byłych stacji pogotowia

Foto: Bogusław Wilk

Siła, która 29 stycznia zatrzęsła centrum miasta,
nie pochodziła - jak napisaliśmy tydzień temu
- z kopalni „Rydułtowy-Anna”, ale z kopalni
„Knurów-Szczygłowice”

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
22.12.2014 r. oraz 28.01.2015 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw budżetu
obywatelskiego,
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/408/12 Rady Miasta
Knurów z dnia 19.12.2012 r. w sprawie podziału Gminy
Knurów na stałe obwody głosowania,
3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
działki nr ewid. 3240, położonej przy ul. Niepodległości,
4) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy
Knurów,
5) w sprawie podziału środków na doﬁnansowanie form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015,
6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
7) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
13) w sprawie zmian w Uchwale Nr III/37/14 Rady Miasta
Knurów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu
Gminy Knurów na 2015 rok z późn. zm.,
14) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Knurów.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Pierwsza próba nie do końca nie wyszła. Śląski Zarząd
Nieruchomości podejmuje drugie podejście do dzierżawy
budynku po stacji pogotowia przy ul. Floriana 7.
Czy znajdą się chętni okaże się 5 marca
Budynek ma trzy kondygnacje. Powierzchnia użytkowa
wynosi 286,63 m 2 . Można w
nim prowadzić działalność gospodarczą. W tym momencie
jest odcięty od mediów.
Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budynku oraz ponoszenia ze środków własnych kosz tów na k ładów i
adaptacji pomieszczeń, bez

4

prawa zwrotów i odliczeń.
Najpóźniej też w dniu podpisania umowy musiałby wpłacić kaucję w trzykrotnej wysokości czynszu dzierżawy.
Cena wywoławcza to 4,50
zł/m2 (netto). To propozycja o
25 proc. niższa w stosunku do
pierwszego przetargu (wówczas
ŚZN oczekiwał 6 zł/m2).
W pierwszym przetargu
nikt nie w yraził chęci w y-

najęcia całego obiektu (pomieszczenia gospodarcze i
garaże). Nie był jednak zupełnie nieudany, gdyż trzy osoby
zdecydowały się na dzierżawę
czterech garaży.
Przetarg będzie mieć formę ustnej licytacji. Odbędzie
się w Katowicach przy ul. Grabowej 1 w czwartek, 5 marca,
o godz. 10.
/bw/
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GÓRNICTWO. SPÓR W JSW SA

Przełomu nie widać

Foto: Paweł Gradek

aktualności
Przewodniczący Leśniowski
podziękował młodziey
za wsparcie protestujących

Na początku ubiegłego tygodnia
przed siedzibą JSW SA w Jastrzębiu
Zdroju doszło do potyczki protestujących górników z policją. Sytuacja
powtórzyła się w poniedziałek. Policjanci użyli broni gładkolufowej i
armatki wodnej. Są poszkodowani
zarówno wśród protestujących, jak i
mundurowych.
Ubiegłotygodniowe negocjacje
pomiędzy stroną społeczną i zarządem
spółki – przy udziale negocjatora, ministra Longina Komołowskiego – dały
nadzieję na porozumienie. Parafowano
protokół uzgodnień i rozbieżności. Potem nastąpił zastój. Głównym punktem
zapalnym stało się żądanie przez związkowców dymisji prezesa JSW Jarosława
Zagórowskiego.
W poniedziałek po południu z
kręgów rządowych wypłynęły informacje o konieczności wzmożenia
nadzoru właścicielskiego nad spółką i
potrzebie zwołania walnego zgromadzenia wspólników. To otwierałoby
procedurę do ewentualnych zmian w
radzie nadzorczej i zarządzie (w domyśle: do odwołania prezesa). Jeszcze
tego samego dnia wieczorem mocno
przeciw takiemu scenariuszowi opowiedział się wicepremier Janusz Piechociński. Ta sprzeczność sprawiła, że
analitycy z miejsca zaczęli doszukiwać
się nie tylko różnicy zdań, ale wręcz
kryzysu, w koalicji rządzącej.
We wtorek związkowcy zaostrzyli
protest. W kopalniach JSW rozpoczął
się strajk okupacyjny. W kopalni
Zofiówka i Borynia kilkanaście (w

Foto: Dawid Lach/JSW SA

Strajk okupacyjny i głodówka, kilkutysięczna pikieta związkowców
przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, policja strzelająca
z broni gładkolufowej i używająca armatki wodnej przeciw
protestującym, ale też przymuszanie do strajku, a nawet rękoczyny
między górnikami – w ostatnich dniach wiele się dzieje, ale nie ma
przełomu w konflikcie w JSW SA

środowy poranek było ich 18) osób
przystąpiło do strajku głodowego.
Podstawowe żądanie: dymisja prezesa
Zagórowskiego.
Protesty trwają dwa tygodnie.
Choć sytuacja jest dynamiczna, obfituje w pikiety, demonstracje, akcje
solidarności, to jednak przełomu
nie widać. Niektórzy z pracowników
wykazują zmęczenie i zniechęcenie.
Wielu zdecydowało się wziąć urlopy,
niektórzy poszli na L4.
Nie inaczej jest w kopalni Knurów-Szczygłowice. Tutaj też emocje
dają znać o sobie. Część załogi jest
przekonana o konieczności kontynuacji protestu bez względu na konsekwencje aż do zwycięskiego końca. Ta
grupa protestujących odmienne opinie
traktuje jak zdradę, a wybierających
urlopy jako łamistrajków i zdrajców.
- Doszło nawet do rękoczynów
– informuje nas jeden z górników.

KNURÓW

Pikieta dla strajku
Pragnie zachować anonimowość. –
Oberwał znajomy. Napastników nie
interesowało, że akurat on pracuje
w takim wydziale, który musi być
zabezpieczony.
Nie brak też pretensji w stronę
organizatorów protestów o przeciąganie sporu. Sporo górników ma
obawy, że odbije się to negatywnie na
ich zarobkach.
Według Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Katowicach w środę rano (dane z godz.
6), w kopalni Knurów-Szczygłowice
strajkowało 236 osób (146 w Ruchu
Knurów i 90 w Ruchu Szczygłowice).
Dwa dni wcześniej było ich 315.
Protest górników JSW popierają
liderzy Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.
Zapowiadają akcje solidarnościowe
w najbliższych dniach.
/bw/

„Zagórowski musi odejść”, „Zarząd
bez jaj”, „Rząd do roboty za 1400
złotych”, „Donald, matole, na dole
robią kibole” - takimi hasłami grupa
kilkudziesięciu osób wyraziła poparcie
dla strajkujących górników
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Zdobyczą demokracji jest prawo do zgromadzeń. Po ostatniej
akcji, kiedy związkowcy z KWK
„Knurów-Szczygłowice” zablokowali na 30 minut rondo w centrum
miasta, wydawało się, że sobotnie
zgromadzenie przyciągnie jeszcze
więcej ludzi. Na chęciach się skończyło. Z przeszło 300 zadeklarowanych na Facebooku w manifestacji
wzięło udział zaledwie kilkadziesiąt
osób: głównie sympatycy Inicjatywy Narodowej Knurów, Concordii
Knurów oraz przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej z Katowic i
Gliwiccy Patrioci.

KNURÓW. SYSTEM WYŁAPUJE ROZTARGNIONYCH KIEROWCÓW

Wypadek bądź stłuczka to zawsze koszty zadośćuczynienia za kalekłopot. Większy, gdy uderzy w ciebie ctwo bądź śmierć, ewentualnie dokierowca nieubezpieżywotną rentę. Nawet
jeżeli wcześniej uczyczony. Odszkodowanie
uzyskasz, choć zapewni to za ciebie UFG, to
ne potrwa to dłużej, najczęściej decydują się i tak prędzej czy późmężczyźni w wieku do
bowiem za pośredni- 25 lat. Czynią to aż trzy- niej dojdzie on swoctwem Ubezpieczenio- krotnie częściej niż prze- ich racji i pieniędzy.
wego Funduszu Gwa- ciętny posiadacz pojazdu Z roku na rok robi to
w Polsce. Mniej skłonne
rancyjnego (UFG).
coraz skuteczniej.
to takiego ryzyka są panie.
Posiadanie polisy
Jeśli to ty nie po- Największe r yzyko kolisiadasz polisy OC i zji z nieubezpiec zonym OC jest obowiązkowe.
spowodujesz w y pa- p ojazdem je s t w woje - Muszą ją mieć właściw ó d z t w a c h: l u b u s k i m ,
dek – masz napraw- w a r m i ń s k o - m a z u r s k i m ciele wszystkich zared ę d u ż y p r o b l e m . i z ac ho dniop omor sk im. jestrowanych pojazOdszkodowanie bę- Jest ono 1,5 razy większe dów. Bez względu na
przeciętnie w innych
to, czy auto jeździ czy
dziesz musiał pokryć niż
regionach Polski.
z własnej kieszeni. A
stoi zepsute – jeżeli jest
mogą być one gigantyczne, gdyż zarejestrowane, musi być ubezpienie tylko za naprawę samochodu, czone. Co bardzo ważne: ubezpieczeale też leczenie poszkodowanych, nie OC trzeba wykupić w określonym

Na jazdę
bez OC
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terminie. Już za spóźnienie się grożą
wysokie kary.
Od 1 stycznia kara za brak OC
powyżej dwóch tygodni dla auta osobowego wynosi 3.500 zł (wcześniej
3360 zł). Ci, którzy nie mają polisy
od 4 do 14 dni zapłacą 1.750 zł (dotychczas 1680 zł). Kierowca, który nie
posiada polisy krócej niż 4 dni, straci
700 zł (przed zmianą 670 zł).
Mimo groźby wysokiej kary wielu kierowców nie wykupuje polisy
OC. UFG szacuje, że po polskich

/g/

1,5 mln zł

Wzrosły kary za brak OC
3.500 zł – taka kara grozi kierowcom za jazdę bez polisy
OC. Nawet ćwierć tysiąca samochodów jeździ po Knurowie
bez tego obowiązkowego ubezpieczenia. Jednego po drugim
wyłapuje tzw. wirtualny policjant

W zgromadzeniu wziął udział
przewodniczący NSZZ Solidarność
w KWK Knurów Krzysztof Leśniowski, który podziękował młodzieży za
wsparcie protestujących. Wcześniej
przewodniczący zgromadzenia, Robert Wojdat, przypomniał zebranym
postulaty związkowców.
- Rząd do roboty za 1400 złotych
- skandowali uczestnicy manifestacji.
Kibice Concordii Knurów odpalili flary. Co jakiś czas rozlegał się huk petard.
Na zakończenie 15-minutowej
demonstracji odśpiewano Mazurka
Dąbrowskiego.

drogach jeździ 250 tys. aut bez OC.
W Knurowie może być ich nawet
ćwierć tysiąca.
W 2012 roku kierowcy zapłacili
w sumie 16 mln zł za jazdę bez OC.
W 2013 roku już 26 mln zł. Kwoty
rosną nie tylko dlatego, że kary są
coraz wyższe (w 2011 r. kara wynosiła 1980 zł, w 2012 r. podskoczyła
do 3000 zł), ale gdyż UFG coraz
skuteczniej wyłapuje tych, którzy
nie wywiązują się z obowiązku. W
2013 roku podwoił liczbę ujawnionych przypadków braku OC.
Fu nduszow i pomaga w t y m
tzw. wirtualny policjant. To system,
który sprawdza bazę polis komunikacyjnych (OC i AC) i wychwytuje
przerwy w ubezpieczeniu auta. Nie
ma zmiłuj: system wykryje nawet

musiał zapłacić kierowca-rekordzista za jazdę bez OC i spowodowanie karambolu na autostradzie. To kierowca TIR-a, który
we mgle postanowił zawrócić w
niedozwolonym miejscu. W wypadku zginęło kilka osób.

krótki okres bez ubezpieczenia, a
UFG wyśle wezwanie do zapłaty
kary. Jej wysokość, tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przepisami i nie podlegają
żadnym negocjacjom.
Kto nie zapłaci kary dobrowolnie, naraża się na postępowanie egzekucyjne poprzez urząd
skarbow y. Niespecja lnie zyska
na czasie. Z reguły od wysłania
wezwania do zapłaty kary do wystawienia tytułu wykonawczego
w celu jej ściągnięcia mija cztery
miesiące.
Bogusław Wilk

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2015 roku
Okres pozostawania bez ochrony
ubezpieczeniowej

Samochody
osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki
samochodowe i autobusy

Pozostałe
pojazdy

powyżej 14 dni
4 do 14 dni

3500

5250

580

1680

2630

290

do 3 dni

700

1050

120

OC rolników

180
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KNURÓW. NOWA PROPOZYCJA DLA RODZIN

Pobawmy się razem
Dla dzieci czytanie bajek i warsztaty, dla rodziców
spotkania tematyczne czy swap party, dla kobiet
Babska Kawka – wszystkie te sympatyczne
wydarzenia proponuje Maminka, od grudnia
działająca w Knurowie

Foto: Zbiory Joanny Bylicy

Podczas wspólnych spotkań
wszyscy - dorośli i dzieci - bawią
się... jak dzieci

Pod ciepło brzmiącym hasłem
„maminka” (czyli czeska „mama”)
kryje się mnóstwo pomysłów na to,
by wspólny czas dzieci i rodziców
był dla wszystkich świetną zabawą.
Chodzi także o to, by rodzice mogli
się spotkać z innymi rodzicami,
powymieniać się doświadczeniami,
poznać.
Firma Maminka działa w Knurowie zaledwie od dwóch miesięcy,
ale już zdążyła zdobyć wiernych fanów. Spotkania odbywają się w kawiarni Maszkiety i w AleBabkach.
Rosnącym powodzeniem cieszą się
kreaty wne warsztaty dla dzieci,
na któr ych ma luchy, z pomocą
rodziców, z przedmiotów do recyklingu robią zabawki, a z t-shirtów
biżuterię (te warsztaty przyniosły
mamom nie mniejszą radość niż
dzieciom). Stałym cyklem dla dzieci są Maminkowe Poranki, czyli
czytanie bajek połączone z tworzeniem prac plastycznych (w każdą
sobotę o godz. 10 w Maszkietach).
Pod szyldem Babska Kawka organizowane są spotkania dla kobiet,
są też spotkania dla młodych rodziców (tematem najbliższego będzie
noszenie maluchów w chustach).
Jest też swap party – dla tych, którzy
chcą się powymieniać zabawkami
czy dziecięcymi ubrankami. Koszt
udziału w spotkaniach wynosi od

5 do 15 zł, a ich czas to półtorej
godziny.
Pomysł na taką działalność podpowiedziało życie.
– Sama jestem mamą dwójki
dzieci, stąd myśl, żeby pokazać, jak
wspaniale dorośli mogą bawić z najmłodszymi – mówi Joanna Bylica,
mieszkanka Wilczy, właścicielka
firmy Maminka i inicjatorka knurowskich spotkań.
Wspólny, twórczo spędzony czas
zbliża i zmienia spojrzenie rodzica
na dziecko. Chodzi o to, by, jak
pisze Joanna Bylica na swoim blogu, zamiast tekstu „idź się pobaw”
pojawił się inny: „chodźmy razem
się pobawić”.
– Druga sprawa, to zachęta dla
kobiet, żeby wyszły z domu, odpoczęły, spędziły czas w gronie innych kobiet – wyjaśnia właścicielka Maminki. – Stąd Babska Kawka. Przychodzą
na nią różne panie – i młode mamy, i
kobiety po pięćdziesiątce.
Wieści o spotkaniach rozchodzą
się na zasadzie poczty pantoflowej.
Jedna mama przyjdzie na spotkanie,
a na następne przyprowadzi koleżankę. Są już stali bywalcy.
– Niektóre dzieci przychodzą od
początku i są na każdym spotkaniu.
To dla mnie duża radość i satysfakcja
– przyznaje Joanna Bylica.
Najbliższą propozycją są Walentynkowe Inspiracje, spotkanie
z pomysła mi na własnoręcznie
wykonane prezenty walentynkowe
(odbędą się w same Walentynki,14
lutego o godz.12:00, miejsce akcji –
AleBabki).
MiNa

KNURÓW, GIERAŁTOWICE, PILCHOWICE

Za minutkę budka się zamyka?

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy w kolejce do budki telefonicznej trzeba było odstać swoje. Sprawdziliśmy, czy
w czasach telefonii komórkowej ktoś jeszcze korzysta z publicznych aparatów samoinkasujących
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To jednak na niewiele się zdało. Od
kilku lat budki odchodzą do lamusa.
- Nie pamiętam, kiedy ostatni raz
korzystałam z aparatu - przyznaje
pani Renata, oczekująca na autobus
w szczygłowickiej zajezdni. - Ale
mam sąsiadkę, której córa od lat
siedzi w Niemczech. Dzwonić stamtąd do Polski na komórkę jest ponoć
bardzo drogo, dlatego sąsiadka
umawia się z córą na konkretny
dzień i godzinę, idzie do budki, i
rozmawiają. Od niej dowiedziałam się, że każdy aparat ma swój
numer, pod który można dzwonić
i rozmawiać.
W Knurowie jest obecnie 15
aparatów, w gminie Gierałtowice - 3,
a w gminie Pilchowice - 4.
Maria Piskier z Orange Polska,
które od 2011 roku jest właścicielem budek, przyznaje, że wszystkie
aparaty na naszym terenie są nierentowne.
- Oznacza to, że korzysta się z
nich sporadycznie - wyjaśnia rzeczniczka biura prasowego.
W 2014 roku najwięcej impu l s ów z k a r t telefon icz nyc h
wydzwoniono z kabiny przy ul.
Lignozy w Szczygłowicach (przy
zajezdni), najmniej z budki przy
ul. Ogana (w sąsiedztwie Urzędu
Miasta).

- Wszechobecność telefonów komórkowych coraz bardziej eliminuje
publiczne aparaty telefoniczne z
naszego otoczenia. Nie można wykluczyć, że część z istniejących aparatów w Knurowie, Gierałtowicach i
Pilchowicach zostanie zlikwidowana

Foto: Mirella Napolska

Jeszcze 15 lat temu w portfelu,
zamiast karty kredytowej, można
było znaleźć telefoniczną kartę
magnetyczną. Był to jeden z obowiązkowych elementów ekwipunku
każdego kolonisty. Paradoksalnie
w kurortach największe kolejki
ustawiały się nie po lody, a do budek
telefonicznych.
Obok filatelistów i numizmatyków pojawili się wtedy kolekcjonerzy kart telefonicznych. Byli
i tacy, którzy różnymi metodami
(malowanie paska magnetycznego
lakierem do paznokci, zamrażanie)
próbowali reanimować karty, by
przywrócić im utracone impulsy.
Zazwyczaj były to próby nieudane.
Telefonia komórkowa dopiero
raczkowała. I choć jeden z wiodących wówczas operatorów zaangażował do reklamy sieci na kartę
Kayah, był to nadal luksus zarezerwowany głównie dla biznesmenów.
Z czasem coraz więcej osób stać
było na kupno telefonu komórkowego i rozmowy w sieci. Dziś już
mało kto wyobraża sobie życie bez
„komórki”.
Operatorzy budek telefonicznych próbowali nadążyć za technologią, umożliwiając z publicznych
aparatów samoinkasujących wysłanie wiadomości sms lub e-maili.

- informuje przedstawicielka Orange
Polska.
Są miejsca, w których publiczne
aparaty samoinkasujące mają jeszcze
rację bytu. Jednym z nich jest Dom
Pomocy Społecznej „Zameczek” w
Kuźni Nieborowskiej.

W czasach, kiedy niemal każdy nosi przy sobie komórkę,
publiczne aparaty coraz rzadziej są wykorzystywane

- Ci z naszych pensjonariuszy, którzy nie posiadają własnych
telefonów komórkowych, nadal
korzystają z aparatu. Mają karty i
cały czas dzwonią do domów, do najbliższych - mówi dyrektor placówki,
Ewa Zamora.
Z aparatów telefonują też pacjenci Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach czy szpitala w Knurowie.
- Raz na jakiś czas parę osób
pytało, czy dostaną u mnie karty
telefoniczne - przyznaje jeden
z k ioskarzy. - Chciałem nawet
zamówić kilka sztuk, ale nie szło.
Nie przychodziły z zamówionym
towarem.
Mężczyzna wspomina, że kilka
lat temu nieopodal jego saloniku samochód potrącił pieszego.
Świadek mimo chęci, nie mógł
wezwać pomocy. Nie miał telefonu
komórkowego, a w pobliżu nie było
budki.
- Użyczyłem mu wtedy swój
telefon - dodaje kioskarz.
Od 2011 roku operator nie ma
już obowiązku utrzymywania budek telefonicznych. Wiele wskazuje
jednak na to, że miejscach takich,
jak szpitale czy zakłady karne aparaty przetrwają.
Paweł Gradek
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SZCZYGŁOWICE

Uchwała w planach pana Zdzisława
Zdzisław Duziak od 43 lat mieszka w Szczygłowicach na osiedlu
tzw. Uchwały (rejon ul. Parkowej i Kilińskiego). Twierdzi, że sporo
jest tam jeszcze do zrobienia. Zapytany o przykłady, wyciąga kilka
własnoręcznie rozrysowanych planów osiedla...

- Chodnik powinien
być wzdłuż całej
ul. Parkowej
- przekonuje Pan
Zdzisław

Szczygłowiczanin nie musi kupować planów miasta - potrafi stworzyć je sam...

Pan Zdzisław przyznaje, że kiedy
osiadł w Szczygłowicach, nie interesowało go otoczenie. Zaczęło, kiedy
przeszedł na emeryturę. Na podstawie wnikliwych obserwacji terenu
własnoręcznie przeniósł topografię
osiedla na arkusze papieru w kratkę.
W ten sposób powstały mapy, jakich
nie powstydziłoby się Google Maps.
Dziecinada - pomyśli ktoś. Bynajmniej! Emeryt uważnie wsłuchuje się
w uwagi mieszkańców, a następnie
nanosi je na swoje plany. W ten sposób powstała okazała lista spraw do
załatwienia.
W poniedziałek umówiliśmy się
z panem Zdzisławem, aby tym razem w terenie wskazał nam bolączki
mieszkańców osiedla tzw. Uchwały.
Na pierwszy ogień poszło otoczenie
Miejskiego Przedszkola nr 3.
Pan Duziak z zadowoleniem
przeczytał w jednym z ostatnich
Przeglądów o przeznaczeniu 65 tys. zł
na wymianę ogrodzenia i likwidację
placu asfaltowego na terenie przedszkola. Już w 2012 roku zabiegał o
budowę drugiego chodnika między
blokiem nr 8 a przedszkolną „Trójką”.
Bezskutecznie.
- O, w tym miejscu jest słupek
graniczny - pokazuje pan Zdzisław

i tłumaczy, że placówka zagarnęła
teren o szerokości jednego przęsła
ogrodzenia. Dlatego piesi zmuszeni
są korzystać z wąskiego chodniczka,
który biegnie wzdłuż bloku nr 8,
narażając na szwank swoje zdrowie,
a nawet życie.
W tym miejscu na planie pan
Zdzisław wykaligrafował słowo „sople”. Zaznaczył też, by przy okazji
poszerzyć drogę i umożliwić samochodom ruch w obu kierunkach.
- Jak chcę dojechać do garaży przy
ul. Parkowej, spod bloku ruszam ulicą
jednokierunkową, skręcam w Kilińskiego, dalej koło Biedronki skręcam
w Parkową. Ileż drogi muszę wtedy
nadłożyć! - podkreśla pan Duziak.
Zastępca prezydenta Knurowa,
Barbara Zwierzyńska, doskonale zna
mapy emeryta ze Szczygłowic. Potwierdza, że po kilku latach czekania
w końcu uda się uporządkować teren
przy przedszkolu i wybudować drugi
chodnik.
- Nie ma jednak możliwości zmiany organizacji ruchu w tym miejscu
- zastrzega pani prezydent. - Pod
oknami mieszkańców bloku nr 8
zwiększyłby się wtedy ruch samochodów, a poza tym ulica dwukierunkowa musiałaby powstać kosztem terenu

Przegląd Lokalny Nr 6 (1144) 12 lutego 2015 roku

przedszkola. Dyrekcja placówki nie
zgodziła się na to.
Pan Zdzisław kieruje się w stronę
ulicy Kołłątaja, której tylko niewielki
odcinek jest jednokierunkowy. Mężczyzna nie może zrozumieć, kto zdecydował o takiej organizacji ruchu.
Zwłaszcza że ulica na całej długości
ma takie same parametry.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Knurowie, Anna Lewandowska
zapewnia, że jeszcze latem nowy plan
organizacji ruchu przywróci na tym
odcinku ruch dwukierunkowy. Powstaną też progi wyspowe. Niestety,
ulicą Kilińskiego nadal trzeba będzie
poruszać się wyłącznie w jednym
kierunku.
Z panem Zdzisławem obchodzimy przedszkole i docieramy do bloku
nr 14. Po zaśnieżonym chodniku
idzie kobieta.
- Pan popatrzy na schody, po których idzie ta pani - wskazuje emeryt.
- Do wymiany.
Faktycznie, płytki schodów są
poniżej poziomu krawężników. O
wystające krawędzie łatwo się potknąć, a matkom z wózkami trudno
tędy przejechać. Czyje to schody? Ob-

stawiamy wspólnotę mieszkaniową,
ale pan Zdzisław nie ma pewności.
Wie za to, że trzy trzepaki, które
służyły kiedyś mieszkańcom do suszenia prania, są przy ul. Parkowej
zbędne. Oczami wyobraźni widzi
tu dodatkowe miejsca parkingowe,
dużo miejsc! Trzeba tylko usunąć
trzepaki i wyasfaltować trawnik,
całe 30 metrów. Podobno wspólnota
mieszkaniowa na wszystko się zgodzi. Kto zapłaci, nie wiadomo.
Ulica Parkowa na planach pana
Zdzisława jest ja k temat rzeka.
Mieszkańcy narzekają na brak chodników. W miejscach, gdzie mogłyby
one powstać, posadzono żywopłoty.
Te, które są, nie spełniają wymogów.
- Czy ten chodnik ma przepisową
szerokość? - pyta retorycznie pan Duziak i opowiada, ile trudności mają z
jego pokonaniem matki prowadzące
wózki.
Kilka lat temu przy ul. Parkowej
(od Biedronki do Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4) poprowadzono
trotuar, który połączył się z tym,
biegnącym wzdłuż ogrodzenia szkolnego boiska. W opinii mieszkańców
chodnik powinien zostać wytyczony
wzdłuż całej ul. Parkowej.
Pan Zdzisław ma także pomysł
na zagospodarowanie terenu przy
ogródkach działkowych.
- Posprawdzałem i da się tam
wybudować chodnik i miejsca parkingowe - opowiada o swoim pomyśle.

Na planach zaznaczył jak by to miało
wyglądać.
Kończąc spacer po ośnieżonej ul.
Parkowej pan Duziak zwraca uwagę
na konieczność wyremontowania
drogi prowadzącej do garaży.
- Nawierzchnia z betonowych
płyt nadaje się już tylko do wymiany.
Oprócz tego radzę sprawdzić, czy firma sąsiadująca z tą drogą znajduje
się w granicach swojej działki. Moim
zdaniem trochę za daleko ustawiła to
betonowe ogrodzenie - pokazuje.
Od wiceprezydent Zwierzyńskiej
uzyskaliśmy zapewnienie, że jeszcze
w tej kadencji ul. Parkowa zostanie
zmodernizowana. W pierwszej kolejności (na pewno nie w tym roku)
trzeba opracować projekt.
- Na tym etapie weźmiemy pod
uwagę różne rozwiązania, także te
proponowane przez mieszkańców
- mówi wiceprezydent Zwierzyńska.
Zdzisław Duziak wyciąga zza pazuchy notes, do którego wkleja m.in.
sprawozdania z sesji Rady Miasta i
publikacje historyczne o Knurowie
i okolicach.
- Mamy nowych, energicznych
radnych - wskazuje nazwiska podkreślone długopisem. - Liczę, że pomogą w rozwiązaniu tych wszystkich
problemów. Aleja Piastów to przecież
nie wszystko. Szczygłowice nie mogą
być tabu!
Tekst i foto: Paweł Gradek

Zdaniem naszego
rozmówcy, warto
zlikwidować
trzepaki, a na ich
miejscu zrobić
parking
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KNURÓW. SAMORZĄD DOCENIA MIESZKAŃCÓW UPIĘKSZAJĄCYCH MIASTO

„Odszarzają” przestrzeń
Miasto jest świadkiem codzienności: biegania do
pracy i szkoły, dźwigania toreb z zakupami, spotkań
z bliskimi. 4 lutego w sali sesyjnej w ratuszu
nagrodzono laureatów konkursu „O piękniejszy
Knurów” - mieszkańców, którzy podjęli trud, aby ta
nasza powszedniość była choć trochę ładniejsza
Nagrodzeni w konkursie walczą z szarością przestrzeni. Walczą
kwiatami, rzeźbami i iluminacjami
świetlnymi.
- Aż chce się spacerować po mieście, kiedy tak pięknie wokół – mówi

jedna z mieszkanek osiedla Wojska
Polskiego. - Można na chwilę się zatrzymać, popatrzeć...
Od września komisja konkursowa przemierzała Knurów wzdłuż
i wszerz, aby wyłuskać najbardziej

urokliwe zakątki - przyglądała się
działkom i ogrodom, podziwiała
zabawne figurki i egzotyczne kwiaty.
- Dziękuję wszystkim członkom
komisji za ich zaangażowanie i poświęcony czas - podkreślał Marian

- To miło że nasze starania są dostrzegane i doceniane - podkreślali
laureaci konkursu

Nagrody wręczali Jerzy Pach, wiceprzewodniczący Rady Miasta,
Adam Rams, prezydent Knurowa i Marian Gruszka, przewodniczący
komisji konkursowej

Gruszka, przewodniczący komisji
konkursu „O piękniejszy Knurów”.
Zaskakujące, ile pięknych miejsc
jest mapie Knurowa. Miejsc odkrytych dzięki konkursowi.
Na spotkaniu w ratuszu z rąk
Adama Ramsa, prezydenta miasta,
Jerzego Pacha, wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Mariana Gruszki,
przewodniczącego komisji, laureaci
otrzymali nagrody.
- Za państwa sprawą miasto staje
się piękniejsze – mówił prezydent
Rams. - Dziękujemy za waszą pracę
i pasję. Razem dbamy o to, co nam
bliskie.
Podziękowania w imieniu organizatora konkursu, czyli Rady
Miasta, przekazał także wiceprzewodniczący Pach.
Laureaci konkursu „odszarzają”
miasto.
- Jesteśmy bardzo szczęśliwe.
Nasza praca została zauważona i

KNURÓW. PROGRAM RODZINA 3+

Tysięczna karta – dla Amelii

Miejski program Rodzina 3+, który przed rokiem wystartował
w Knurowie, zdobywa sobie coraz większą popularność – wydano już
ponad tysiąc kart. Ta szczególna, oznaczona numerem 1000, w piątek
została uroczyście wręczona w urzędzie miasta

Foto: Mirella Napolska

Przyjemność wręczania rodzinie państwa Berdzików
karty nr 1000 miał wiceprezydent Piotr Surówka

Tysięczna karta programu dla
rodzin wielodzietnych trafiła do
państwa Berdzików, a konkretnie – do sześcioletniej Amelii. Na
spotkanie u zastępcy prezydenta
Piotra Surówki rodzina przybyła w
komplecie – łącznie z najmłodszym,
pięciomiesięcznym Kacprem. Wraz
z kartami dzieci otrzymały upominki, był też czas na sympatyczną
rozmowę.
8

O rodzinne karty państwo Berdzikowie zaczęli się starać wkrótce
po tym, jak na świecie pojawił się
Kacper.
– Z telewizji dowiedziałem się o
ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny,
której patronuje prezydent Komorowski – mówi Zbigniew Berdzik.
– Kiedy w tej sprawie przyszedłem
do urzędu miasta, usłyszałem, że
mamy też miejskie karty. Złożyliśmy

wnioski o jedne i drugie.
Państwo Berdzikowie są pewni,
że karty Rodzina 3+ będą przez
nich często używane.
– Przydadzą się na pływalni, a
także w kawiarni – jest taka jedna
z kącikiem dla dzieci, wiem, że
honoruje karty – wylicza Eliza Pawłowska-Berdzik. – Karta sprawdzi
się też przy zakupie ubranek dla
Kacperka.
Rodzice deklarują też, że będą
„pocztą pantoflową” rozpowszechniać informacje o programie Rodzina 3+, aby jak najwięcej rodzin
dowiedziało się o istnieniu kart
i skorzystało z możliwości, jakie
one dają.
Przypomnijmy: program Rodzina 3+ jest skierowany do rodzin wielodzietnych i uprawnia
do zniżek w miejskich obiektach
kulturalnych i rekreacyjnych, a
także u prywatnych przedsiębiorców, którzy zgłosili się do udziału
w programie. Szczegóły na temat
programu i listę jego partnerów
można znaleźć na stronie Urzędu
Miasta Knurów ( www.knurow.pl,
zakładka „Program Rodzina 3+).

doceniona – mówiły panie Irena
Bednaska, Helena Bazylów i Anna
Urzędnik, opiekujące się ogrodem
przy ul. gen. Ziętka 14.
- Szkoda tylko, że niektórzy właściciele psów niekoniecznie dbają o
nasz wysiłek – dodała ze smutkiem
Celestyna Kopiec, która odebrała nagrodę w imieniu Wspólnoty
Mieszkaniowej Koziełka 43.
Ładna przestrzeń wpływa na
nasze samopoczucie i nastrój. O
ile przyjemniej spacerować wśród
kwiatów i drzew, niż co rusz natykać
się krzykliwą reklamę. Codziennie
kilkunastu, już coraz mniej anonimowych, bohaterów dba o estetykę
Knurowa. Dzięki nim miasto pięknieje.
Kolejna edycja konkursu ruszy w
połowie roku.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Panie – do mammobusa!

Jesteś kobietą w wieku 50-69 lat – możesz
skorzystać z zaproszenia Centrum Onkologii
w Gliwicach do bezpłatnego badania
mammograficznego w Knurowie
Mammobus przyjedzie do Knurowa w marcu. Zaparkuje przy
Intermarché (ul. Szpitalna 42).
Badania będzie można wykonywać
w dniach 4-6 marca w godz. 1017, a także 9 i 10 marca od godz.
8.30 do godz. 15.30. Mogą z nich
skorzystać panie w wieku 50-69 lat
(roczniki 1946-1965), które w ciągu
2 ostatnich lat (albo w ogóle) nie
wykonywały mammografii.
- Tą akcją chcemy wyjść naprzeciw kobietom, umożliwiając im wykonanie mammografii blisko miejsca zamieszkania, bez oczekiwania
w kolejkach i bez wcześniejszych
zapisów – tłumaczą organizatorzy.
Warto przypomnieć, że w ubie-

głym roku mammobus Centrum
Onkologii został wyposażony w
cyfrowy mammograf najnowszej
generacji cyfrowy, dzięki czemu badanie jest i wyjątkowo precyzyjne, i
bezpieczne. Aby skorzystać z okazji
i zadbać o zdrowie, nie potrzeba
żadnego skierowania, nie ma też
znaczenia miejsce zamieszkania.
Oprócz dowodu osobistego warto
zabrać ze sobą zdjęcia lub płytę z
poprzedniej mammografii, jeśli ta
nie była wykonywana w Centrum
Onkologii. Więcej informacji na
temat akcji można uzyskać pod nr.
tel.: 32 278 98 96.
MiNa

13 lutego (piątek) na bezpłatne badania mammograficzne
zaprasza firma Lux Med Diagnostyka. Mammobus zatrzyma
się przy markecie Netto (ul. Mieszka I 6). Informacje pod nr.
tel. 58 666 24 44.

MiNa
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Wbrew nazwie występ Kabaretu Skeczów Męczących nie
jest dla widzów mordęgą

KNURÓW. TANGO MIŁOŚCI, CZYLI...

Kobieta
w ogniu uczuć

Kobieta namiętna i spontaniczna, kobieta
pełna miłosnego żaru – taką się będzie
jawić w piosenkach wyśpiewanych podczas
koncertu „Tango d’amore”
W niedzielę, 15 lutego, w knurowskiej Sztukaterii zabrzmią m.in.
„Oczi cziornyje”, „Besame mucho” i „Maria de Buenos Aires”. Zaśpiewa
je Agnieszka Bielanik-Witomska, zagrają Katarzyna Kubiec i Bartłomiej
Balcerzak. Wyrazista interpretacja, tembr głosu wokalistki, tony skrzypiec,
mandoliny i gitary, stworzą niepowtarzalny klimat koncertu.
Początek o godz. 17. Bilety – 20 zł.

/ck, bw/

Informacja własna wydawcy

KNURÓW

Z humorem o Polakach
W myśl słów Gogola „Z kogo się śmiejecie? Z samych
siebie się śmiejecie” - na sobotnim występie
w Knurowie Kabaret Skeczów Męczących wyśmiewał
narodowe przywary i kompleksy, nadziewając
na ostrze satyry nasze słabości i tradycje
Oberwało się wszystkim: mniejszościom seksualnym, frankowiczom, gwiazdom z pierwszych stron
gazet, a przede wszystkim zwyczajnym Polakom.
- My, Polacy ciągle się czegoś
boimy. Ja na przykład cierpię na klaustrofobię. Kiedy idę do monopolowego,
boję się, że będzie zamknięty - mówił
ze sceny jeden z członków kabaretu.
Występ rozpoczął się od piosenki.
- Będzie jak u Hitchcocka: najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie wzrośnie - obiecywali kabareciarze.
Kabaret Skeczów Męczących
unika żartów politycznych. Za to bez
skrępowania zagląda na okolicznościowe przyjęcia czy do szpitalnych

sal. Kabareciarze sięgają po humor
sytuacyjny. Dziwaczne postacie zanurzają w absurdalnych zdarzeniach.
Występy kabaretów od zawsze
cieszą się w Knurowie popularnością.
Knurowianie lubią się śmiać. I tym
razem sala w Kinie Scenie Kulturze
pękała w szwach. Kabareciarze wchodzili w częsty kontakt z publicznością
- przytulali widzów, zachęcali do
dialogu i wspólnej zabawy.
- Było świetnie! - mówi pani Katarzyna. - Dawno się tak nie uśmiałam!
Śmiech jednak odpręża, zrzuciłam z
siebie cały tygodniowy stres.
- Widziałam ich wcześniej w
telewizji, ale na żywo są śmieszniejsi
- dodał pan Maciej.
KSM wystąpił w Knurowie z programem „Live”. Kabareciarze zapre-

zentowali znane i popularne skecze,
nie zabrakło także kilku premier.
Hitem był odklejający się w trakcie
skeczu... wąs jednego z artystów.
Niesforny element charakteryzacji
wyprowadził z równowagi samych
kabareciarzy. W końcu śmiali się
wszyscy: i na scenie, i na widowni.
- Jeszcze do was wrócimy - obiecali członkowie KSM. - Tym razem z
lepszym klejem!
Tekst i foto: Justyna Bajko

Czy jest w domu kakao?
Z takim, tytułowym programem,
14 marca w Kinie Scenie Kulturze
wystąpi Kabaret Smile.
Występ rozpocznie się o godz. 20.
Bilety (50 i 45 zł) do nabycia w
kasie kina.
reklama

W sobotni wieczór Kino Scena Kultura było
najweselszym miejscem w okolicy
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aktualności

rozrywka nr 6

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Natalia Kruszelnicka z Czerwionki
ur. 1.02.2015 r., 3000 g, 52 cm

Bartosz Korody z Gliwic

Baranek Shaun
- godz. 15.30,17.00
Bezwstydny Mordecai
- godz. 18.30
Siódmy syn 3D
- godz. 20.30

6

13.02.2015 r.
PIĄTEK
Gang Wiewióra 3D
- godz. 10.00

Kamil Buchta z Knurowa

ur. 4.02.2015 r., 3310 g, 52 cm

Milena Cieślik z Leszczyn

Alicja Kaczmarczyk z Przegędzy

Igor Student z Dębieńska

Aleksandra Kawczak z Knurowa

ur. 4.02.2015 r., 3750 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr.3/2015 brzmiało: „SIEROTKA”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
Małgorzata Czuma. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 4.02.2015 r., 3650 g, 54 cm

12.02.2015 r.
CZWARTEK

ur. 2.02.2015 r., 4110 g, 57 cm

ur. 2.02.2015 r., 2750 g, 50 cm

ur. 4.02.2015 r., 3010 g, 52 cm

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

Wojciech Jaszczuk z Czerwionki

ur. 5.02.2015 r., 2870 g, 50 cm

Antboy
- godz. 12.00
Baranek Shaun
- godz. 14.30
Pięćdziesiąt twarzy Greya
- godz. 16.00, 18.30, 21.00
14-15.02.2015 r.
SOBOTA - NIEDZIELA
Baranek Shaun
- godz. 14.30
Pięćdziesiąt twarzy Greya
- godz. 16.00, 18.30, 21.00
16-17.02.2015 r.
PONIEDZIAŁEK- WTOREK

Kamila Kroczek z Przegędzy

ur. 5.02.2015 r., 2680 g, 47 cm

Ksawery Seidel z Knurowa

ur. 5.02.2015 r., 3280 g, 55 cm

Baranek Shaun
- godz. 16.00
Pięćdziesiąt twarzy Greya
- godz. 18.00, 20.30
18.02.2015 r.
ŚRODA
Baranek Shaun
- godz. 15.30
Pięćdziesiąt twarzy Greya
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl
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Zoﬁa Staroń z Zabrza

ur. 5.02.2015 r., 3530 g, 51 cm

Katia Szuster z Leszczyn

ur. 5.02.2015 r., 2350 g, 47 cm
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Mało śniegu, dużo radości!

aktualności

Foto: Justyna Kusy

Foto: Justyna Bajko

Pierwszy tydzień przerwy zimowej już za nami. Jak
obiecaliśmy, atrakcji nie zabrakło! Sprawdziliśmy,
co porabiali najmłodsi mieszkańcy naszego regionu.
W poszukiwaniu feeryjnych wrażeń zajrzeliśmy
do instytucji kulturalnych i świetlic osiedlowych
w Knurowie i Gierałtowicach

platane wyjazdami do palmiarni
na warsztaty artystyc zne prze
y
Sztukateria zapr osiła dzieci
30 małych artystów. - Każd
ło
wzię
ał
Udzi
.
n i do kina
rka i organizatorka
i teatru oraz wyjściami na base
ukto
instr
ska,
otań
-Szp
i Joanna Kusy
dzie ń był pełe n wrażeń! - mów
bez użyc ia igły i nitki, mały się, jak zrobić kosmetyc zkę
wars ztatów. - Dzie ci m.in. uczy
iarni i bawiły się na „Koc ie
Palm
w
e
dostrzeżone na wycieczc
lowa ły akwarelami zwie rzęt a
Muzycznym.
w butach” w Gliwickim Teatrze

Foto: arch. DK

Ferie”. W każdy poniewała dla najmłodszych „Bajkowe
Kino Scena Kultura przygoto
n świata. Na kinowym
stro
ych
na dzieci bajki z różn
ące
działek, środę i piątek czekały
ukiwaniu przy jaźni, wzruszaj
posz
o
ieści
opow
wne
zaba
.
ekranie wyświetlano m.in
i. Za każdym razem sala była
ktyk
gala
niu
ywa
zdob
o
we
o zwierzęt ach i przygodo
wypełniona po brzegi.

Foto: arch. GOK Gierałtowice

Foto: Justyna Bajko

Foto: art LWSM

Lokatorsko-Własnościowa Spół
dzielnia Mieszkani owa zapl anow ała spor
o atra kcji. Były
zaję cia w klub ach lokators
kich i wycieczk i.
4 lutego organizatorz y zabr
ali małych knurowian na wycieczkę do Star
ej Kuźni. Dzieci
przejechały się bryc zką, a
te odważniejsze
galopowały na koniach. Hum
ory dopisywały
też przy piec zeniu kiełbasek
.

oraz wyZajęcia ruchowe i plastyczne
feriach z
jazdy na seanse kinowe - na
w GierałGminnym Ośrodkiem Kultury
na było
towicach z pewnością nie moż
iedzasię nudzić. Dzieci z radością odw
niemiara i
ły świetlice. Zabawy było co
tyle uśmiechów!

25 dzieci biorących udział w
feriach w
Domu Kultury w Szcz ygłowica
ch dzień
rozpoczynało od rozgrzewki
i ćwic zeń
ogó lnor ozw ojow ych. - Nas
tępn ie
kilka zabaw, m.in. kalambury,
głuchy
telef on, układy tane czne na
scenie,
nauka pios enek i wsp ólny
śpiew. W
południe wyruszały na basen,
lodowisko lub do kina- mówią organiza
torz y.
Dzie ci ucze stnic zyły także
w warsztata ch kulin arny ch i prez
ento wały
talenty na profesjonalnej scen
ie.

oprac. Justyna Bajko
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ogłoszenia
EDUKACJA

HANDEL I USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

6-10/15

1/14-odw.

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

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

Do wynajęcia mieszkanie umeblowane
na ul. Sobieskiego. Tel. 502 391 365,
513 013 763
5-6/15

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 a Krywałd. Tel. 507 925 080
5-7/15

S p r z e d a m g a r a ż n a u l . Ta r g o w e j .
Tel. 32 235 03 39, 694 934 755
Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100
6-8/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
6-8/15

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

1-8/15

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

5-6/15

Sprzedam mieszkanie 63 m 2, 4 pokoje.
Tel. 510 567 231
5-8/15

Spr zedam mies zkanie dw upokojowe
w K nu r ow i e, o s. Wo j s k a Po l s k i e g o.
Tel. 604 571 896
6-9/15

Sprzedam tanio nowy, wykończony dom.
Tel. 508 192 750

6-8/15

Zamienię kawalerkę komunalną 16,5 m 2
w Knurowie na kawalerkę o większym
metrażu. Tel. 792 530 131
6-9/15

SZUKAM PRACY

6-8/15

ZDROWIE I URODA

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

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

2-odw.

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

2-odw.

Podejmę się sprzątania. Tel. 783 774 653
po godz. 16.00
2-8/15

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

50/14-8/15

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

MOTORYZACJA

3-odw.

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

DAM PRACĘ

5-12/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625

5-12/15

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo
i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
5-12/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

Terapia integracji sensorycznej. Terapia
czaszkowo-krzyżowa. EEG biofeedback.
RSA biofeedbac k. Tel. 8 8 9 4 0 6 874
lub www.terapie-biofeedback.pl
4-6/15

NIERUCHOMOŚCI

Zatrudnimy kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 664 040 345
4-6/15

Zielony Ogród w Knurowie zatrudni kelnerkę. Tel. 604 193 649
5-6/15Y

Do wynajęcia mieszkanie na ul. Koziełka,
2 pokoje, 67 m2. Tel. 662 281 335

6-8/15

12

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 6.02.2015 r.
do 27.02.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - pięć części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

PRZETARG

1-8/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-8/15

INFORMACJA

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w Knurowie przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D
usytuowanego na I piętrze nowo wyremontowanego pawilonu usługowego na prowadzenie działalności handlowo – usługowej o łącznej
powierzchni użytkowej 46,60 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 19.02.2015 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 10.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi
25,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła
minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 18.02.2015 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 4.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
16.02.2015 r. od godziny 16.00 do 17.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Natalia, Dominik,
„Trójka” i „Dziewiątka”

PiSk

Dominik Szwagrzyk

Foto: MOSiR

Natalia Seroczyńska

Defensywa „pękła”
dopiero w finale

dzinie 12.00, a organizatorzy
zapowiadają, że rywalizacja
odbędzie się w gronie międzynarodowym.
Dodajmy, że w ramach
23. edycji biegu ulicznego
odbędą się 20. Mistrzostwa
Polski Górników.
PiSk

Foto: organizatorzy

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Najlepsi zawodnicy XVI Grand Prix Knurowa
(od lewej): Joachim Makselon, Bernard
Musiolik, Bogumił Wolny i Piotr Palica

WYNIKI Z 3 LUTEGO:
1. Zdzisław Mral
- 2.437 pkt
2. Leonard Spyra
- 2.286 pkt
3. Michał Foit
- 2.104 pkt
4. Tadeusz Wodziczko
- 2.103 pkt
5. Piotr Palica
- 2.029 pkt
6. Adam Dudziński
- 1.964 pkt
7. Konrad Sobieraj
- 1.896 pkt
8. Janusz Myszka
- 1.892 pkt
9. Kazimierz Fąfara
- 1.864 pkt
10. Piotr Pakura
- 1.813 pkt
11. Edward Duda
- 1.794 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 17 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama” w Knurowie.

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

W meczach grupow ych
trzy zwycięstwa i jeden remis.
Bramki 13:0. Tak zagrali w
pierwszej fazie turnieju MKS
Zaborze Cup 2015 zawodnicy
Akademii Piłki Nożnej z Knurowa (rocznik 2006 i młodsi).
W meczach grupow ych
knurowianie pokonali 2:0 MKS
Zaborze Zabrze I (bramki: Dudek), zremisowali bezbramkowo
z Rodłem Opole, rozgromili 9:0
SRS Pogoń Ruda Śląska (Dudek
4, Guzior 2, Stępień 2, Bodanko)
i wygrali 2:0 z PKS Józefka Chorzów (Guzior, Dudek).
W spot k a n iu dając y m
awans do finału młodzi knurowianie ponownie zagrali na zero
w defensywie i pewnie pokonali
3:0 Orlika Ruda Śląska (Kondratowicz, Guzior, Dudek).
Finałowym rywalem podopiecznych Krzysztofa Nieradzika była Orbita Bukow-

no, która jako jedyna zdołała
rozmontować knurowską defensywę. Mecz zakończył się
wygraną Orbity 3:1 (honorowy
gol Guziora) i nasz zespół mógł
się cieszyć z zajęcia drugiego
miejsca, a także dwóch nagród indywidualnych. Nie po
raz pierwszy tej zimy królem
strzelców został Dominik Dudek, natomiast tytuł najlepszego bramkarza przy padł
Karolowi Szymeckiemu.
Trener Krzysztof Nieradzik przyznał po turnieju, że
zawodnicy swą grą sprawili mu
wspaniały prezent urodzinowy.
APN Knurów zagrała w następującym składzie: Karol Szymecki, Oskar Guzior, Kacper
Stępień, Kacper Jatta, Szymon
Adamus, Patryk Bodanko, Oliver Mansfeld, Dominik Dudek,
Dominik Kondratowicz.
PiSk

Foto: APN

27 września...

Znamy już datę tegorocznego biegu ulicznego na 10
km, którego start i meta tradycyjnie usytuowane będą
przy hali sportowej MOSiR
w Knurowie-Szczygłowicach.
Ta ciesząca się dużą popularnością impreza odbędzie się 27
września. Start nastąpi o go-

Foto: MOSiR

niowską (MSP-9), a Dominik
Szwagrzyk (MSP-9) okazał
się lepszy od Piotra Pisteloka
(MSP-3) i Miłosza Lebiodzika
(MSP-9).
O nagrody i dyplomy dla
uczestników zadbali organizatorzy turnieju: Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz
Miejska Szkoła Podstawowa nr
9 przy Zespole Szkół nr 1.

Foto: MOSiR

W ostatniej dekadzie stycznia poznaliśmy najlepszych
tenisistów stołowych spośród
uczniów szkół podstawowych
z Knurowa.
W klasyfikacji drużynowej
Puchar Dyrektora Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
zdobyły reprezentacje MSP-3
(w kategorii dziewcząt) i MSP-9
(w kategorii chłopców).
Inne prestiżowe trofeum
- Puchar Dyrektora MOSiR
Krzysztofa Stolarka - wywalczyli najlepsi w klasyfikacji
indywidualnej: Natalia Seroczyńska z MSP-3 i Dominik
Szwagrzyk z MSP-9.
Dodajmy, że w klasyfikacji
drużynowej dziewcząt MSP-3
wyprzedziła MSP-9 i MSP-6,
natomiast wśród chłopców
miejsca za MSP-9 zajęły reprezentacje MSP-3 i MSP-6.
Z kolei w rywalizacji indywidualnej Natalia Seroczyńska
(MSP-3) wyprzedziła Oliwię
Górak (MSP-9) i Nikolę Kwiet-

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

Mnochy nie do
powstrzymania
W 17. kolejce rozgrywek
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej zespół ZZ Kadry
spot ka ł się z liderujący m
T S 10 k a .pl . „ K a d rowc y ”
w pier wszej połow ie byli
rów nor z ę d ny m r y w a lem
d la zespołu z Zabrza, a le
po przerwie po raz kolejny
skutecznością błysnął Ariel
M nochy. Najsk uteczn iejszy strzelec ligi dopisał do
swojego dorobku kolejne 4
trafienia i jest coraz bliższy
osiągnięcia wyniku 100 goli
w jednym sezonie.
Poważny kryzys dopadł
zespół Nacy niank i, któr y
w rundzie rewanżowej nie
zdobył jeszcze punktu. W
poniedziałek drużyna naj-

starszego gracza ligi, 57-letniego Krzysztofa Mysłka,
u legła niżej notowa nemu
UKS Milenium I i z zajmowanej jeszcze niedawno 5.
pozycji spadła na ósme.
W ostatnim meczu wieczoru spotkali się niedawni
potentaci: Vibovit i TKKF
M i s t r a l I nter ma rc hé . Ci
pierwsi prowadzili 3:1 i 4:2,
by na 6 minut przed końcem
me cz u o dd a ć prow ad z e n ie r y wa low i. T K K F n ie
utrzymał jednak wygranej
do końca meczu, a decydującego gola z rzutu karnego
zdobył w ostatniej minucie
Dawid Wieliczko.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 17. KOLEJKI Z DNIA 9.02.2015
ZZ Kadra – TS 10ka.pl 2:6 (1:2)
P. Mastyj 2 – A. Mnochy 4, R. Metelski 2
żółte kartki: A. Kasprzyk, P. Jędrzejczak (ZZ Kadra) – K. Neznal
(TS 10ka.pl)
Olympiakos Gierałtowice – TKKF Team 98 Knurów 4:3 (1:1)
M. Adamczyk, Daniel Lewandowski, Ł. Górczyk, D. Kabała – K.
Herych, R. Jachimowski, K. Przydatek
Nacynianka - UKS Milenium I 3:6 (2:3)
T. Michalski 2, M. Los – M. Kiklaisz 3, M. Gajda 2, D. Burzawa
żółta kartka: P. Zagórski (Nacynianka).
UKS Milenium II – Team Stalmet 3:10 (1:6)
M. Wawrzynek 2, A. Brociek – M. Stopa 5, G. Brózda 3, D.
Kraska, B. Flis
Veritax Gumiland – Tritech 3:8 (0:4)
K. Guliński 2, R. Nowosielski – G. Górka 4, B. Lewandowski 2,
D. Wiercioch, A. Kręcisz
Vibovit – TKKF Mistral Intermarché 6:5 (4:3)
M. Sikora 3, M. Kuźnik 2, D. Wieliczko – P. Kośmider 2, K. Smętek, Andrzej Niewiedział, B. Pietras
żółta kartka: D. Wieliczko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

16
16
15
16
16
16
16
15
15
16
15
16
16

42 149-38 14
39 99-48 13
38 105-55 12
33 82-62 11
33 73-50 11
28 89-70
9
24 84-87 8
24 70-65 8
13 43-79
4
11 68-81 3
9 65-87 3
8
47-98
2
0 25-180 0

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

2
3
1
5
5
6
8
7
10
11
12
12
16

TS 10ka.pl Zabrze
Tritech
IPA Knurów
Olympiakos Gierałtowice

89
33
26
26

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Jarosław Stępień
Dominik Kabała

PROGRAM 18 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 16.02.2015):
Jeden bronił, drugi strzelał, a trzeci opracowywał
strategię. Od lewej: Karol Szymecki (najlepszy
bramkarz), Krzysztof Nieradzik (trener) i Dominik
Dudek (król strzelców)

TKKF Mistral Intermarché – UKS Milenium II (18.00), UKS
Milenium I – TKKF Team 98 Knurów (18.45), TS 10ka.pl Zabrze – Nacynianka (19.30), IPA Knurów – ZZ Kadra (20.15),
Veritax Gumiland – Olympiakos Gierałtowice (21.00), Tritech
– Vibovit (21.45).
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sport
CRACOVIA?
RESOVIA?
GÓRNIK!

zmierzyć się z krytyką i wreszcie
Arek nabrał pewności siebie, zaczął strzelać bramki i dzisiaj jest
w jednym z najlepszych klubów
naszego kontynentu.

zarobił określone pieniądze.
Podobnie było z Mateuszem
Matrasem, którego wypatrzyłem w Gwarku Ornontowice.
Wymienieni zawodnicy
trafili swego czasu do Piasta
Gliw ice dzięk i Ja nuszow i
Bodziochowi. Czy ten klub
zajmuje w sercu knurowianina szczególne miejsce?
- W Gliwicach pracowałem
najdłużej, ale jako zawodnik
najwięcej osiągnąłem w Rakowie Częstochowa - słyszymy
w odpowiedzi. - Grałem tam
ponad cztery lata i w Rakowie
tak naprawdę zasmakowałem
ekstraklasy, rozgrywając tam
ponad sto meczów.
Bliski jest mi też Górnik
Zabrze. Ze względu na kontuzję zagrałem w nim tylko kilka
meczów, a trafiłem
tam w momencie,
gdy w szatni aż

żyny, a następnie menedżerem.
Po rozstaniu z Gliwicami,
swój kolejny rozdział przygody
z piłką zaczął pisać w GKS-ie
Katowice. Gdy trafił na Bukową, sytuacja klubu nie była
różowa.
- To już dwa lata, jak jestem w Katowicach i muszę
przyznać, że wiele w tym czasie się zmieniło - ocenia. Klub potrafił rozwikłać wiele
trudnych spraw związanych
z poprzednimi właścicielami,
w dużej mierze uporał się z
długami i teraz zmierza w dobrym kierunku. A dla kibiców
GieKSy liczy się tylko jeden cel
- ekstraklasa. Wielu piłkarzy
nie potrafi sobie poradzić z tą
presją, ale cóż, taki jest GKS.
Skauting to jedno, ale na
boisko wciąż go ciągnie.
I wraz z kolegami
- m.in. Piotrem

starszym u trenera Zbigniewa
Matuszka, bo naboru dla moich
rówieśników jeszcze nie było.

Debiut był na wyciągnięcie
ręki. Los postanowił go jednak
odroczyć.
- W drodze do Szczecina, w czasie przedmeczowego
rozruchu kolega z zespołu tak
niefortunnie mnie zaatakował,
że kolano nie wytrzymało, a
diagnoza brzmiała: zerwanie
więzadeł - wspomina. - Wcześniej o tak poważnych kontuzjach czytałem w prasie, gdy
to nieszczęście spotkało innego
zawodnika. Wtedy dotknęło to
mnie. To był trudny moment,
ale jakoś przy wsparciu rodziny
sam wypracowałem w sobie
wiarę w to, że po żmudnej
rehabilitacji wrócę na boisko.
Łatwo nie było, tym bardziej,
że po tej kontuzji skończył mi
się kontrakt i przez pół roku
byłem bez klubu. Inni mają to
szczęście w tym nieszczęściu, że
mają ważny kontrakt w czasie
rehabilitacji i łatwiej jest im
przebrnąć przez ten trudny
okres.
Mateusz Bod zioch po
tej nieplanowanej przerwie
wrócił do piłki i na początek
musiał zadowolić się angażem
w walczącym o utrzymanie w II lidze Ruchu
Zdzieszowice. Pierwszy mecz po długiej
przerwie rozegrał
na stadionie Rakowa Częstochowa,
gdzie k il kanaście
lat wcześniej jego
ojciec z powodzeniem bronił barw
klubu spod Jasnej
G ór y. Występ Bod ziocha
juniora był dość dziwny, bo
najpierw strzelił gola stając
się w pewnym sensie ojcem
zw ycięstwa Ruchu 2:1, ale
później zobaczył drugą żółtą
kartkę i przedwcześnie musiał udać się do szatni.

Jedyni tacy

Foto: prywatne archiwum

Początki pana Janusza
PRZEWROTNE ŻYCIE
z Knurowem sięgają lat 80.
PIŁKARZA
minionego stulecia. Ówczesny
Największym sukcesem
Górnik Knurów grał wtedy MENEDŻER,
Mateusza Bodziocha był awans
na co dzień w II lidze, a w DYREKTOR,
z Piastem Gliwice do piłkarskiej
rozgrywkach o Puchar Polski SKAUT
ekstraklasy. To był rok 2012 i
Um iejęt noś ć oceny
trafił na mały klub - Jadowniokres, gdy w gliwickim klubie
czankę Jadowniki. Spotkanie wartości zawodnika i jego
pracował nie tylko jego ojciec,
zakończyło się sensacyjną ewentualnej przydatności do
ale i wychowankowie Concorporażką knurowian 1:2, a jed- drużyny to cecha, którą podii, a wtedy trenerzy Piasta nym z ojców tej niespodzianki winien się cechować nie tylko
Marcin Brosz i Dariusz Dudek.
był Janusz Bodzioch, który w menedżer, ale i trener. Pana
Po takim sukcesie młodemu
nagrodę otrzymał propozycję Janusza jakoś do trenerki nie
piłkarzowi mogło się wydawać,
ciągnie. - Przed laty coś tam
przeprowadzki na Śląsk.
że złapał Pana Boga za nogi.
- To była fajna przygoda próbowałem zdziałać, jako
- Ja tak nie pomyślałem.
z Jadowniczanką, a w meczu asystent w III-ligowym Piaście
Ani wtedy, gdy awansowaliz Górnikiem Knurów nie od- Gliwice, czy też w młodzieżośmy do ekstraklasy, ani w instawałem od przeciwników i wych drużynach Concordii
nych okolicznościach - wyznaje
trener Marcin Bochynek zwró- Knurów, ale to były tylko
niespełna 25-letni dziś zacił na mnie uwagę. Ostatecznie epizody. I nie żałuję, bo wolę
wodnik Energetyka ROW
ściągnięto nas dwóch, mnie i realizować się w innych dziale.
Rybnik. - Zawsze chcia- Jak to w końcu jest z
Stanisława Kostrzewę, który
łem być jeszcze lepszym
był rok młodszy, miał talent, tą Pana funkcją - dozawodnikiem. I wciąż
ale za szybko uwierzył, że jest ciekamy. - Jest Pan
nad tym pracuję, bo w
najlepszy - wspomina tamte
dni. - Wracając do tej pucharowej przygody to pamiętam, że
propozycje posypały się z kilku
klubów. Oprócz Górnika Knurów chciała mnie Cracovia
i Resovia Rzeszów. W
R zeszowie już nawet trenowałem i do
dzisiaj mam wielki
szacunek do Jana
Domarskiego, z
którym niedawno spotkaliśmy
Janusz Bodzioch wraz z synami - Mateuszem (z lewej) i Przemysławem
się na turnieju
oldbojów w Dębicy. Pamiętał mnie, przywitał
się, porozmawiał.
Dzisiaj Janusz Bodzioch w
środowisku piłkarskim znany
jest m.in. jako skaut. Jego oko
wypatrzyło piłkarzy, którzy
stawali się ważnymi ogniwami
w zespołach występujących na
szczeblu centralnym. Wielu zawodnikom pomógł też znaleźć Januszowi Bodziochowi „stuknie” w tym roku pięćdziesiątka.
ZAGRAĆ W LIDZE
swoje miejsce w niższych ligach.
Ćwierćwiecze świętować będzie jego syn Mateusz. Obaj panowie
ANGIELSKIEJ
- Gdy porównuję lata, gdy ja
Historia z czerwoną kartzaczynałem grać w piłkę z obec- w swoim piłkarskim CV mają wpisaną Concordię i mimo, że jakiś
nymi to na pewno zawodników czas temu postanowili „wypłynąć” na szersze i głębsze wody, to wciąż ką pow tórzyła się tydzień
później, ale tym razem sędzia
jest więcej. Więcej jest klubów i
mieszkają w Knurowie. Nie było zatem problemu, by umówić się
zdecydował się wykluczyć go z
tak zwanych akademii, ale ilość
gry bez wcześniejszego naponie idzie w parze z jakością, bo na kawę i porozmawiać o futbolu
minania „żółtkiem”. Konieczwłaściciele tych akademii nie
patrzą na szkolenie, tylko na skautem, menedżerem, dorad- roiło się od reprezentantów Lechem, Mariuszem Śrutwą, piłce nożnej dzisiaj można się na była więc dwutygodniowa
to, by zarobić - twierdzi były cą? Wiemy, że jeszcze niedaw- Polski i medalistów olimpij- Radosławem Gilewiczem i in- cieszyć z awansu, natomiast przerwa, ale po odbytej karze
obrońca. - Stąd w niektórych no był Pan dyrektorem sporto- skich. Aleksander Kłak, Tomasz nymi - stworzył Reprezentację kolejny dzień może przynieść udowodnił, że należy mu się
Wałdoch, Ryszard Staniek, Śląska Oldbojów. Drużyna zupełnie inne doświadczenie. miejsce w wyjściowym skłaklubach jest problem z młodzie- wym w GKS-ie Katowice.
dzie „Zdzichów”. W defensyżowcami, którzy prezentują od- Od lat podkreślam, że nie Dariusz Koseła, Jerzy Brzę- starszych panów zawstydziła Niekoniecznie radosne.
powiedni poziom. A pamiętam, funkcja czy stanowisko w klu- czek, Grzegorz Mielcarski. Przy w poprzednich rozgrywkach
O tym, jak przewrotne jest wie grał bez zarzutu, a ponadże przed laty, gdy nie było jeszcze bie jest najważniejsze. Liczą się takich nazwiskach zadawałem o wiele młodszych ry wali, życie piłkarza, Mateusz Bo- to rundę zakończył z trzema
obowiązku gry młodzieżowca, przede wszystkim efekty pracy sobie pytanie, co ja w tej szatni eliminując ich z rozgrywek dzioch przekonał się na włas- strzelonymi bramkami.
- Tak jak ojciec mam dow Gliwicach mieliśmy w pierw- - wyjaśnia. - Różnie mówią na robię? Ale przed kontuzją byłem Pucharu Polski. - Rzeczywi- nej skórze. Po wspomnianym
ście wygraliśmy kilka meczów, awansie do ekstraklasy mógł bre warunki fizyczne i przy
szym składzie m.in. Kamila to co robię, ale najbliższy jest podstawowym zawodnikiem.
A wracając do Piasta Gliwi- m.in. z Grunwaldem Halemba, liczyć na to, że w Gliwicach stałych fragmentach gry przeGlika, Kamila Wilczka i Jakuba mi skauting.
ce
to
muszę wspomnieć o swoich ale nasza działalność opiera się zacznie swą piłkarską przy- noszę się do pola karnego
Smektałę. Nikt im wtedy miejsca
Trudno się z tym nie zgow składzie nie gwarantował, a dzić, bo po efektach pracy przygodach z wojskiem. Nie przede wszystkim na rozgry- godę na najwyższym ligowym przeciwnika. Zdarza się, że
mimo młodego wieku potrafili można wystawić danej osobie grałem w piłkę przez 14 miesięcy waniu meczów towarzyskich, szczeblu. - Tak się nie stało, piłka mnie „szuka” i stąd te
wygrać konkurencję ze starszy- odpowiednią ocenę. Py ta- i to właśnie Piast, a konkretnie w wielu przypadkach chary- bo spotkał się z niechęcią do bramki. Nie ukr ywam, że
mi kolegami.
my zatem Bodziocha-seniora trenerem Fryderyk Cholewa wy- tatywnych - opisuje Janusz swojej osoby ze strony trene- mogło ich być więcej - ocenia.
Osobnym tematem są tre- o te efekty jego pracy, z których ciągnął do mnie rękę i mi zaufał. Bodzioch. - W ten sposób rów - mówi ojciec Mateusza. - Teraz jestem w Rybniku,
Dzięki temu mogłem zagrać w pomagamy byłym piłkarzom - Gdy tej szansy na debiut nie staram się podnosić swoje
nerzy i sposób wprowadzania jest najbardziej zadowolony.
młodego zawodnika do zespołu.
otrzymał, postanowił poszukać umiejętności i wierzę w to,
- W takiej mojej klasyfi- barażach o awans do ówczesnej i dzieciom.
Gdy kariera pana Janusza jej w innym klubie. Padło na że otrzymam szansę debiutu
Wiele razy podkreślałem, jak kacji czołowe miejsca zajmują: I ligi z Bałtykiem Gdynia.
w ekstraklasowym klubie. W
Do Piasta trafiłem też pod dobiegała końca, swój począ- kielecką Koronę.
wielki szacunek należy się Ada- Kamil Glik, Kamil Wilczek i
mowi Nawałce w kontekście Grzesiu Kasprzik. To są zawod- koniec swoich występów na tek miała przygoda z futbolem
Mijały tygodnie, później Energetyku jest fajna atmoArka Milika. Kibice z Zabrza nicy, których sprowadzałem do boisku. Będąc wtedy w Het- syna Mateusza.
miesiące, a na ekstraklaso- sfera, może nawet najlepsza
- Czy musiałem grać w pił- wym liczniku wciąż było zero, w mojej dotychczasowej przypamiętają, jak na początku kry- Piasta Gliwice i dzisiaj mam manie Zamość, gliwiczanie
tykowali decyzje trenera, który wielką satysfakcję z tego, że znowu zwrócili się do mnie z kę? Nie, nie musiałem, ale chcia- ale w końcu pojawiło się świa- godzie z piłką, chociaż muszę
stawiał na tego młodego piłka- Grzesiu trafił do nas z Ciocho- propozycją reprezentowania łem. Od najmłodszych lat intere- tełko w tunelu. Wychowanek przyznać, że w Koronie też
rza. Dzisiaj mamy tego owoce. wic, a później został bramka- ich klubu. Zgodziłem się, tam sowałem się piłką, a treningi w Concordii znalazł się w me- była super dzięki tak zwanej
Trener widział w nim potencjał, rzem m.in. Lecha Poznań dzięki zakończyłem karierę, by póź- Concordii - o ile dobrze pamię- czowej „18” na w yjazdowe „bandzie świrów” na czele z
nie zmienił zdania, gdy musiał czemu i on się rozwinął, i Piast niej zostać kierownikiem dru- tam - rozpocząłem z rocznikiem spotkanie z Pogonią Szczecin. Maćkiem Korzymem.
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NIE CHCIAŁ DO WOJSKA
- POZNAŁ ŻONĘ

Pan Janusz nie ukrywa, że
mając na koncie 108 meczów
w najwyższej klasie rozgrywkowej, czeka teraz na dzień
w którym Mateusz uruchomi
licznik w ekstraklasie. - Ja
trafiłem do Górnika Zabrze
dość późno, bo miałem już
28-29 lat. Mateusz ma szansę
trafić do ekstraklasy wcześniej,
a raczej wrócić do niej, bo on
już w niej był tylko nie zdążył
zadebiutować.
Pił karska karuzela się
kręci, zmiany jednego klubu
na inny są w tym zawodzie
cz y mś natura lny m, natomiast Janusz Bodzioch wraz
z rodziną wciąż mieszka w
Knurowie. - Znowu muszę
wrócić do mojej przygody z
wojskiem - mówi były piłkarz, a dzisiaj skaut. - W
pewnym momencie pojawił
się temat służby w Śląsku
Wrocław, ale trener Marcin
Bochynek powiedział, że nie
ma takiego tematu. Sprawa
ucichła , ale za jaki ś cza s
armia znowu się o mnie upomniała. Wciąż myślałem, że
uda mi się trafić do wojskowego klubu, ale pan pułkownik stwierdził, że skoro nie
chciałem służyć w pierwszym

terminie to teraz oni zdecydują, gdzie mam iść. No i skierowano mnie na 14 miesięcy do
normalnej służby. Służyłem
m.in. w Zabrzu przy ulicy
Roosevelta więc codziennie
widziałem piłkarzy Górnika,
jak jechali na trening. A ja na
służbie wartowniczej...
Wcześniej chcąc się wymigać od wojska, wylądowałem w knurowskim szpitalu.
Byłem oczywiście zdrowy,
ale powiedzieli mi, że muszę
się położyć. I tak poznałem
pielęgniarkę, która została
moją żoną. No i zakotwiczyliśmy w Knurowie. Stąd
dojeżdżałem codziennie na
treningi do Rakowa Częstochowa. O przeprowadzce nie
myśleliśmy też, jak grałem w
Hetmanie Zamość.
Janusz Bodzioch nie tylko
w Knurowie mieszka, ale ma
tu wielu kolegów i przyjaciół.
Najczęściej można go spotkać
w towarzystwie kolegów z
defensywy Górnika Knurów:
Bronisława Siwca i Zenona
Gałacha. Zdarza się, że jako
trio podróżują do Niemiec, by
wspominać stare czasy wspólnie z Waldemarem Podolskim, ojcem Lukasa. - Teraz
planujemy wyjazd do Kolonii,
a w głowach rodzi się pomysł
na wyjazd do Włoch. Chcielibyśmy zobaczyć na żywo w
akcji Kamila Glika z Torino i
Łukasza Podolskiego z Interu
Mediolan.
Razem z Bronkiem Siwcem i Zenkiem Gałachem
tworzymy taką zgraną grupę
od w ielu lat , a gdy skończyliśmy grać, taką osobą,
która nas jeszcze bardziej
scementowała jest trener Jerzy Ignacek. To on zaczął
organiz ować w Knurow ie
mecze towarzyskie oldbojów
i te spotkania dają nam wiele
satysfakcji.
Bodzioch-senior przyznaje, że w jego fachu - obok
wiedzy i znajomości tematu - ważne jest to, by być
dla innych partnerem. Nie
traktować innych stawiając
siebie na wyższym poziomie.
Ta k ich z a s ad naucz ył go
sport. - Gdy spotkam byłego
zawodnika to zawsze podam
mu rękę, porozmawiam. A
znam takich, którzy odwracają się plecami...
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Wychowanek Concordii,
a także założyciel knurowskiej Akademii Piłki Nożnej
- Marcin Brosz był o krok od
podjęcia pracy na Cyprze.
- To prawda, byłem na liście
trenerów-kandydatów, których chciał zatrudnić APOEL
Nikozja - przyznaje szkoleniowiec. Ostatecznie Cypryjczycy
zdecydowali się na niespełna
48-letniego Niemca, Thorstena Finka.

Temat ewentualnego zatrudnienia Marcina Brosza w
stolicy Cypru pojawił się za
sprawą Kamila Kosowskiego, który przed laty bronił
barw 23-krotnego obecnie
mistrza tego kraju. - Z Kamilem znamy się już wiele lat.
Razem graliśmy i do dzisiaj
utrzymujemy ze sobą kontakt
- to jeszcze raz Marcin Brosz,
który zdradził nam również,
że wcześniej pojawiały się

Pierwsze gole,
pierwsze testy

Jeden
z Ukraińców
(na drugim
planie) zagrał
w sobotę
na pozycji
lewego
obrońcy.
I jak
przyznaje
trener
Wojciech
Kempa, zrobił
na nim dobre
wrażenie

Serię zimowych spotkań
kontrolnych zespół Concordii
rozpoczął 6 lutego, konfrontacją z KS 94 Rachowice. W
meczu padło dziewięć bramek. O jedno celne trafienie
skuteczniejsi okazali się knurowianie, dla których pierwszego gola strzelił Gajewski.
Dwa razy na listę strzelców
wpisał się Żyrkowski, a kolejne bramki padały po strzałach Mawo i testowa nego
Tomasza Młynka (ostatnio
Dąb Gaszowice).
Jako ciekawostkę należy
odnotować, że bramkarza
Concordii pokonał m.in. były
zawodnik knurowskiej drużyny - Łopatka.
Kilkanaście godzin po
pokonaniu 5:4 KS Rachowice,
podopieczni Wojciecha Kempy zagrali przeciwko Gwarkowi Tarnowskie Góry. Wydarzeniem tego spotkania był
występ w zespole Concordii
czterech Ukraińców, a mecz
zakończył się remisem 2:2
(bramki dla knurowian strzelili: Maciejewski i Gajewski).
W obu meczach w Concordii zagrało 26 zawodników:
Widera, Dybcio (gościnnie z
Tempa Paniówki), Folcik, Mikulski, Grodoń, Bączkiewicz,
Młynek (ostatnio Dąb Gaszowi-

ce), Żyrkowski, Spórna, Gajewski, Mawo, Wieliczko, Smętek,
Śliwa, Jaroszewski, Rozumek,
Nalepa, Losza, Bylak, Kutypa, Kozdroń, Krusiński oraz
Ukraińcy: Serban, Harcinnko,
Jakubciuk, Miedviediej.
PiSk

propozycje zarówno z kilku
klubów rodzimej ekstraklasy,
jak i z Rosji.
Przypomnijmy, że Marcin
Brosz ostatnio pracował w
Piaście Gliwice. Z tym klubem awansował do ekstraklasy, a następnie odniósł historyczny sukces wprowadzając
zespół z Gliwic do eliminacji
Ligi Europy.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Propozycja z Cypru

Foto: Piotr Skorupa

Sporo można się nauczyć
od starszych zawodników. W
Rybniku takim przykładem
dla młodych na pewno jest
Mariusz Muszalik, a w Koronie byli to Stano, Golański,
Marcin Żewłakow i Korzym.
Obecnie w ekstraklasie podoba mi się gra Jakuba Rzeźniczaka i Arkadiusza Głowackiego. A marzenie? Zagrać
w lidze angielskiej.
Przed laty wiele wskaz y wa ło na to, ż e rod zi nę
B o d z io chów na mu r aw ie
reprezentować będą nie tylko
Janusz i Mateusz. - Mój drugi
syn Przemek był powoływany
do reprezentacji Śląska, gdzie
grał w obronie z Kamilem
Glikiem, ale w wieku kilkunastu lat lekarze stwierdzili
niedomyk alność z a stawki
serca i musiał zrezygnował
z wyczynowego uprawiania
spor tu - wspomina. - Nie
przeszkadza mu to na szczęście, by rekreacyjnie zagrać w
tenisa, siatkówkę, czy koszykówkę...

Foto: prywatne archiwum

Czwórka byłych defensorów Concordii.
Od lewej: Zenon Gałach, Bronisław Siwiec,
Janusz Bodzioch i Waldemar Podolski

sport

Marcin Brosz

Zza biurka

„Cyrk obwoźny”
Obcokrajowiec w drużynie piłkarskiej nie wzbudza już praktycznie żadnych
emocji . Impor t z awodników stał się czymś normalnym mimo, że często mówi
się, że sprowadzany jest do
na s „ szrot ”. Rów nie cz ęsto, można usłyszeć, że od
obcokrajowca powinno się
wymagać więcej niż od rodzimego kandydata do gry.
W rzeczy wi stości by wa z
tym różnie, a przykład z minionej soboty znakomicie to
potwierdza. Mam na myśli
grę sparingową Concordii i
występ w knurowskim zespole czterech... Ukraińców. W
tym, że przyjechali i zagrali,
nie doszukuję się sensacji.
Jest okres przygotowawczy,
każdy ma prawo do tego,
by przejść testy w nowym
klubie. Zaskakuje mnie jednak ich postawa na dzień
dobry. Myślałem, że jak ktoś
chce dostać pracę to w pełni
podporządkowuje się oczekiwaniom ewentualnego pra-

codawcy. W tym przypadku
było odwrotnie. To Ukraińcy
dyktowali warunki. Jednym
z nich była gra w pierwszej
połowie, co sprawiło, że trener nie mógł ich sprawdzić w
kilku różnych ustawieniach
personalnych. Ukraińcy zachowali się dość dziwnie,
bo z Knurowa pojechali do
innego klubu. I niewykluczone, że tam również postawili
swoje warunki. Na przykład:
z ag ramy tylk o w dr ug ie j
połowie, bo dwie godziny
wcześniej graliśmy „połówkę”
w Knurowie.
Takie zachowanie w niczym nie przypomina poważnego podejścia do tematu. I
Ukraińców, i ich doradców, i
klubów, które godzą się na tego
typu testy.
Jeden z zaprzyjaźnionych
trenerów nazywa to zjawisko
„cyrkiem obwoźnym”, a ja się
zastanawiam, gdzie w tym całym zamieszaniu jest miejsce
dla wychowanków?
Piotr Skorupa
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PILCHOWICE, TURCJA

W drodze do Stambułu

Turcja, państwo powstałe na gruzach Cesarstwa
Bizantyjskiego i Imperium Osmańskiego, jest mostem
przerzuconym między europejskością a Orientem. Miejscem,
gdzie zderza się wiara i niewiara, tradycja i nowoczesność.
Kraj kontrastów to kolejny cel wyprawy Szkolnej Ekspedycji
1 lutego pięcioro uczniów i dwoje
opiekunów z pilchowickiego gimnazjum wyruszyło na spotkanie nowej
przygodzie. Wybrali trasę wzdłuż
wybrzeża Morza Czarnego. Cel - jaskinia Ballica.
Wyjechali w nocy. Pilchowice
ż e g na ł y p o d ró ż n i ków z i mow ą
pogodą. Pierwszy przystanek - lotnisko w Warszawie. O 15.25 wylot
do Kutaisi w Gruzji. Trzygodzinna
podróż i przestawienie zegarków o
3 godziny do przodu. Na gruzińską
ziemię dotarli ca li i zdrowi. W

oczekiwaniu na samochód, który
zawiezie ich do Batumi, rozbili obóz
na lotnisku.
- Byliśmy my i 15 policjantów
- śmieją się pilchowiczanie. - O 5
rano pobudka, gruzińskie śniadanie i podróż w stronę Turcji. Są już
pierwsze straty, Liwia zostawiła w
samolocie swój przewodnik po Budapeszcie, ale wybaczamy, bo to był
jej pierwszy lot w życiu.
2 lutego podróżnicy dotarli do
Trabzonu - pierwszego miasta na tureckim szlaku. Turcja przywitała ich

słońcem, ciepłą pogodą i … kebabem
na śniadanie.
- 20 metrów od hotelu był meczet. Kilka razy dziennie słuchaliśmy
wezwań do modlitwy. Pierwsze już
o 5 rano - opowiadają podróżnicy.
- Udało nam się zwiedzić monastyr Samuela - grekoprawosławny,
nieczynny klasztor męski, świątynię
bizantyjską oraz stadion Trabzonsporu, gdzie zostawiliśmy ekspedycyjny magnesik dla naszego piłkarza
Adriana Mierzejewskiego.
Do celu ekspedycji, czyli najpięk-

Diament Forbesa
Firma AIB z Knurowa uplasowała się na 9. miejscu w rankingu Diamenty Forbesa 2015, prezentującym
przedsiębiorstwa, które najlepiej
radzą sobie na rynku.
Diamenty Forbesa to zestawienie firm, które w badanym okresie
osiągnęły największy wzrost wartości na rynku. Spółka AIB, sklasyfikowana w kategorii przedsiębiorstw

o przychodach od 5 do 50 mln zł, zajęła drugie miejsce w województwie
śląskim, a na liście ogólnopolskiej
uplasowała się na 9. pozycji, notując
w latach 2011-2013 skok wartości o
blisko 150 proc.
– Obecność w rankingu Diamenty
Forbesa 2015 to dla nas potwierdzenie stabilnej pozycji AIB na rynku.
Dokładamy wszelkich starań, aby w

Szkolna Ekspedycja, czyli projekt edukacyjny powstały w 2011 roku z Zespole Szkół w Pilchowicach, promuje wśród uczniów turystykę plecakową.
Nie potrzeba wielkiego bagażu, aby zwiedzać świat. Dotychczas w ramach
projektu pilchowczanie zwiedzili Maroko, Norwegię, Gruzję, Sri Lankę, Armenię, Saharę Zachodnią i Indie.
- Członkowie ekspedycji nastawieni są na poznawanie i chłonięcie zwiedzanych krajów bez wytchnienia – wakacje wypoczynkowe pozostawiają sobie
na dorosłe życie - tłumaczą organizatorzy ekspedycji. - Taka forma turystyki
pozwala poznać ludzi, kulturę i zwyczaje zwiedzanego kraju od podszewki.

niejszej jaskini w Turcji, dotarli dwa
dni później.
- Podróż do jaskini skończyła się na komisariacie, ponieważ
taksówkarz, który nas podwoził,
po wykonanej usłudze podbił cenę
trzykrotnie - wspominają uczniowie. - Krakowskim targiem udało
się zejść do połowy ceny.
Obecnie podróżnicy są w drodze do Stambułu. Po drodze będą
zwiedzać wszystko to, co wyda im
się ciekawe do zobaczenia. Nie trzymają się ścisłych planów. Na miej-

sce powinni dotrzeć w Walentynki.
- 14 lutego mamy lot powrotny z Istambułu do Budapesztu ,
dalej pociągiem do Bratysławy i
autobusem do Katowic - mówią
pilchowiczanie.
Po 24-godzinnej podróży zameldują się z powrotem tam, gdzie
wszystko się zaczęło, czyli w Pilchowicach.

jb, foto: arch. Szkolnej Ekspedycji
Przygody pilchowickich uczniów
można śledzić na:
www.fb.com/ekspedycja

informacja własna wydawcy

dalszym ciągu konsekwentnie rozwijać potencjał firmy – tłumaczy Maciej
Ślączka, prezes AIB.
Spółka rozpoczęła działalność
w 1992 roku, skupiając się na produkcji innowacyjnych produktów
wykończeniowych oraz materiałów
izolacyjnych.
oprac. /g/

foto-migawka
Foto: arch. MP-12

Przed szkola ki z grupy „Żabki” z Miejs kiego Przed szkola nr
12 odwie dziły Dom Seniora przy
Ośrod ku Matki Boskiej Uzdrowienie Chorych w Knurowie. - Dziec i
umili ły cz a s pen sjona r iu sz om
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w ystę pem . Odwa żnie i we soło
zaśpie wały piosen ki, powie działy
wierszyki i złożył y życzenia - opowiada wychowawczyni Agnie szka
Trębi ck a. Senio rz y nag rod zi li
ma lców burzą braw i słod k im

upom inkiem . - Wizyta przed szkolaków spraw iła pensjo nariu szom
wiele radoś ci i zapew ne na długo
pozos tanie w ich pamię ci – dodaje
pani Agnie szka.
Oprac. jb
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