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KUŹNIA NIEBOROWSKA. ZGINĄŁ 23-LETNI KIEROWCA

Zgubna prędkość

Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
- Podziwiam Maxpol za odwagę.
Prowadziłam kiedyś sklepik spożywczy i wiem, co to znaczy walczyć
ze złodziejami. Prawda jest jednak
taka, że to plaga nie do zwalczenia.
Państwo, zamiast tworzyć prawo
przyjazne przedsiębiorcom, sprzyja
dziadostwu. Nie waham się użyć tego
słowa. Dla mnie ktoś, kto w życiu nie
splamił się poważną pracą, i wyciąga
rękę po cudzą własność, jest dziadem.
Krew się we mnie burzy, kiedy
czytam, że upublicznienie wizerunku
złodziei to pogwałcenie ich praw.
Zdjęcia ich gęb powinno się wywieszać
na słupach w całym mieście, w witrynach sklepów. Tak jak było u Barei w
jednym z filmów.
Była sklepikarka

Zdarzenie miało miejsce tuż przed
godz. 9 na ul. Knurowskiej w Kuźni
Nieborowskiej. Z wstępnych ustaleń
wynika, że 23-letni mężczyzna stracił
panowanie nad bmw. Samochód wypadł ze śliskiej drogi, a następnie wbił
się w rosnące na poboczu drzewo.
- Siła uderzenia była tak duża, że
wyrwała zawieszenie oraz silnik pojazdu
- informuje mł. bryg. Wojciech Gąsior,
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. - Niektóre części
z rozbitego samochodu znajdowaliśmy
kilkadziesiąt metrów dalej.
Wezwani na miejsce strażacy z JRG
Knurów zmuszeni byli użyć sprzętu
hydraulicznego, by wydostać z wraku
ciało 23-letniego kierowcy. Na miejsce przybyli rów nież prokurator i
policjanci, którzy badają okoliczności
zdarzenia.
Akcja usuwania skutków wypadku
trwała blisko trzy godziny.

- Chciałbym poruszyć kwestię
ścieżki rowerowej i deptaka, które
łączą Knurów z Bojkowem. Czy
nie dałoby się wzdłuż nich ustawić
kilku koszy na śmieci? Wystarczy
tam pojechać, żeby zobaczyć, ile
śmieci tam się poniewiera.
Proponuję też oświetlić drogę.
Zimą, po godz. 17.00 jest tam
ciemno i raczej niebezpiecznie.

Mariusz Miszczak

Dalej śmiecą

- Kiedy wprowadzano „rewolucję
śmieciową” mówiło się, że to zniechęci ludzi do tworzenia dzikich
wysypisk i pozbywania się śmieci
byle gdzie. Liczono, że skoro za
odpady i tak się już zapłaciło, to
bez sensu byłoby wozić je gdzieś
do lasu czy na łąki i wyrzucać.
Życie chyba rozczarowująco weryfikuje te oczekiwania. Spacerowałem ostatnio po Krywałdzie i
starych Szczygłowicach, czasem
zachodząc do lasu, no i nie mam
opt ymist yc znyc h pr zemyś leń.
Śmieci aż tak bardzo nie ubyło,
a widać, że pojawiają się nowe.
Widać jednak komuś się chce
syfić. Może jednak są tacy, co nie
zgłosili się do urzędu i nie płacą
za odbiór odpadów, a sami się
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- Dobrze zauważyliście, że w
tym naszym kraju bardziej się dba
o wizerunek oszustów i złodziei niż
o mienie uczciwych ludzi. Dla mnie

K.S.
Not. pg, bw

nekrolog

Pani Janinie Mnochy
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składa
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
reklama

Z bmw pozostał
wrak

DC

Ciemno i brudno

Foto: JRG Knurów

Pechowo rozpoczął się nowy rok na drogach.
Już 1 stycznia doszło do tragicznego w skutkach
wypadku. Śmierć na miejscu poniósł 23-letni
mieszkaniec Knurowa

to niepojęte, że nie można rozwiesić
zdjęć pokazujących, jak złodzieje
kradną. Przecież to dowód z chwili
przestępstwa. Co tu kryć?! Przeciwnie
– wszyscy powinni to zobaczyć, żeby
wiedzieć, kto jest tym złodziejem.
Do zdarzenia doszło w miejscu
publicznym, bo chyba sklep za taki
trzeba uznać. Jeśli ktoś kradnie, to
niech ma świadomość, że nie ujdzie
mu to na sucho. A zwłaszcza, że jego
złodziejską twarz pozna cały świat.
Zresztą, o ile pamiętam, na szybie jest
napisane, że obiekt jest monitorowany. Czyli złodziej ma świadomość, że
jego wyczyny zostaną uwiecznione.
Jestem zdegustowany prawem,
które chroni oszustów, dając im więcej
praw niż ludziom uczciwym. Co to za
kraj, co nie chroni swoich uczciwych
obywateli...

ich pozbywają pokątnie. Jestem
za tym, żeby śmieciarzy wyłapać
i pr zykładnie ukarać. Bo albo
wszyscy trzymamy się zasad i
porządku, albo nikt...

MAM
PYTANIE

Tadeusz z Knurowa

Skwer do odnowy

- Mieszkam w Szczygłowicach od
lat. W tym roku po raz pierwszy
od dłuższego czasu czułem autentyczną dumę, gdy na święta
p r z y j e c ha ł a d o m n i e r o dzi na
i zachwycała się świątecznym
w ys tr oje m ale i Pias tów. S am
odnowiony deptak, po remoncie,
też dostrzeżono... To było bardzo
miłe. Ale też nie uszedł uwadze
moic h goś c i w ygląd sk weru
między zajezdnią autobusową a
nasypem kolejowym. Teraz, gdy
aleja prezentuje się efektownie,
ten zaniedbany zieleniec odcina
się na jej tle mocno negatywnie. Gdyby jeszcze i to miejsce
d o p r owa dzi ć d o p o r z ą d k u. O
b u d y n k u z aj e z d n i n a w e t n i e
wspominam, bo to nie podlega
dyskusji – albo coś z nim zrobić,
albo niech zniknie z powierzchni
ziemi, bo nam straszny wstyd
przynosi...
Szczygłowiczanin

not. g, bw

Czy jest Pan za zaostrzeniem kar dla pijanych kierowców?
Tadeusz Suchodolski:

− Jestem za. Niestety, sporo kierowców siada za kółkiem po kilku
głębszych. Obecnie to istna plaga!
Uważam, że powinna ich spotkać
przede wszystkim wysoka kara
finansowa i utrata prawa jazdy na
bardzo długo. Z alkomatami, obowiązkowymi w autach, to kiepski
pomysł. Będzie tak jak z gaśnicami. Są obowiązkowe, a kierowcy i
tak kombinują.
Not. jb
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Policja służy społeczeństwu
WYWIAD

- W 2013 roku odnotowaliśmy 65-procentowe wykrycie zdarzeń przestępczych
na terenie Knurowa. To jeden z najwyższych wyników w okolicach Gliwic - mówi
podinspektor Maciej Kawa, komendant Policji w Knurowie w rozmowie
z Przeglądem Lokalnym
wykrycie zdarzeń przestępczych na poziomie 65 proc.
Jest to jeden z najwyższych
wyników w okolicach Gliwic.
- Które obszary Knurowa
są w tej chwili najbardziej
zagrożone?
- W ubiegłym roku najwięcej sił kierowaliśmy w rejon starego Knurowa. On był
wytypowany do tych bardziej

Foto: Paweł Gradek

- Statystyki mówią, że w
2012 roku na terenie Knurowa miały miejsce 1333 zdarzenia przestępcze, w 2013
(od stycznia do listopada)
było już ich o ponad połowę mniej – 592. Skąd taka
zmiana?
- Przede wszystkim ukierunkowaliśmy się na profilaktykę. Analizując zdarzenia z
ostatnich lat, które zaistniały
na terenie Knurowa, doszliśmy do wniosku, że to najlepszy sposób na zmniejszenie
przestępczości w mieście.
Kierowaliśmy sporo sił
prewencyjnych, w czym
pomagały nam też oddziały z Katowic. Mówiąc
dosłownie – było więcej
policji na mieście. Dodatkowo odnotowaliśmy duże

wzmożonych działań, ponieważ tam mieliśmy w 2012
roku najwięcej odnotowanych
zdarzeń przestępczych. Wcześniej był to rejon Szczygłowic,
ale udało nam się poprawić
bezpieczeństwo w tamtym
miejscu.
- A jakie przestępstwa na
terenie Knurowa popełniane
są najczęściej?
- Największą bolączką są
kradzieże z włamaniem oraz
kradzieże. Trzeba jednak zaznaczyć, że po podniesieniu
progu kwotowego za kradzież
do 420 zł, dużo zdarzeń, które
wcześniej były traktowane jako
przestępstwo, jest dziś wykroczeniem. Nie oznacza to jednak,
że je zaniedbujemy. Kiedy tylko
możemy, karzemy je mandatami. Po to, by ten proceder jak
najszybciej ukrócić i żeby osoby, które popełniają takie
w ykroczenia ,
wiedziały,
że kara jest
nieunikniona.

- Naszym głównym zadaniem jest pomaganie ludziom
- zapewnia komendant Maciej Kawa

- Co z tzw. przestępstwami nienotowanymi, które
z różnych przyczyn są nie
zgłaszane?
- Szacuje się, że te mogą
sięgać 40 proc. Istnieją różne
powody, dla których mieszkańcy nie zgła szają przestępstw, m. in. brak czasu,
niechęć dochodzenia swoich
praw, prze wlekłość spraw
sądowych. Innym elementem
jest przekonanie, że organy
ścigania nie udowodnią winy
s prawc y. Pomimo tego ż e
czasem niektóre sprawy są
umarzane, to nie jest tak, że
są odkładane na półkę i zapominane. Są funkcjonariusze
operacyjni, którzy powtórnie
je analizują. Jeżeli tylko można, podejmujemy je ponownie. Przykładem może być
sytuacja z wtorku, kiedy w
następstwie pracy funkcjonariuszy operacyjnych rozwiązaliśmy sprawę z 2012 roku.
Zatrzymano jednego pasera
i trzech sprawców rozboju.
Dwóch jest już zatrzymanych,
prowadzone są przeszukania.
Będziemy również wnioskowali o tymczasowy areszt dla
tych osób.
- To nie jest też trochę
tak, że ludzie boją się dochodzić swoich praw?
- Wydaje mi się, że ta obawa wiąże się z tym, że składając zeznania podajemy swoje
dane osobowe, a podejrzany
ma potem prawo wglądu do
akt sprawy. Są jednak sytuacje,
w których można wnioskować
do prokuratury o utajnienie
danych. Nie mówię, że w każdej, ale jest to możliwe i warto

z tego skorzystać. My także w
swoich czynnościach pozaprocesowych, jeśli tylko możemy,
staramy się nie ujawniać danych osobowych osób, które
zwracają się do nas o pomoc.
- A jak wygląda współpraca z mieszkańcami? Reagują
na widok łamania prawa,
czy raczej nie chcą tego dostrzegać?
- W ostatnim czasie ta
współpraca wygląda dużo lepiej. To bardzo nas cieszy, że
pomaga się policji, ponieważ
to policja ma służyć społeczeństwu, a nie na odwrót. Dalej
jednak zdarzają się sytuacje, że
pomimo tego, iż widzimy, jak
ktoś popełnia czyn zabroniony,
jako mieszkańcy nic z tym nie
robimy. Zawsze jednak warto
poinformować funkcjonariuszy
o takim zdarzeniu, bo przecież
sami możemy się znaleźć w sytuacji pokrzywdzonego i wtedy
nie otrzymamy pomocy. Często
też powtarzam na wszystkich
spotkaniach, że przy powiadomieniu policji nie trzeba podawać danych. Można to zrobić
anonimowo, a my i tak podejmiemy odpowiednie czynności.
- Komendantem Policji
w Knurowie jest już Pan trzy
lata. Jak Pan oceni ten okres?
- Początek był ciężki, ale
z czasem było coraz lepiej. Na
pewno pozytywnie oceniam
pracę z samorządowcami, ponieważ trafiłem na takich ludzi, którym bardzo zależy na
bezpieczeństwie. Przejawia się
to m.in. w tym, że samorządy
wspomagają nas sprzętem, a
wnioski, które są kierowane
do pana prezydenta, są prak-

tycznie zawsze akceptowane.
Widzę dużą wolę współpracy
w zakresie bezpieczeństwa, co
bardzo cieszy i to nie tylko ze
strony samorządu, ale również
innych podmiotów.
- Jak układa się współpraca ze Strażą Miejską?
- Wiem, że co jakiś czas
pojawiają się głosy, że Straż
Miejska jest niepotrzebna, że
należy ją zlikwidować. Ale
jestem innego zdania. Współpraca pomiędzy nami układa
się bardzo dobrze. Uzupełniamy się nawzajem, prowadzimy
wspólne patrole, szczególnie te
w nocy. Jestem zadowolony, że
możemy korzystać z jej pomocy, ponieważ pewnych zadań
sami do końca nie moglibyśmy
zrealizować.
- A jakie plany knurowska Policja ma na rok 2014?
- Chcemy zorganizować
spotkania z mieszkańcami ze
wszystkich osiedli, na których
będą oni mogli nam przekazać
uwagi i spostrzeżenia co do
naszej pracy. Poza tym będę
się spotykał ze wspólnotami
mieszkaniowymi i spółdzielniami, namawiając na instalowanie monitoringu. To bardzo
przydatna rzecz, na podstawie
której udaje się nam ustalać
dużą ilość sprawców przestępstw. Ponadto chciałbym,
żeby liczba zdarzeń przestępczych jeszcze się zmniejszyła,
bo do końca wyeliminować
się jej nie da, ewentualnie
pozostała na poziomie z 2013
roku. By mieszkańcy Knurowa, ale także Gierałtowic i
Pilchowic wiedzieli, że mogą
na nas liczyć, że nie jesteśmy
żadnym aparatem ucisku,
który kara tylko mandatami,
ale organem, którego głównym
zadaniem jest pomoc ludziom.
Rozmawiał
Dawid Ciepliński

KNURÓW. BAT NA KIEROWCÓW NIEPOSIADAJĄCYCH POLISY OC

Wirtualny policjant nie zna litości
Nawet ćwierć tysiąca samochodów jeździ
w Knurowie bez polisy OC. Ich właścicielom
grozi 3360 zł kary. Szansę na jej uniknięcie
mają niewielką. Jednego po drugim wyłapuje
tzw. wirtualny policjant
Posiadanie polisy OC jest
obowiązkiem. Podlegają mu
właściciele wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Nie
ma znaczenia, czy auto jeździ
czy stoi zepsute – jeżeli jest
zarejestrowane, musi być
ubezpieczone. Co bardzo
istotne, ubezpieczenie OC
trzeba wykupić w określonym
terminie. Już za spóźnienie
się grożą wysokie kary.
Od 1 stycznia kara za brak

OC powyżej dwóch tygodni dla
auta osobowego wynosi 3360
zł (5 proc. więcej niż w 2013 r.).
Ci, którzy nie mają polisy od 4
do 14 dni zapłacą 1680 zł. Kierowca, który nie posiada polisy
krócej niż 4 dni, zapłaci 670 zł.
Mimo groźby w ysokiej
kary wielu kierowców nie wykupuje polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
(UFG) szacuje, że po polskich
drogach jeździ 250 tys. aut bez
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OC. W Knurowie może być ich
nawet ćwierć tysiąca.
W 2012 roku kierowcy
zapłacili w sumie 16 mln zł
za jazdę bez OC. W ubiegłym
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 ubiegłym roku prawie dwukrotnie wzrosła liczba ujawnionych – w wyniku
własnych kontroli Funduszu –
przypadków braku OC – mówi
Joanna Pasturczak, dyrektor
Pionu Opłat UFG.
Funduszowi pomaga w
tym 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 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 skarbowy. Niespecjalnie
zyska na czasie. Z reguły od
wysłania wezwania do zapłaty
kary do wystawienia tytułu
wykonawczego w celu jej ściągnięcia mija cztery miesiące.

Brak ubezpieczenia OC
może skutkować nie tylko
karą. Jeśli nieubezpieczony
kierowca spowoduje wypadek, odszkodowanie będzie
musiał pokryć z własnej kieszeni. Nawet jeżeli wcześniej
uczyni to za niego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to i tak prędzej czy
później dojdzie swoich racji
i pieniędzy. Z roku na rok
czyni to coraz skuteczniej...
Bogusław Wilk

Opłaty karne (w zł) za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2014 roku
Okres pozostawania bez
ochrony ubezpieczeniowej

powyżej 14 dni
4 do 14 dni
do 3 dni

Samochody
osobowe

3360
1680
670

Samochody ciężarowe, ciągniki
samochodowe i autobusy

5040
2520
1010

Pozostałe
pojazdy

560
280
110

OC rolników

170
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Nowoczesny mammobus to istne
laboratorium na kółkach, oferujące
wykonanie profesjonalnych badań
w doskonałych warunkach

Foto: www.fado.pl
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KNURÓW. A ZDROWIE JEST BEZCENNE...

Zbadaj piersi.
To nic nie kosztuje
17 stycznia przy sklepie Netto
(ul. Mieszka I 6) w Knurowie
zaparkuje nowoczesny
mammobus. To doskonała
okazja dla pań, by zbadać piersi
i ustrzec się przed rakiem

Paniom w wieku 50-69 lat przysługuje bezpłatne badanie w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykr y wania Raka Piersi,
finansowanego przez NFZ. Nie
potrzebują skierowania.
Pozostałe panie mogą wykonać
badanie odpłatnie, za okazaniem
skierowania lekarskiego.
Specjalistyczny pojazd zatrzyma
się w Knurowie 17 stycznia. Mammobus należy do Grupy LUX MED.
- Do wizyty zachęcamy szczególnie panie z rocznika 1964, ponieważ od tego roku po raz pierwszy
przysługuje im bezpłatne badanie
mammograficzne w ramach programu – informują organizatorzy akcji.

- Jednocześnie prosimy o wcześniejszą
rejestrację telefoniczną (pod nr. 58
666 24 44, 801 080 007) lub poprzez
stronę internetową (www.fado.pl).
Panie, które już wcześniej przechodziły badania mammograficzne,
proszone są o zabranie dokumentujących je zdjęć.
Każdego roku w Polsce raka
piersi wykrywa się u 10 tysięcy kobiet. Chorują przeważnie panie około 50 roku życia. Im starszy wiek,
tym większe prawdopodobieństwo
występowania nowotworu. Wcześnie wykryte zmiany chorobowe
pozwalają na wyleczenie około 90
proc. chorych.
/sisp, bw/

Co to jest mammografia?

Mammografia jest badaniem nieinwazyjnym. Polega na prześwietlaniu
piersi promieniami Roentgena. W badaniu wykrywane są guzki o średnicy nawet 2-3 mm, a także inne zmiany w piersi w bardzo wczesnym
etapie, niemożliwe do wykrycia podczas samobadania.

GIERAŁTOWICE. DOCENIONA PROMOCJA „REWOLUCJI ŚMIECIOWEJ”

Pochwały za pomysł
Przed wakacjami
Urząd Gminy
Gierałtowice
wydał biuletyn
pt. „Zmieniasz
siebie, zmieniasz
świat”. Docenili
go jurorzy drugiej
edycji konkursu
dziennikarskiego
w branży wydawnictw
firmowych – Pióra
Roku 2013
16-stronicowy biuletyn wydano w pięciotysięcznym nakładzie.
Publikacja była jednym z elementów
kampanii towarzyszącej „rewolucji
śmieciowej” w gminie. Złożyły się na
nią ulotki, kalendarz i naklejki, wykorzystujące atrakcyjną formę komiksu.
Jurorzy konkursu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Prasy
Firmowej, przyznali wyróżnienie
dla tekstu pt. „Kto pyta, nie błądzi”
autorstwa Brygidy Frosztęgi-Kmiecik – w kategorii „Publikacja dla
Klienta – Firma”. Docenili „pomysł
graficzny poradnika dotyczącego
segregacji odpadów i pożyteczność
publikacji”.
- To dla nas dowód, że warto stawiać na nieszablonową komunikację

Merytorycznej treści biuletynu towarzyszyła atrakcyjna forma,
co doceniło jury ogólnopolskiego konkursu

i wykorzystywać w niej nowoczesne
formy przekazu, które nie tylko spełniają swoją rolę – w tym wypadku
informacyjną i edukacyjną – ale

Sięgnij po zdrową energię
W piątek, 10 stycznia, w Gierałtowicach odbędzie się
seminarium pt. „Energetyka prosumencka i Odnawialne
Źródła Energii na terenach wiejskich”
Semi na riu m odbęd zie się w
Urzędzie Gminy (sala remizy OSP)
przy ul. Ks. Roboty 48.
W programie zapowiedziano
pięć wystąpień. Będą poświęcone
takim zagadnieniom jak: potencjał
energet yk i prosu menck iej ora z
odnawialnych źródeł energii (OZE)
w gminie Gierałtowice; instalacja
i eksploatacja mik robiogazowni
rolniczej, rośliny energetyczne jako

alternatywa dla rolnictwa, pozyskiwanie gruntów pod inwestycje w
obszarze farm wiatrowych, a także
komunikacja w procesie inwestycyjnym w farmy wiatrowe. Na koniec
przewidziana jest dyskusja.
Seminarium organizowane jest
przez Stowarzyszenie Klaster 3x20 we
współpracy z Gminą Gierałtowice.
Organizatorzy liczą na udział rolników
i samorządowców z gmin wiejskich.

Pracodawca cię rozliczy

Uzyskujesz przychody wyłącznie u jednego pracodawcy i chcesz,
by to on rozliczył cię z podatku? Spiesz się - musisz zgłosić
to przed 10 stycznia
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dawcy oświadczenie PIT-12.
Co istotne, ta możliwość dotyczy wyłącznie osób fizycznych
uzyskujących przychody u jednego
płatnika.
W PIT-12 pracownik oświadcza, że przez cały rok podatkowy
u z ysk iwa ł dochody u jed nego

/bw/

GIERAŁTOWICE

WAŻNE DLA PODATNIKÓW

Izba Skarbowa w Katowicach
pr z y pom i na , ż e pr acod awc a
może dokonać rozliczenia dochodów pracownika. Aby skorzystać z możliwości rozliczenia
przez płatnika (np. pracodawcę) dochodów, pracownik musi
przed 10 stycznia złożyć praco-

także wyróżniają naszą gminę na tle
innych – nie kryją satysfakcję pracownicy gierałtowickiego urzędu.

pracodawcy, nie będzie korzystał z
preferencyjnego rozliczenia swoich
dochodów (np. z łącznego opodatkowania dochodów małżonków) i
nie będzie korzystał z ulg podatkowych. Wówczas płatnik oblicza
roczny podatek na formu larzu
PIT-40 i przekazuje go do końca

lutego podatnikowi i urzędowi
skarbowemu.
Jeśli jednak pracownik w 2013
r. uzyskiwał inne dochody opodatkowane według skali podatkowej
bądź zamierza skorzystać z ulg
podatkowych, musi rozliczyć się
samodzielnie. Za złożenie zeznania

Mile widziane osoby zainteresowane
tematyką energetyki rozproszonej.
Początek o godz. 11.
/sisp, bw/

Prosument

to – nieco upraszczając – producent, a zarazem konsument dóbr
i usług. Innymi słowy: wytwarza
produkt w celu skonsumowania we
własnym zakresie.

podatkowego ma czas do końca
kwietnia.
Warto pamiętać, że osoba, której rocznego obliczenia podatku
dokonał płatnik, i która osiągnęła
również przychody z odpłatnego
zbycia nieruchomości, z praw
majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej
opodatkowanej jednolitą stawką
19 proc. lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych, powinna złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczenia tych przychodów.
W ubiegłym roku na terenie
województwa śląskiego pracodawcy rozliczyli 42,3 tys. osób.
Oprac. bw
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aktualności
KNURÓW. OSZUŚCI PODSZYWAJĄ SIĘ POD PRACOWNIKÓW GAZOWNI

Do jednego z mieszkań przy ul. Łokietka zapukała
oszustka, by skontrolować instalację gazową.
Natychmiast zaleciła wymianę kuchenki na nową...
17 grudnia w wieżowcu przy
ul. Łokietka miała miejsce „kontrola”
instalacji gazowej. Przeprowadzała
ją młoda kobieta w asyście dwóch
mężczyzn.
W jednym z mieszkań stwierdzili wadliwie działającą kuchenkę
gazową. Zaproponowali właścicielce
wymianę urządzenia. Nowa kuchenka miała kosztować 1600 zł.
- Knurowianka zdecydowała się
zapłacić za sprzęt gotówką - relacjonuje Ryszard Kowrygo, powiatowy
rzecznik konsumentów. - Zawarła
z oszustami umowę, przekazała im
pieniądze. Chwilę później mężczyźni
wnieśli i zamontowali kuchenkę.
Kartę gwarancyjną sprzętu obiecali przysłać w późniejszym terminie.
Tłumaczyli, że najpierw musi potwierdzić ją producent.
W święta kobieta miała wystarczająco dużo czasu, by przemyśleć zakup.
Doszła do wniosku, że od „pracowników gazowni” nie dostała umowy,
którą przecież podpisała, faktury czy
rachunku za kuchenkę, ani karty gwa-

rancyjnej sprzętu. Nic, poza kuchenką
i świstkiem z telefonem kontaktowym.
- Zadzwoniła pod wskazany numer, ale odezwała się przypadkowa
osoba - mówi Ryszard Kowrygo.
- Skontaktowała się też z producentem, ale ten przyznał, że model, który
pani zakupiła, jest wybrakowany,
dlatego wycofano go ze sprzedaży.
W rozmowie z rzecznikiem knurowianka wspomniała o wizycie w
Komisariacie Policji. Chciała zgłosić
przestępstwo, jednak nikt nie był
zainteresowany jej zeznaniami. Bez
twardych dowodów to jak szukanie
wiatru w polu. Gdyby kobieta miała
chociaż fakturę, wtedy dotarcie do
oszustów byłoby łatwiejsze.
Wielokrotnie na naszych łamach
opisywaliśmy podobne przypadki
oszustw. Przestrzegał przed nimi
także „Informator Spółdzielczy”.
- Nasi kontrolerzy mają przy
sobie identyfikatory, a w przypadku
stwierdzenia nieszczelności instalacji
natychmiast zamykają pion i wzywają
pracowników gazowni - tłumaczy

prezes Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Eugeniusz Jurczyga.
Dodaje, że administracja informuje o przeglądach instalacji z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Prawdopodobnie oszuści wykorzystali zbliżającą się doroczną kontrolę, by, nie budząc niczyich podejrzeń, sprzedać wadliwe urządzenia.
Żerują na strachu o bezpieczeństwo.
Rzecznik konsumentów przestrzega, by nie wpuszczać domokrążców do mieszkań. Jeśli podpiszemy
już umowę kupna urządzenia, nie
gódźmy się na jego montaż. Mamy
wtedy 10 dni, by zwrócić je sprzedawcy bez podania przyczyny.
Dodaje, że wartość oferowanych na r y n k u u rz ąd z eń by wa
nawet kilka razy niższa od ceny
podyktowanej przez oszustów. To
nie koniec. Jeśli ktoś decyduje się na
kredyt, musi liczyć się z niemałym
kosztem jego obsługi. Wtedy urządzenie może kosztować nawet kilka
tysięcy złotych.

Foto: Paweł Gradek

Trefna kuchenka za oszczędności

Oszuści wciskają ofiarom sprzęt w cenie
znacznie wyższej niż na rynku

Tak było z garnkami, prezentowanymi podczas warsztatów kulinarnych połączonych z występem
Andrzeja Grabowsk iego. Pokaz
odbył się w grudniu w Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego.
- Po spotkaniu zgłosiło się do

mnie kilka osób chcących wycofać się
z niekorzystnych umów - przyznaje
Ryszard Kowrygo.
Apeluje o rozwagę w podejmowaniu decyzji zakupu.
Paweł Gradek

Dla Przeglądu
Ryszard Kowrygo, powiatowy rzecznik konsumentów:
- Pamiętajmy, by przed podpisaniem umowy zapoznać
się z jej treścią. Koniecznie domagajmy się kopii umowy,
karty gwarancyjnej sprzętu, a także rachunku, faktury
lub choćby blankietu kp. To może być później pomocne
w dochodzeniu naszych praw.
not. /g/

KNURÓW. TO NIE SĄ DOBRE CZASY DLA NIEPRACUJĄCYCH 50-LATKÓW...

Za starzy na pracę, za młodzi na emeryturę
Bezrobocie to, niestety, nieodłączny składnik społecznego pejzażu. Można
je przewidzieć, gorzej z przeciwdziałaniem. W Polsce na początku lat 90.
o lawinowo rosnącej liczbie bezrobotnych mówiło się jako o nieuniknionych
kosztach transformacji społecznej. Wciąż odczuwamy skutki tego
społecznego i technologicznego szoku

Problem „ludzi niepotrzebnych”
dotyka każde państwo, niezależnie
od jego możliwości finansowych.
Przed bezrobociem nie chroni ani
wykształcenie, ani doświadczenie,
ani wysługa lat. To jak rosyjska ruletka lub dziecięca wyliczanka: „Raz,
dwa, trzy, bezrobotnym będziesz ty!”

PORTRET BEZROBOTNEGO

W całym powiecie gliwickim
3690 osób nie ma stałego zatrudnienia. W Knurowie pracy nie może
znaleźć 1291 osób, to o 87 (czyli 7,2
proc.) więcej niż w 2012 roku. W
gminie Pilchowice bezrobocie wrosło o prawie o 3 proc. w stosunku
do 2012 roku, natomiast w gminie
Gierałtowice spadło o 5 proc.
Bezrobocie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn i osoby bez zawodu niż z wykształceniem. Wzrost
wynika przede wszystkim ze spadku liczby zatrudnienia w wielkich
centrach handlowych (m.in. w Europie Centralnej) i rozmijania się
wykształcenia lub kwalifikacji z
potrzebami pracodawców.
Jeszcze nie tak dawno głośno
mówiono o absolwentach nie potrafiących odnaleźć się na rynku pracy.
Dzisiaj ta tendencja się odwraca.
Pani Alicja pracowała w sklepie
spożywczym. Dwa miesiące temu
otrzymała w y powiedzenie. Nie
potrafiła uwierzyć, że po tylu latach

uczciwej pracy została na lodzie.
– Utarg był za mały. Szef chciał
przyoszczędzić, więc zatrudnił jakąś
dzierlatkę po zawodówce. Młodych to
można zatrudnić na umowę o dzieło,
a mnie już nie – nie kryje żalu.
Historia pani Alicji jest jedną z
wielu. Pracodawcy znacznie chętniej
inwestują w młodych niż starszych.
Nieopierzony pracownik, trafiając
do firmy, przechodzi cykl szkoleń
i kursów. Nauka przychodzi mu
łatwiej niż osobie starszej, szybciej
też przystosowuje się do zmian, jest
bardziej elastyczny i mobilny.
– Pracodawcy czasami zaznaczają, że chcą młodego, którego
wyszkolą i pozyskają w ten sposób
dobrego pracownika – mówi Krystian Pluta z knurowskiego Urzędu
Miasta. – Natomiast pojawia się
inne niepokojące zjawisko. W ostatnim okresie wzrasta liczba osób po
50 roku życia, które utraciły pracę.
Firmy tnąc koszty zwalniają tych,
którym muszą zapłacić więcej, m.in.
z tytułu wysługi lat.
Odczucie bezrobocia dla pracowników, którzy zawodowe życie często
związali z jedną firmą, jest traumą.
– Trafia do mnie sporo takich
osób. Są załamane – mówi Krystian
Pluta. – Wtedy jedynym ratunkiem
jest przekwalifikowanie. Przeglądamy oferty pracy i szukamy odpowiednich kursów.
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Niełatwo przywrócić osobę po
pięćdziesiątce na rynek pracy. Główną barierą jest psychika. Starsi łatwiej wpadają w panikę niż młodsi,
czują się niepotrzebni, wypchnięci
ze społeczeństwa i mają obawy, że
sobie nie poradzą. Jednak biorąc
pod uwagę szybkość starzenia się
społeczeństwa i podniesienie wieku emerytalnego, walka z kultem
młodości oraz przekonaniem, że
młodszy znaczy lepszy, stanie się
koniecznością. Państwa nie będzie
stać na bierność 50-latków.

BEZROBOCIE I CO DALEJ?

Bezrobocie to doświadczenie
indywidualne, dlatego tak trudno
znaleźć receptę potrafiącą zaradzić
całemu zjawisku. Za każdym bezrobotnym stoi jego wykształcenie,
doświadczenie, wiek i warunki społeczne. Innej pomocy potrzebuje
osoba trwale bezrobotna, innej ta,
która dopiero co pracę straciła.
System aktywizacji bezrobotnych powinien skupiać się więc
zarówno na efektywnym wydawaniu środków (których wciąż jest za
mało), jak i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb.
W przypadku osób ze sporym
zawodowym doświadczeniem zadowalające rezultaty przynoszą szkolenia (zbiorowe lub indywidualne)
podwyższające kwalifikacje.

– Ostatnio biuro dla osób bezrobotnych odwiedziła pani, która
pracowała w kadrach, natomiast
nie posiadała papierów potwierdzających te umiejętności. Skończyła
szkolenie indywidualne w dobrej firmie, sfinansowane przez UP. Dzięki
papierom szybko wróciła na rynek
pracy – opowiada Krystian Pluta.
Młodszym tuż po studiach brakuje najczęściej doświadczenia.
Wtedy pomocne są staże. W trudnej
sytuacji znajdują się osoby schorowane, niepotrafiące przejść testów
medycznych w ymaganych przez
pracodawcę.
– Takie osoby kieruję do lekarzy,
aby uzyskały stopień niepełnosprawności lub grupę inwalidzką – mówi
Pluta. – W ostatnim czasie dużo
się pojawiło ofert pracy (m.in. jako
ochroniarz, portier, sprzątaczka)
dla osób z grupą czy orzeczeniem
niepełnosprawności.
Receptą na walkę z bezrobociem często jest własna działalność
gospodarcza. W Knurowie coraz
więcej osób decyduje się na samodzielne tworzenie kariery zawodowej. Kreat y wnych f inansowo
wpiera państwo. Można otrzymać
niemałe pieniądze na rozruszanie
własnej firmy.
– Niedawno była u mnie pani z
gabinetu protetycznego. Miała dobry
pomysł. Dostała dotację, rozwija się

i teraz sama zatrudnia ludzi – opowiada Pluta.

PRACA W 2014

Szansą dla bezrobotnych są
powstające strefy biznesowo-przemysłowe, m.in. Synergy Park w
Przyszow icach. K r ystian Pluta
prognozuje, że pracę może tam
znaleźć prawie 1,5 tys. osób.
– Liczę na tę strefę – mówi
Pluta. – To stabilna praca i szansa
na przyszłość. Już teraz należy
śledzić na stronach inwestorów,
kiedy dana firma rozpoczyna proces rekrutacji.
A k tua lnie teren w Sy nerg y
Pa rk w ykupi ło 16 inwestorów.
Cztery firmy już rozpoczęły działalność. Pracę oferuje strefa w Gliwicach. Rotacja pracowników trwa
w centrum logistycznym Tesco.
Sporo osób znalazło zatrudnienie
w centrum handlow ym Auchan
czy w okolicznych hiper- i supermarketach. Robotnicy budowlani
mają zapewnioną pracę przy budowie trasy średnicowej.

BYĆ W SPOŁECZEŃSTWIE

Osoby nie radzące sobie z rynkiem pracy (z różnych przyczyn,
niekoniecznie zawinionych) trafiają
do ośrodków społecznych. Sięgnięcie po pomoc państwa nie sprzyja
zachowaniu poczucia własnej wartości. Aby temu zapobiec, istotne
jest tworzenie centrów aktywizacji
zawodowej. By osoba bezrobotna
nie tylko szybko znalazła pracę, ale
również przez okres poszukiwań
czuła, że wraz z jej utratą nie spada
ze społecznej drabiny.
Justyna Bajko
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Foto: Arch. spoldzielniesocjalne.eu

KNURÓW. BEZROBOTNI TWORZĄ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

Spichlerz smaku

Pięć osób planuje stworzyć pierwszą w mieście
spółdzielnię socjalną. Czy tortami na zamówienie
i pyszną kawą podbiją serca knurowian?
śląskim ponad 65 (dane z ogólnopolskiego katalogu spółdzielni
socjalnych - przyp. red.). Najpopularniejsza z nich, „Rybka” z Katowic,
zyskała sławę dzięki wizycie premiera
Donalda Tuska. Założyło ją 11 bezrobotnych. W 2012 roku spółdzielnię
prowadzącą kawiarenkę na Giszowcu
okrzyknięto najlepszym przedsiębiorstwem społecznym.
Inna, „Gismo Creative” z Gliwic,
tworzy kampanie rek lamowe na
potrzeby różnych mediów. Firmę
założyły osoby o wszechstronnych
zainteresowaniach i umiejętnościach, które - jak informują na swojej
stronie internetowej - dzięki dofinansowaniu z projektu „Spółdzielnie
socjalne drugiej generacji” otrzymały
szansę na pogodzenie swoich pasji z
pracą zawodową.
Inspektor Krystian Pluta z knurowskiego biura ds. bezrobotnych
mówi, że nie zawsze spółdzielniom
udaje się przetrwać na rynku. - Funkcjonują, kiedy ich działalność jest

dofinansowywana. Później różnie z
tym bywa.
Sporo spółdzielni rozsypało się,
bo były niewydolne finansowo. W
innych górę brały nieporozumienia
między członkami.
- Wiele zależy od wzajemnych
relacji - dodaje inspektor Pluta.
/pg/

Uczestnicy szkoleń poznali
tajniki parzenia kawy

KNURÓW. PRZEPROWADZKA FILII NR 1 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Książki bliżej ludzi
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łączy cechy przedsiębiorstwa
oraz organizacji pozarządowej. Mogą ją stworzyć m.in.
bezrobotni, niepełnosprawni,
uzależnieni od używek, chorzy
psychicznie, byli więźniowie.
Jednym z celów prowadzenia
takiej działalności jest powrót
do uregulowanego życia społecznego i zawodowego. Nie
chodzi o krociowe zyski, ale o
zapewnienie pracy.

U grabarza
też kosztownie

mieściła się przy ul. Niepodległości
22, a jej księgozbiór liczył około 3
tysięcy woluminów oraz 17 tytułów
czasopism. W 1979 roku biblioteka
została przekształcona w Filię nr 1, a
główną siedzibę urządzono w lokalu
przy ul. Manifestu Lipcowego (dzisiejsza Kapelanów Wojskowych).
W ciągu ostatnich 15 lat Filia
nr 1 kilkakrotnie zmieniała adres,
jednak zawsze mieściła się przy
ul. Niepodległości (ratusz lub salki
katechetyczne).
/g/

Foto: Paweł Gradek

Filia nr 1 przy ul.
Niepodległości:
bibliotekarki
uwijają się przy
pakowaniu książek,
do przewiezienia
jest 12 tys.
woluminów

nie koncentruje się życie Starego
Knurowa, czyli w bliskie sąsiedztwo
Koloniji oraz osiedla Pocztowa i
Spółdzielcza - tłumaczy decyzję o
przeprowadzce kierownik MBP,
Brygida Dreślińska.
Wpływ na nią miały również
warunki panujące w salkach katechetycznych (wilgoć, brak toalety dla
bibliotekarek).
Biblioteka jest obecna w pejzażu
(starego) Knurowa nieprzerwanie od
1949 roku. Wówczas wypożyczalnia

Spółdzielnia
socjalna...

KNURÓW. ŻYCIE JEST DROGIE, LECZ I ŚMIERĆ NIE TANIA...

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej zmienia siedzibę!
Po 8 latach spędzonych w salkach katechetycznych przy
ul. Niepodległości księgozbiór trafi do budynku przy
ul. Dworcowej 10A
W dotychczasowych pomieszczeniach Filii nr 1 bibliotekarki uwijają się
przy pakowaniu książek. Spora część
księgozbioru gotowa jest do przeprowadzki. W sumie trzeba zabezpieczyć
i przewieźć około 12 tys. woluminów.
Tymczasem w nowej siedzibie
biblioteki, przy ul. Dworcowej 10A,
trwa remont. Wszystko wskazuje na
to, że czytelnicy będą mogli skorzystać z księgozbioru już pod koniec
stycznia.
- Przenosimy się tam, gdzie obec-

Foto: Arch. spoldzielniesocjalne.eu

Na początku był pomysł na firmę cateringową, który zgłoszono
do II edycji programu „Spółdzielnie socja lne drugiej generacji ”.
„Spichlerz smaku” zebrał pozyt y wne oceny, a uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach
z awo dow ych, k tóre p omogą w
prowadzeniu firmy. Poznali m.in.
tajniki f lorystyki, techniki parzenia kawy, zastosowanie czekolady
w cukiernictwie.
Poza tradycyjną ofertą cateringową przyszli spółdzielcy planują przygotowywać torty na różne
okazje, do których będzie można
zamówić profesjonalnie przyrządzoną kawę. Zadbają też o wrażenia
estetyczne klientów, proponując im
dekorowanie sal i stołów elementami
roślinnymi.
Ten rok powinien być przełomowy dla 5 knurowian, którzy zdecydowali wziąć los w swoje ręce.
Takich spółdzielni jak „Spichlerz
smaku” jest już w województwie

Z czekolady można tworzyć małe dzieła
sztuki; niebawem będzie można je
zakupić w Knurowie

- Dlaczego tak dużo się płaci za pogłębienie
już wykopanego grobu na cmentarzu przy
ul. 1 Maja? − zastanawia się knurowianka
sygnalizując nurtujący ją problem naszej
redakcji. − Każdą sprawę należy rozpatrywać
osobno. By mówić o cenach muszę znać więcej
szczegółów. Zapraszam panią do siebie −
odpowiada ks. Jan Buchta, proboszcz parafii
Matki Bożej Częstochowskiej
Mieszkanka Knurowa nie chce
upubliczniać swoich personaliów.
Mówi, że ma dość zamieszania, ale
czuje żal, że pogrzeb rodziców tyle
ją kosztował.
− Mu s i a ł a m s i ę z a p o ż y czyć − mówi knurowianka. − W
styczniu 2013 roku zmarł mój ojciec,
niedawno mama. Leżą w jednym
grobie na cmentarzu przy ul. 1 Maja
zarządzanym przez parafię Matki
Bożej Częstochowskiej. Za wykopanie grobu ojca musiałam zapłacić
900 zł, za matki − 700 zł, a przecież
było to tylko dokopanie, pogłębienie
grobu. Zastanawia mnie ta wysoka
cena pochówku.
Proboszcz Jan Buchta na pytanie o kwotę zaznacza, że aby
rozmawiać o konkretnych cenach
najpierw musiałby dokładnie dowiedzieć się, o jaki grób chodzi.
Każda sytuacja jest inna, każdą
rozpatruje się indywidualnie w
zależności od miejsca pochówku i
wcześniejszego stanu grobu.
Ksiądz proboszcz zaprasza

knurowiankę do siebie. Chce rozwiać wszelkie wątpliwości.
− Nie ma pogłębienia grobu, jest
tylko normalne wykopanie. Zależy,
jaki ten grób był, czy zwykły na
jedną trumnę, czy już z miejscem
na dwie − tłumaczy ksiądz Jan
Buchta. − W tym drugim przypadku
wykopuje się grób głęboki na 2,20 m,
kładzie się jedną trumnę, następnie
przysypuje się ją ziemią i wtedy
można położyć drugą trumnę z góry.
Proboszcz Buchta zauważa, że
w części komunalnej nekropolii
grobów głębinowych nie ma, są
tylko pojedyncze. Również na
cmentarzu, którym opiekuje się parafia, nie wszędzie można taki grób
wykopać z powodu podchodzenia
wody. A co w kwestii ceny?
− Niestety, za wykopanie grobu
trzeba zapłacić grabarzowi. To jest
normalnie płatna usługa, taka sama
na każdym cmentarzu − mówi
ksiądz Jan Buchta.
jb
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Z KART HISTORII KNUROWA. HARCERZE DAJĄ DOBRY PRZYKŁAD (C. D.)

Ramię pręż, słabość krusz, ducha tęż...
W czasach największej popularności harcerstwo w Knurowie zrzeszało 2,5 tys. osób.
Dzisiaj jest ich znacznie mniej, co jednak nie oznacza, że skauting zanika...
w 1956 roku ZHP ponownie reaktywowano.
Zaczęł y się złote lata ruchu
harcerskiego w powojennej Polsce.
Nie da się ukryć, że władze starały
się ze wszech sił, by ruch stał się
wizytówką tzw. socjalistycznego
wychowania młodzieży. Stąd m.in.
wymóg, by każda szkoła mogła się
wykazać drużyną harcerską. Najlepiej nie jedną, lecz kilkoma. W
1973 roku ZHP, jak wszystkie organizacje młodzieżowe w PRL, został
włączony do Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.
Osiem lat później VII Zjazd ZHP
zdecydował o wystąpieniu z FSZMP,
opowiadając się za odnową w ruchu
harcerskim.
Po transformacji ustrojowej w
1989 roku zmieniła się idea ZHP.
W ostatnich latach harcerze w
swoją misję wpisali działania proekologiczne. Stąd m.in. udział w
akcjach „Sprzątanie świata” i „Czyste Tatry”, czy stworzenie Centrum
Edukacji Ekologicznej ze ścieżkami
edukacyjnymi i dydaktycznymi o
znaczeniu przyrodniczym, historycznym i kulturowym.
W Knurowie harcerze aktywnie
uczestniczą w życiu miasta.
W czasach największej popularności ruchu w Knurowie harcerstwo
zrzeszało około 2,5 tys. nastolatków.
Dzisiaj jest ich znacznie mniej, co
jednak nie oznacza, że skauting zanika. Harcerze nadal popularyzują,
uświęcone skautowską tradycją,
ogniska, biwaki, manewry i spotkania kominkowe. Młodzież podnosi
swoje umiejętności i kwalifikacje,
np. poprzez uczestnictwo w kursach
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podczas ważnych uroczystości (np.
Święta Niepodległości, Święta Narodowego 3 Maja) harcerze pełnią
wartę przy Pomniku Powstańców
Śląskich. To oni są „heroldami” Dobrej Nowiny, dzieląc przed świętami
Bożego Narodzenia Betlejemskie
Światło Pokoju. Chętnie włączają się
w organizację akcji charytatywnych.
Latem 2011 roku harcerze z Knurowa, Gliwic i Toszka uczestniczyli
w Harcerskiej Akcji Letniej w Wygnańczycach (baza obozowa Hufca
Lubin). Zdobywali odznaki sprawnościowe, doskonalili umiejętności
z pierwszej pomocy, przeprowadzali
nocne gry terenowe i biwakowali
przy ognisku.
Obecnie komendantem Związku

Foto: Archiwum „PL”

Podczas świąt państwowych knurowscy harcerze pełnią
warte przy pomniku Powstańców Śląskich
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Dawna stanica ZHP w Górkach Wielkich

Foto: Pedros r/wikipedia.pl

Po odzyskaniu niepodległości w
1918 roku Związek Harcerstwa Polskiego stał się czołową organizacją
młodzieżową w Polsce. Jak już w poprzednich artykułach podkreślaliśmy, dobrze w historii ruchu zapisali
się harcerze z Górnego Śląska, w tym
z Knurowa, Krywałdu i Szczygłowic.
W latach 20. i 30. XX stulecia
szkoleniowe cent r u m śląsk iego
skautingu znajdowało się w Górk ach Wiel k ich (obecnie g mi na
Brenna). Na tamtejszym wzgórzu
Bucze powstała Szkoła Instruktorek Harcerskich, która niebawem
stała się najważniejszym ośrodkiem
kształceniowym i wychowawczym
harcerek w Polsce. W innej części
wsi (Górki Sojki) powstała harcerska
Szkoła Pracy Społecznej.
W 1932 roku w Buczu odbyła
się Światowa Konferencja Skautek.
Wśród uczestniczek była lady Olave
Baden-Powell, żona Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu.
W 1937 roku w szeregach ZHP
znajdowa ło się praw ie 130 t ys.
harcerzy i 70 tys. harcerek. Warto
pod k reślić przedwojenną d ziałalność druhen, które bardzo akty wnie udzielały się społecznie.
Trudno przecenić ich zasługi w
opiece nad d ziećmi, chor y mi i
bezrobotnymi.
Po wybuchu II wojny światowej
harcerstwo zeszło do podziemia.
Działało nadal. Konspiracyjnym
kryptonimem ZHP były Szare Szeregi. Na ich czele stała Komenda
Główna („Pasieka”). Jej ogniwami były: chorągwie („ule”), hufce
(„roje”), druż y ny („rodziny”) i
zastępy („pszczoły”). Cel działania
Szarych Szeregów ujęto w trzech
słowach: „Dziś, jutro, pojutrze”.
„Dziś” oznaczało czas konspiracji,
„jutro” – otwartą walkę z najeźdźcą,
a „pojutrze” – działalność w wolnej
Polsce. Budując Szare Szeregi w
terenie, Kwatera Główna przyjęła
podział na Polskę Centralną (Generalną Gubernię), Polskę Zachodnią
(ziemie wcielone do III Rzeszy) i
Polskę Wschodnią (obszary zajęte
przez ZSRR). Poza Warszawą Szare
Szeregi bardzo aktywnie działały
w Krakowie, Gdyni, Radomiu i na
Śląsku.
17 stycznia 1945 roku Szare Szeregi zostały rozwiązane. Pod koniec
roku przywrócono ZHP. W 1949
roku związek wcielono do Związku
Młodzieży Polskiej. Po „odwilży”

Drużyn Harcerskich w Knurowie
jest Daniel Sobieraj, zastępcą komendanta – Jacek Waszak. ZDH
tworzą trzy grupy: zuchowa, drużyna harcerska i drużyna wędrownicza.
Szczególnie mocne są więzy
knurowskich harcerzy z Liceum
Ogólnokszta łcący m. W liczącej
niemal sześć dekad historii LO harcerze zapisali bogate i piękne karty.
Wyjątki z tych dziejów przywołaliśmy w poprzednich artykułach.
Warto jednak dodać, że to właśnie
druhny i druhowie z ogólniaka byli
współgospodarzami uroczystości
nadania LO Medalu Pamiątkowego
z okazji 200 rocznicy utworzenia
Komisji Edukacji Narodowej. Ceremonia odbyła się 6 grudnia 1974
roku. Bez uzdolnionych aktorsko
harcerzy trudno też sobie wyobrazić
istniejący od 1977 roku teatr Skrzat,
działający przy Zakładowym Domu
Kultury KWK Knurów, a prowa-

dzony przez Tadeusza Zgodę-Zgodzińskiego.
W latach 60. w Knurowie bardzo a kt y wnie działał y drużyny
zuchowe. Ogromna w tym zasługa
kierujących nimi: Zygmunta Nowaka, Leszka Michalskiego i Ewy
Czechowicz-Jurczygi.
Harcerze-instruktorzy mają w
planach powołanie Stowarzyszenia
Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Gliwickiej. Jego celem byłoby wspieranie
działalności harcerskiej – finansowe, organizacyjne i kadrowe. Druhny i druhowie wierzą, że uda im
się pozyskać budynek Hufca Ziemi
Gliwickiej (Knurów organizacyjnie
przynależy do Hufca Ziemi Gliwickiej) oraz zmodernizować ośrodek
harcerski w Łączy.
Obecnie harcerskim centrum
na Górnym Śląsku jest Ośrodek
Harcerski w Chorzowie, na terenie
Parku Śląskiego. Chorągiew Śląska
ZHP zrzesza około 12 tysięcy osób.

Choć lata mijają, harcerskie idee
nadal żyją i nie tracą na wartości.
Dbałość o rozwój fizyczny i duchowy, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, wierność szczytnym ideałom, patriotyzm, honor
i przyjacielskie więzi – są ciągle w
cenie. Takie były przed ponad wiekiem, gdy rodził się skauting, takie
są teraz, w drugiej dekadzie XXI
wieku. Póki są i będą ludzie, którzy
zechcą krzewić te piękne wartości,
póty „czynem bogaci, myślą skrzydlaci” harcerze „w podniebne szlaki
skierują lot”...
Maria Grzelewska, bw

Autorka serdecznie dziękuje hm.
Józefowi Lukasowi i hm. Markowi
Wydrze za życzliwość, informacje i materiały, nader pomocne w
przygotowaniu cyklu ar tykułów
przybliżających dzieje harcerstwa w
Knurowie.

informacja własna wydawcy

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5
do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena
Kultura daje ci świetną okazję
do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka
i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie
kina, pyszny tort urodzinowy,
zdjęcia, gry i zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy.
To nie wszystko, bowiem
w zanadrzu mamy jeszcze
wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też
do kina zadzwonić (32 332 63
81) lub napisać (e-mail: info@
kinoscenakultura.pl).
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KNURÓW. X PRZEGLĄD KOLĘD

Zaśpiewajmy kolędę...
Około 150 dzieci zaśpiewało w święto Trzech
Króli podczas X Przeglądu Kolęd w kościele pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
Poniedziałkowy koncert był już dziesiątym
zorganizowanym przez Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej przy parafii świętych Cyryla i
Metodego w Knurowie.
– Kiedy w 2004 roku startowaliśmy ze śpiewaniem, nie spodziewaliśmy się, że Przegląd
Kolęd utrzyma się przez tyle lat – mówi Marian
Gruszka, prezes POAK. – Co ciekawe, ci którzy
występowali w pierwszych koncertach, to już
dorośli ludzie.
Prezes Gruszka podkreśla, że kolędowanie dawno by się zakończyło, gdyby nie dobra
atmosfera, jaka utworzyła się wokół tego wydarzenia.

Wśród artystów byli uczniowie z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2, Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Miejskiego
Przedszkola nr 7, niepublicznego Przedszkola
„Światełko”, podopieczni Świetlicy Bł. Edmunda Bojanowskiego, a także dzieci przygotowujące się do wczesnej Komunii Świętej. Koncert
zakończył wspólny śpiew grona pedagogicznego
ze wszystkich szkół w obrębie parafii. Na zakończenie kolędowania do świątyni przybyli Trzej
Królowie, którzy sprezentowali występującym
drobne upominki. Twórcy przeglądu nie spoczywają na laurach i już myślą o kolejnej edycji
imprezy.

W jubileuszowym, już X Przeglądzie Kolęd...

Trzej królowie z ks. proboszczem Andrzejem Wieczorkiem
i Marianem Gruszką wspólnie wręczyli upominki
występującym

– Być może wzorem innych polskich miast
zorganizujemy w Knurowie Orszak Trzech Króli
– zastanawia się Marian Gruszka.
Wzorem ubiegłych lat koncert poprowadziła
Ewa Stalmach. Współorganizatorami imprezy
były Centrum Kultury w Knurowie i Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Dla Przeglądu
Marian Gruszka, prezes POAK: – Nieoceniona
jest przychylność księdza proboszcza Andrzeja
Wieczorka, a także szkół, uczniów, grona pedagogicznego i rodziców. To im należą się największe podziękowania, ponieważ to oni włożyli
najwięcej pracy w przygotowaniach do koncertu.
Szczególnie wyróżnić trzeba występujących, którzy śpiewali kolędy i pastorałki. Dla niektórych
z nich to był pierwszy publiczny występ, więc
musieli sobie poradzić z niemałą tremą.

Koncert
poprowadziła
Ewa
Stalmach

... w parafii pw. św. Cyryla i Metodego...

... kolędy i pastorałki wykonało ok. 150 młodych śpiewaków.

KNURÓW

Jakub Pierwszy

Jakub Szeloch przyszedł na świat
2 stycznia kwadrans po piątej. Jest
pierwszym dzieckiem urodzonym
w knurowskim szpitalu w 2014 roku
− Nie spodziewałam się, że to
właśnie na nas padnie − mówi zaskoczona i szczęśliwa mama, Katarzyna
Szeloch
Niebo dawno zgasło od fajerwerków, kiedy rodził się Kubuś. Personel
szpitala czekał na pierwsze dziecko w
8

2014 roku aż dwa dni!
− Byłam przekonana, że na pewno ktoś urodził 1 stycznia. Stąd moje
niedowierzanie, kiedy usłyszałam,
że to właśnie Kubuś jest pierwszy −
mówi pani Katarzyna.
Chłopiec waży 3690 g i mierzy

56 cm. Rodzice Jakuba − Katarzyna i
Piotr - mieszkają w Wilczy. Wychowują już jednego syna. Pani Katarzynie zależało, by Kubuś urodził się w
nowym roku.
− Gdyby nie czekał do 2014, miałby cały rok w plecy. Dzieci urodzone
w styczniu 2013 już pewnie chodzą, a
Kubuś dopiero przyszedłby na świat
− śmieje się. − A tak z najmłodszego
w klasie stał się najstarszym.
Rodzicom gratulacje złożyli pracownicy szpitala i rodzina. Kubusia,
śpiącego w ramionach mamy, mało
zdawało się obchodzić zamieszanie,
które wywołał.
Pani Katarzyna na razie nie myśli
o przyszłości syna. Zmęczona po
porodzie powiedziała nam tylko, że
będzie go wspierać w marzeniach.

- Będę Kubusia wspierać w marzeniach - mówi Pani
Katarzyna, szczęśliwa mama chłopca

Tekst i foto: Justyna Bajko
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KNURÓW. EMILIA KRUSZKIEWICZ - POZYTYWNIE
ZAKRĘCONA NASTOLATKA

Nie żałuje ani
minuty

Aktywność społeczną Emilii Kruszkiewicz
doceniło grono ekspertów projektu Korba.
Knurowianka otrzymała tytuł Liderki 2013
i I nagrodę w kategorii projekt społeczny
Emilia zaraża pasją
i... uśmiechem

Przed rokiem Slavica Musa pomagała
małej Antosi Wieczorek, tym razem
zespół wspiera 6-letnią Aneczkę z Gliwic

KNURÓW

Chórem dla Aneczki
Foto: Arch. Emilii Kruszkiewicz

Kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru Slavica Musa
można było usłyszeć w czasie niedzielnego koncertu
charytatywnego, podczas którego zbierano datki na
pomoc dla sześcioletniej Aneczki Urban

Emilia Kruszkiewicz jest uczennicą klasy IVte Technikum nr 1 w
Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego.
Od lat prężnie działa na rzecz lokalnej
społeczności. W 2012 roku za namową nauczycielki Iwony Szczygieł,
Emilia zgłosiła się do Korby, projektu
zrzeszającego młodych społeczników.
Korba działa na terenie czterech województw. Co roku nagradza najaktywniej działających członków.
Do konkursu Korby zgłoszono
prawie 60 projektów aktywizujących
społeczność lokalną. Emilia w wielkim stylu pokonała kolegów i otrzymała tytuł Liderki 2013 oraz I nagrodę
w kategorii „projekt społeczny”.
W czasie uroczystej gali w Rondzie Sztuki w Katowicach knurowiance osobiście gratulowała wicepremier
Elżbieta Bieńkowska. Świadkami
wyróżnienia były szkolna koordynatorka projektu i dobry duch wszelkich
działać Emilii Iwona Szczygieł oraz
wychowawczyni Barbara Dudło.

Kruszkiewicz potrafi zarażać
pasją i porywać do działania nie tylko
swoich rówieśników. Od maja 2013
realizowała w Knurowie projekt „Społecznie zakręceni”, w ramach którego
zorganizowała Dzień Sportu pod
hasłem „Nie patrz na niepełnosprawnego jak na nienormalnego − on jest
taki jak ty!”. Do akcji knurowianka
zaangażowała prawie 350 osób.
− Sama chyba jeszcze nie wierzę,
że to wszystko zorganizowałam −
pisała szczęśliwa Emilia po zakończeniu Dnia Sportu. − Wierzcie mi,
że to wszystko nie jest takie proste do
ogarnięcia.
Kruszkiewicz jest bardzo skromną dziewczyną. Obecnie intensywnie
przygotowuje się do matury. Mimo że
społeczna działalność zabiera sporo
czasu, Emilia nie ma wątpliwości, że
warto.
− Nie żałuję ani jednej minuty
poświęconej dla innych − mówi knurowianka.

Koncert odbył się w kościele pw. świętych Cyryla i
Metodego.
– W ubiegłym roku śpiewaliśmy dla Antosi Wieczorek,
w tym postanowiliśmy zaangażować się w pomoc kolejnej
osobie – mówił tuż przed występem Tomasz Sadownik,
dyrygent chóru Slavica Musa.
Dyrygent ma na myśli Aneczkę Urban. Dziewczynka, które w kwietniu obchodzić będzie szóste urodziny,
przyszła na świat z przepukliną oponowo-rdzeniową
oraz z zespołem Arnolda-Chiariego. Aneczka ma za sobą
7 operacji, przeprowadzonych w Polsce i w Niemczech,
które umożliwiły jej w miarę normalne funkcjonowanie.
Nadal jednak potrzebuje pomocy, m.in. rehabilitacji, nowego gorsetu czy wymiany protez. To bardzo kosztowne.
Ważny jest więc każdy grosz.
Knurowscy chórzyści włączyli się do licznego grona
osób dobrej woli, które pomagają dziewczynce w powrocie
do zdrowia. Dali popis talentu i godnych podziwu umiejętności. Ich śpiew nagradzały gromkie brawa.
Nazajutrz, w święto Trzech Króli, Slavica Musa zaśpiewała ponownie, tym razem w kościele pw. Chrystusa
Króla w Gliwicach. Chórzyści wystąpili wraz z Chórem
Kameralnym Towarzystwa Śpiewaczego Modus Vivendi
z Katowic pod dyrekcją Anny Szawińskiej oraz Piekarską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Klaudiusza Jani.
Także ten koncert miał szczytne przesłanie – wsparcie
dla Aneczki.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

jb
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Foto: tapeciarnia.pl

Lena i Kacper na topie
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Dyryguje Tomasz
Sadownik

Więcej informacji na temat Aneczki Urban można
znaleźć na stronie internetowej www.aneczkaurban.pl.

W ubiegłym roku Urząd Stanu Cywilnego w Knurowie
zanotował ponad 4 razy mniej rozwodów niż w 2012
roku. Mniej par zdecydowało się stanąć na ślubnym
kobiercu

W ubiegłym roku sporządzono
952 akty urodzenia (o 105 mniej niż
w 2012 roku). Nie oznacza to, że ubyło
nam mieszkańców, mimo że i tak
najwięcej świeżo upieczonych mam
to knurowianki. W dalszej kolejności
na poród w Knurowie decydowały się
mieszkanki Czerwionki-Leszczyn i
Gliwic.
W rankingu najpopularniejszych
imion nadawanych dzieciom urodzonym w Knurowie zaszły drobne
zmiany. Julię i Jakuba zastąpili Lena
i Kacper. Niewiele mniejszą popu-

larnością cieszą się: Zuzanna, Hanna
oraz Filip i Szymon. Tego samego
nie można powiedzieć o: Barbarze,
Elżbiecie, Darii, Adeli oraz Aaronie,
Benedykcie, Brayanie, Colinie. To pojedyncze przypadki, dla których USC
sporządził akty urodzenia.
O 61 spadła liczba małżeństw. W
ubiegłym roku sformalizować związek
zdecydowało się 179 par, z czego 93
wzięły ślub cywilny, a 86 kościelny.
Warto nadmienić, że do 2010 roku
większość stanowiły małżeństwa
wyznaniowe.

24 małżeństwa nie przetrwały
próby czasu. To aż o 4 razy mniej w
porównaniu z ubiegłymi latami. 128
par świętowało w ubiegłym roku
okrągłe jubileusze małżeńskie (złote,
szmaragdowe, diamentowe i żelazne).
- Odwiedziliśmy 70 jubilatów,
którzy ukończyli 90 lat, z czego 3 osoby
mają powyżej 100 lat - informuje kierownik USC, Barbara Bismor.
W zeszłym roku sporządzono
mniej aktów zgonu (453) niż w 2012
roku (506).
/pg/
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KNURÓW

Roztańczone ferie

Centrum Kultury i Akademia Tańca Perfect
zachęcają dzieci do udziału w Roztańczonych
Feriach Zimowych

Zajęcia (po 2,5 godz. codziennie, w godz. 10-12.30) odbywać się będą w
dniach 20-24 stycznia w sali lustrzanej MSP-9 przy al. Lipowej 12. W programie m.in. najnowsze trendy taneczne oraz hip-hop, house i locking. Koszt
zajęć: 100 zł/całość.
Informacje i zapisy pod nr. tel. 515 093 369.
/b/

Foto: Justyna Bajko

Emilia Karwowska z Knurowa

ur. 31.12.2013 r., 3190 g, 51 cm

Zoﬁa Kruk z Knurowa

ur. 3.01.2014 r., 3500 g, 53 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). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.

2

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Rozwiązanie krzyżówki
świątecznej
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”
– to rozwiązanie naszej świątecznej
krzyżówki.
Nagrody otrzymują:
* żelazko firmy TEFAL: Elżbieta
Rodak;
* opiekacz: Aleksander Król;
* komplet sportowy (piłka siatkowa +
torba ): Henryk Rożek;
* dwuwejściowe karnety na pływalnię MOSiR w Knurowie: Grażyna
Skupień, Ilona Kołkowska, Aniela
Ryszka, Joanna Kania, Danuta
Niedziela, Mateusz Wiśniewski,
Michał Romaniuk, Mateusz Florjański, Marian Marczak, Krystyna
Kokoszka;
* dwuwejściowe karnety na lodowisko sezonowe MOSiR w Knurowie: Anna Sacher, Eryka Nosek,
Arkadiusz Wojdowski, Krzysztof
Walkowiak, Dominika Rozumek,
Maria Szafarczyk, Krzysztof Laks,
Danuta Kuszka, Karol Wasiński,

Anna Podraza;
* 10-wejściowe karnety na basen
Wodnik w Paniówkach: Maria
Garczorz, Andrzej Miara, Matylda Sumień, Stefan Wróbel, Agata
Machoczek;
* dwuosobowe bilety do Kina Sceny
Kultury na wybrany seans: Helena Baluszek, Edward Gil, Józef
Gugała, Eugeniusz Michalak,
Izabela Stelmach;
* roczna prenumerata Przeglądu
Lokalnego: Marianna Tomeczkowska.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, gorąco również dziękujemy
wszystkim uczestnikom naszej zabawy. Po odbiór nagród zapraszamy
do naszej redakcji (Knurów, ul. Niepodległości 5).
Sponsorzy krzyżówki

Dominik Mazurek z Knurowa

ur. 7.01.2014 r., 3130 g, 52 cm

Radosław Słowik z Czerwionki-Leszczyn
ur. 2.01.2014 r., 3270 g, 53 cm

Kacper Becmer z Knurowa

ur. 6.01.2014 r., 3470 g, 55 cm

Marcel Pisula z Knurowa

ur. 7.01.2014 r., 3270 g, 55 cm

Hobbit: Pustkowie Smauga 3D
napisy
- godz. 19.30

9.01.2014 r.
CZWARTEK
Hobbit: Pustkowie Smauga
3D dubbing
- godz.16.00

10-15.01.2014 r.
PIĄTEK -ŚRODA
Hobbit: Pustkowie Smauga 3D
dubbing
- godz. 16.00
Wkręceni
- godz.19.00, 20.45

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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PUENTA
Czterech Pór Roku

GIERAŁTOWICE

Zwycięska Paulina

Paulina Staniczek z Gierałtowic wygrała Regionalny
Konkurs Plastyczny w Gliwicach
Tematem przewodnim konkursu był „Krajobraz z kopalnianym
szybem - górnicy i ich praca”. Został
zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Gliwicach. Patronowały
mu Zaby tkowa Kopalnia Węgla

Kamiennego „Guido” i Muzeum
Górnictwa Węglowego.
Paulina, reprezentująca świetlicę szkolną w Gierałtowicach,
zwyciężyła w kategorii klas IV-VI.
Tryumf potwierdza dyplom. Oprócz

nagród laureaci mieli okazję wziąć
udział w lekcji muzealnej, poświęconej górnictwu węgla kamiennego
na Śląsku.
Beata Kulasa

KNURÓW

Slalom z losem

Członkowie Koła PTTK Trion nie znają słowa „ograniczenie”.
Choć los ich nie oszczędza, swoją energią i pasją życia
zarażają innych. W sobotę w klubie „Lokatorek” po raz kolejny
zorganizowali Turniej Integracyjny Osób Niepełnosprawnych
− Rozpoczęliśmy nieśmiało 4
lata temu. Chcieliśmy integrować
środowisko osób niewidomych i
widzących − mówi prezes PTTK
Trion, Adam Wala. Na turniejowe

zaproszenie Trionu odpowiedziało
m.in. Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków i grupa integracyjna
z Ż er n ic y. Kon k u renc je łącz ył y nau kę z z abawą. Uczest nic y

Jednym z zadań była przebieranka w jak najbardziej komiczne stroje
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przebierali się w komiczne stroje,
z zasłoniętymi oczami rysowali
swoich kolegów, mierzyli się w
konkursie tańca oraz odpowiadali
na py tania z wiedzy o Trionie i
Górach Świętok rzysk ich. Sporo
emocji wzbudził slalom z bombką,
czyli sprawdzian z orientacji przestrzennej.
− Zasłanialiśmy oczy osobie
w i d z ą c e j, k tóra , w je dn e j rę c e
trzymając laskę, w drugiej bombkę na łyżce, musiała przejść tor
przeszkód − mówi prezes PTTK
Trion. − Zależało nam, by osoba
widząca choć trochę poczuła to,
co my czujemy, próbując gdziekolwiek dojść.
W przerwach między konkurencjami do tańca porywał Andrzej
Szulc. Dla uczestników zaśpiewały
także Sylwia i Monika Bień. Zażartą
rywalizację przerywaną wybuchami
śmiechu zwyciężyło Knurowskie
Koło Diabetyków.
Tekst i foto: Justyna Bajko

PUENTA – to szyld imprezy,
na którą zaprasza k nurowsk ie
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
(SCPR). Odbędzie się w sobotę, 18
stycznia, w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria (ul. Kosmonautów
7a). Start o godzinie 15.
Początkowe dwie godziny zostaną poświęcone podsumowaniu
ubiegłorocznej działalności stowarzyszenia. Kameralna uroczystość
wpisze się też w obchody III Dnia
Wolontariusza. W godz. 17-18.30
członkowie SCPR podzielą się z zainteresowanymi wszelkimi informacjami o stowarzyszeniu – jego
idei, misji, codziennej aktywności,
odbiorze społecznym, znaczeniu,
planach i zamierzeniach. To będzie również doskonały czas, by
osobiście poznać wolontariuszy,
którzy swój czas, wiedzę, umiejętności i chęci oddają innym, bardzo
często osobom w trudnej sytuacji
życiowej.
Wieczór na leżeć będzie do
młodych muzyków, którzy zawładną klubową sceną. Podczas charytatywnego grania wystąpią: RAZY
DWA, odEŁdoDE (Łebski&Dzie-

kon), BB Klika i CROPLA oraz
DJ WHITE. Zebrane fundusze
zostaną przeznaczone na realizację
zajęć podczas ferii zimowych dla
Absolwentów Programu Ferajna.
- Kształtowanie pozytywnych
odczuć w kontakcie z muzyką, dostarczenie rozrywki mieszkańcom
Knurowa i okolic oraz promocja
organizacji pozarządowych – to
dodatkowe cele przedsięwzięcia
– mówi Aneta Nowak, prezes Stowarzyszenia Cztery Pory Roku. –
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Honorowego patronatu imprezie udzielili m.in. europoseł Jerzy
Buzek, poseł Jan Kaźmierczak, starosta gliwicki Michał Nieszporek,
medialnego - Przegląd Lokalny,
TVK Waldex, Wiadomości Powiatu Gliwickiego i TVS.
Więcej o imprezie można przeczytać na stronie www.scpr.org.pl i
na Facebooku (https://www.facebook.com/events/498476656916635 ).
PU EN TA rozpocznie się o
godz. 15, potr wa do godz. 22.
Wstęp wolny.
/bw/

Foto: Tomasz Rak

Paulina ma powody do uśmiechu- jej praca
zebrała mnóstwo pochwał

Foto: Beata Kulasa

Mocnym, muzycznym
uderzeniem,
Stowarzyszenie Cztery Pory
Roku okrasi tegoroczny
Dzień Wolontariusza.
Cel będzie szczytny,
gdyż charytatywny

Chór Mieszany Słowik

PRZYSZOWICE

Słowik
zaprasza na kolędy

Chór Mieszany Słowik zaprasza na koncert kolęd. Impreza odbędzie się
w niedzielę, 12 stycznia, w przyszowickim kościele. Miejscowym śpiewakom
towarzyszyć będzie chór parafialny z Ostrożnicy (woj. opolskie).
Początek koncertu o godz. 15. Wstęp wolny.
/bw/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/14-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076

1/14-odw.

Docieplenia budynków wraz z materiałem.
Kompleksowe remonty pomieszczeń. Tel.
665 639 146
1-5/14

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
adaptacja poddaszy, ścianki. Panele, kafelkowanie. Docieplanie domów. Malowanie.
Podbitki. Ankrowanie. Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190, 785 948 716

2-5/14

Mieszkanie do wynajęcia na ul. Spółdzielczej. Tel. 512 321 391, 512 332 772

1-2/14

2/14-odw.

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę w Knurowie. Tel. 600 774 134

2-8/14

Sprzedam mieszkanie Knurów, ul. Ziętka
48,20 m2, 145 tys. Tel. 509 419 971
Sprzedam pilnie dom. Tel. 508 192 750

2-5/14

Wynajmę garaż na ul. Targowej w Knurowie. Tel. 602 806 774

1-2/14

49/13-2/14

1-5/14

EDUKACJA
MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
51/52/13-9/14

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

1/14-odw.

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
49/13-5/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
49/13-5/14

IBDF.pl (Indywidualno-Biznesowe Doradztwo Finansowe) Elastyczne godziny pracy. Atrakcyjne zarobki. Praca
dodatkowa lub stała. Branża finansowa – zapewniamy szkolenia. Kontakt:
504 411 180
1/14-odw.

1-2/14

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

PRZETARG

1-2/14

Dwa całkiem czarne, młode koty do wzięcia
ZA DARMO. Tel. 32 236 90 85

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

1/14-odw.

INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów ogłosił nabór kandydatów na stanowisko
Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie
wyższe lub średnie elektroenergetyczne. Szczegółowe informacje
o warunkach ubiegania sie o zatrudnienie znajdują się na stronie
BIP Urzędu Miasta Knurów: (www.knurow.bip.info.pl).

Pilnie sprzedam mieszkanie M-4, pow. 54
m2, Knurów (wyremontowane). Tanio! Bez
pośredników. Tel. 660 674 981

ZWIERZĘTA
Kompleksowe remonty, instalacje elektr yczne, instalacje wod-kan, c.o. Tel.
605 115 766, 799 083 770

DAM PRACĘ

Zatrudnię kucharkę. Tel. 660 420 077

51/52/13-2/14

ZATRUDNIĘ TELEMARKETERA. PRACA
W KNUROWIE. Tel. 532 425 622

1-2/14

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,40 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 16A/14 – IV piętro.
Cena wywoławcza 73.000,00 zł. Kwota ta stanowi 85% wartości
oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 16.01.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 7.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 09.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 15.01.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
13.01.2014 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

1/14-odw.

Kosztorysant budowlany poszukuje pracy
lub zleceń. Tel. 501 374 910

1-9/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

2-9/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

2-5/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/13-8/14

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
na ul. Sobieskiego, umeblowane. Tel.
513 013 763, 502 391 365
2/14

Do wynajęcia mieszkanie 50 m2, 2 pokoje, Knurów. Czynsz 400 zł + media. Tel.
793 023 709
51/52/13-5/14

Kawalerka do wynajęcia Knurów. Tel.
505 267 207

1-2/14

KNURÓW. WYSOKA LOKATA W RANKINGU PULSU BIZNESU

AIB w krajowej
czołówce
W prestiżowym rankingu małych
i średnich przedsiębiorstw „Gazele
Biznesu” znalazła się knurowska firma
AIB - producent systemów izolacyjnych
„Gazelą Biznesu” jest mała lub
średnia firma, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę nawet wśród
znacznie większych konkurentów.
W bieżącej edycji rankingu, w której
znalazły się 4272 przedsiębiorstwa
reprezentujące różne gałęzie polskiej
gospodarki, pod uwagę brano wyniki finansowe, które firmy osiągnęły
w latach 2010-2012.
Wśród najlepszych znalazła
się firma AIB z Knurowa, która
w badanym okresie zanotowała
wzrost przychodów na poziomie
115,825 proc. Spółka, poza rankingiem ogólnopolskim, znalazła się
również w gronie najdynamiczniej
rozwijających się przedsiębiorstw z
województwa śląskiego.
– Nasza obecność w prestiżowym
rankingu „Gazele Biznesu 2013”
pokazuje, że m.in. dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i kom-
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pleksowemu podejściu do obsługi
odbiorcy możliwy jest prężny rozwój
firmy. Jesteśmy przedsiębiorstwem,
które wykorzystuje własne zaplecze
badawcze, co pozwala na oferowanie
innowacyjnych, konkurencyjnych
rozwiązań – tłumaczy prezes firmy,
Maciej Ślączka.
W ofercie AIB można znaleźć
m.in. uszczelki, taśmy dylatacyjne,
profile, ramki i butyle.
„Gazele Biznesu” to organizowany od 2000 roku ranking, prezentujący najdynamiczniej rozwijające
się małe i średnie przedsiębiorstwa.
O miejscu firmy w k lasyfikacji
decyduje, wyrażony w procentach,
przyrost obrotów w ciągu trzech
badanych lat. Organizatorem zestawienia, przygotowywanego przez
wywiadownię gospodarczą Coface
Poland jest magazyn ekonomiczny
„Puls Biznesu”.
oprac. /g/
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Czwarte miejsce
to przeszłość.
Jest podium!

Foto: Piotr Skorupa

Emilia Brachaczek zakończyła 2013 rok na podium Mistrzostw Polski w ratownictwie
wodnym. To olbrzymi sukces
nastolatki, którą na pływalni
w Rybniku dopingowali nie
tylko najbliżsi, ale i koleżanki
wraz z rodzicami. – Cieszę się
tym bardziej, że wcześniej cztery razy zajmowałam czwarte
miejsce – mówi zadowolona
zarówno z wyniku sportowego,
jak i atmosfery na trybunach.
– Koleżanki Emilki wraz z ro-

dzicami zrobiły nam fajną niespodziankę. Doceniamy to, że
poświęciły swój prywatny czas i
dopingowały moją córkę – uzupełnia ojciec Emilki, Dariusz
Brachaczek, który na co dzień
jest kierownikiem Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice.
Przygoda Emilii z ratownictwem wodnym rozpoczęła
się po tym, jak Wojciech Zajonc wraz z córką Karoliną
przeniósł się z rybnickiego
WOPR-u do knurowskiego.
Wspólny język znaleźli nie
tylko ojcowie, ale i dziewczęta. – Ratownictwem
zainteresowałam się
trzy lata temu – opowiada Brachaczek.
– Na pewno jest
trudniejsze od
pływania, ale
z arazem ciekawsze i bardziej przydatne w życiu .
A odnośnie
K a ro l i ny
Zajonc
to dobrze
się

Emilia Brachaczek

Ruszyły zapisy
do „Otyliady”

rozumiemy, a jak trzeba to
pomagamy.
Wspom n ia ne w icem istrzostwo Polski, Emilia Brachaczek wywalczyła w kategorii juniorka młodsza na 50
metrów holowanie manekina
w płetwach. Z kolei w konkurencji 50 metrów ratownik
była czwarta.
- Moje plusy to na pewno
pływanie pod wodą i praca
nogami, a po stronie minusów
muszę wymienić holowanie
manekina – zdradza ratowniczka OM WOPR Knurów,
która chwali sobie współpracę
z trenerem Sebastianem Dąbrowskim.
Pływanie, czy też ratownictwo wodne to niezwykle
trudne dyscypliny. – W czasie
najbardziej wyczerpujących
treningów przepływamy 5 km
na trening. Takich treningów
jest pięć w tygodniu, a dodatkowo w niedzielę pracujemy
jeszcze nad techniką – mówi
Emilia.
Gdy srebrną medalistkę
mistrzostw Polski pytamy o
przedstartowy stres to uśmiecha się i mówi, że nie wie co to
takiego. - Do startów podchodzę, jak do zabawy. Nie czuję
ani stresu, ani presji.
A zapytana o sportowe
plany na rok 2014 odpowiada
bez chwili namysłu: - Złoto!

Od 2 stycznia trwają zapis y do Ogól nopolsk iego
Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada 2014”. Przypominamy, iż ta niezwykła
impreza odbędzie się na pływalni krytej „aQuaRelax” w
Knurowie.

- Do rejestracji online potrzebne są następujące dane:
imię, nazwisko, e-mail, pesel. Pesel wymagany jest do
ubezpieczenia. Ilość miejsc jest
ograniczona. Zapraszamy do
rejestracji na stronie otyliada.
pl/zgloszenie - informują w

sport

knurowskim Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
„Otyliada” rozpocznie się
wieczorem, w pierwszą sobotę
marca, a zakończy nad ranem
w niedzielę.
PiSk

informacja

Piotr Skorupa

foto-ciekawostka
Foto: prywatne archiwum

informacja

Knurowska szpadzistka – Paulina Michalewicz w czasie swej przygody ze sportem
spotkała wiele znakomitych osób. Jedną z nich był bez wątpienia Egon Franke,
który jako pierwszy Polak zdobył złoty medal olimpijski we florecie (Tokio 1964).
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Nasi w Wielkich Derbach Śląska

Mecze derbowe za każdym razem wywołują dodatkowe emocje. W naszym regionie te
najbardziej prestiżowe rozgrywane są pomiędzy Górnikiem Zabrze i Ruchem Chorzów, a że
kilka tygodni temu obie drużyny spotkały się w lidze po raz 100., postanowiliśmy poświęcić
tym spotkaniom nieco miejsca na naszych łamach. I to nie bez powodu, wszak kilka osób
związanych z Knurowem odegrało w nich znaczącą rolę

Foto: Dariusz Hermiesz / Górnik Zabrze

Był ósmy dzień kwietnia 1995 roku. Jedenastki
Górnika i Ruchu na murawę
stadionu przy ulicy Roosevelta w Zabrzu wyprowadziła
trójka sędziowska na czele z
arbitrem głównym Marianem Duszą. Jego pierwszym
asystentem był knurowianin
– Jan Złotek. Do 11 minuty
nic nie wskazywało na to, że
ze względu na pewne zdarzenie, będą to derby szczególne.
- Po 11 minutach wszyscy
przeżyliśmy szok, bowiem
Marian upadł i nie dawał
znaku życia – wspomina
Jan Złotek. – Razem ze mną
zawody na linii prowadził
wtedy Marcin Żemaitis. Karetka zabrała Mariana do
kliniki Zbigniewa Religi, a my
zeszliśmy do szatni. Po chwili obserwator stwierdził, że
wznawiamy grę, a ja wystąpię
w roli sędziego głównego.

Pamiętam, że chęć prowadzenia tych zawodów wyraził
wtedy Piotr Werner, ale ostatecznie to ja wziąłem gwizdek, a nasza trójka została
uzupełniona przez Krzysztofa
Popiołka, który był na meczu
w roli kibica. Jako ciekawostkę
mogę dodać, że Krzysiu nie
miał czarnych getrów i musiał
wystąpić w białych.
Mecz zakończył się remisem 1:1, a zawody prowadziłem
bez jakiejś dodatkowej tremy,
bo byłem już wtedy doświadczonym sędzią. Pamiętam tylko, że cały czas byłem myślami
przy Marianie.
Po spotkaniu przyszedł do
nas redaktor Andrzej Zydorowicz i powiedział, że nasz
kolega odzyskał przytomność
i jest pod opieką dobrych lekarzy. To wtedy było dla nas
najważniejsze.
Dodajmy, że nowy skład
sędziowski z Janem Złotkiem z Knurowa wywiązał się ze swych
obowiązków bez zarzutu, co podkreślały nie tylko sportowe
tytuły w kraju.
- Jak to zwykle
bywa w takich sytuacjach, część kolegów i znajomych
gratulowała dobrego występu, a

Herbert Kaschek prezentuje
pamiątkowy medal, jaki otrzymali
uczestnicy 100. Wielkich Derbów Śląska
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Z KNUROWA
DO ZABRZA,
I… CHORZOWA

Wychowankowie Concordii byli przed laty łakomym kąskiem dla Górnika
Zabrze. Ale nie tylko, wszak
„Niebiescy” też mieli w swych
szeregach zawodników, którzy
piłkarską przygodę rozpoczynali w Knurowie.

Foto: Piotr Skorupa

Sędzia Jan Złotek
rozpoczynał mecz
Górnika z Ruchem
w roli asystenta,
a kończył jako
arbiter główny

część była zwyczajnie zazdrosna – mówi Jan Złotek, który
obecnie ma na liczniku około
2500 meczów. Na szczeblu ówczesnej I ligi sędziował przez 9
lat, a na szczeblu centralnym,
lat kilkanaście, będąc asystentem nie tylko Mariana Duszy,
ale i Kazimierza Kwiatkowskiego, Piotra Wernera, czy
Roberta Małka.
- D z i ę k i s ę d z i o wa niu
zwiedziłem cały kraj i poznałem wiele wspaniałych osób.
Niestety przez 20 lat w weekendy moja żona nie miała
mnie w domu. Dlatego teraz
staram się jej to wynagrodzić i
zamiast oglądać kolejny mecz,
wolę iść z żoną na spacer –
mówi Jan Złotek.

W barwach Górnika smak
Wielkich Derbów Śląska poczuli następujący byli zawodnicy knurowskiego k lubu:
Józef Dankowski, Piotr Jegor,
Krzysztof Zagórski, Mirosław
Szlezak, Henryk Bałuszyński,
Jacek Wiśniewski, Marcin
Brosz i Michał Zieliński.
W Ruchu grali z kolei:
Waldemar Waleszczyk i Marcin Klaczka.
Pamiętać należy również o
tym, że trenerem Górnika był
Marcin Bochynek, odnoszący
wcześniej
sukcesy w
Knurowie.

Wspomniany wcześniej
Józef Dankowski miał okazję
nie tylko grać w Górniku przeciwko Ruchowi, ale i być trenerem zabrzańskiej drużyny w
derbach. Jako piłkarz strzelił
gola w spotkaniu wygranym
przez Górnika 3:0 (3 marca
1990), a jako trener uległ Ruchowi 2:3 (17 marca 2001).
Na listę strzelców w derbowych meczach wpisywali
się również: Mirosław Szlezak
i Piotr Jegor. Pierwszy z nich
zdobył niezwykle ważnego
gola w meczu, w którym Górnik przegrywał 0:2. Bramka
Szleza k a doda ła sk rz ydeł
„t rójkolorow y m”, k tór z y
ostatecznie w ygrali 4:2 (3
listopada 1991).
Piotr Jegor strzelił dla
odmiany pierwszego gola w
meczu, który zakończył się
remisem 1:1 (3 października
1992).
Bardziej na grze obronnej
koncentrował się w kolei defensor Ruchu Waldemar Waleszczyk, który swego czasu
był już jedną nogą w Górniku.
- To była bardzo zagmatwana
sytuacja, bo chciał mnie Gór-

Wa ldemar Wa leszczyk
przeżył przy Cichej upadki i
wzloty. Była więc degradacja
do II ligi, był awans do I, a
następnie mistrzostwo Polski,
za które dostał telewizor i
magnetowid. Ale pamiątki w
postaci medalu nie ma. – Tak
się jakoś złożyło, że medali
nam nie wręczyli – uśmiecha
się Pan Waldemar.

GMINA
PILCHOWICE

Wielkie Derby Śląska miały wielu bohaterów. Jednym z
nich był bez wątpienia wychowanek Orła Stanica - Waldemar Matysik.
Ostatnio mówi się nie o
piłkarzu, ale o Herbercie Kaschku z Kuźni Nieborowskiej,
który znany jest z sympatii do
futbolu, a w szczególności do
klubów ze Śląska. Właściciel
firmy Auder nie tylko kibicuje, ale i wspiera kluby. Logo
jego f irmy znajdowało się

Waldemar Waleszczyk
i Marcin Klaczka
rozpoczynali swą piłkarską
przygodę w Knurowie,
a następnie zapisali się
w historii m.in. Ruchu
Chorzów

nik, ale gdy pojawiła się opcja
przejścia Józefa Wandzika
z Chorzowa do Zabrza to ja
miałem być wypożyczony z
Górnika do Ruchu – wspomina. – Pamiętam, że na rozmowach w Chorzowie byłem
osiem godzin. I nie ukrywam,
że byłem tym zmęczony. Opcja
z wypożyczeniem wydawała
mi się lepsza, bo nie chciałem
zrywać z górnictwem, ale ostatecznie z Knurowa przeniosłem
się do Chorzowa.
Do meczów derbowych
podchodziłem z chłodną głową.
Mówiło się co prawda o piłkarskiej „wojnie”, jednak mnie ta
cała otoczka nie interesowała.
Zawsze starałem się być lojalny
wobec klubu, w którym grałem,
ale jednocześnie miałem szacunek dla przeciwnika.

miątkowe medale. Później
były emocje, bramki i zwrot
akcji. Od 1:0 dla Górnika do
2:1 dla Ruchu.
„Niebiescy” zdobyli zatem cenne i jakże prestiżowe
trzy punkty, a kapitan Marcin Malinowski opuszczał
plac gry z okazałym pucharem firmy Auder.
Dodajmy, że Herbert Kaschek jest również organizatorem cyklicznych rozgrywek
piłkarskich dla oldbojów,
które odbywają się w Knurowie pod nazwą Auder Cup
im. Alfreda Olka.

SPIKER
TEŻ Z KNUROWA

Pił karsk ie w idow isko
tworzą przede wszystkim
zawodnic y i k ibice. Role
drugoplanowe odgr y wają
trenerzy, sędziowie i między
innymi spiker. Z tą ostatnią
rolą zetknął się niżej podpisany, który na szczeblu
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

SĘDZIA

m.in. na trykotach Concordii
Knurów, a obecnie można
je znaleźć wśród sponsorów
Górnika Zabrze. Herbert Kaschek chwali sobie współpracę z 14-krotnymi mistrzami
Polski i nie ukrywa, że owa
współpraca była bodźcem
do uatrakcyjnienia oprawy
wokół 100. Wielkich Derbów
Śląska.
- Można powiedzieć, że
pomysł zrodził się w czasie
derbów numer 99, gdy miałem
możliwość wręczenia specjalnych statuetek złotego buta
byłym piłkarzom Górnika:
Ośliźle, Banasiowi i Anczokowi – mówi Herbert Kaschek.
– Pomyślałem wtedy, że na
setne derby ufunduję specjalne
medale dla obu drużyn oraz
okazały puchar dla zespołu,
który te derby wygra.
Pomy s ł z os t a ł z re a l izowany. Przed pier wszym
gwizdkiem sędziego zawodnicy oraz członkowie sztabów
szkoleniowych otrzymali pa-

ekstrak lasy debiutował w
Wielkich Derbach Śląska –
10 sierpnia 2008 roku.
– Nie mogę powiedzieć
tak, jak Jan Złotek czy Waldemar Waleszczyk, że do
tego meczu przystąpiłem
bez większego stresu. Stres
był, ale kilka godzin przed
odprawą z delegatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Później, gdy stadion wypełnił się 17 tysiącami kibiców,
udzieliła mi się atmosfera
piłkarskiego święta i nie mogłem doczekać się momentu
przedstawienia składów, w
jakich miały wystąpić obie
drużyny. Później – tak jak
kibice – czekałem na bramki, ale te nie padły. Były za
to dwie czer wone kar tki.
Najpierw plac gry opuścił
Maciej Scherfchen z Ruchu,
a następnie przedwcześnie
do szatni musiał się udać
Marko Bajić z Górnika…
Piotr Skorupa
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APN bez porażki
po 20 sekundach gospodarze objęli prowadzenie, ale
„akademicy” najpierw zdołali
doprowadzić do remisu, a następnie wyjść na prowadzenie
(bramki zdobywali: Kowalik
i Wróbel). W końcówce powtórzył się scenariusz z początku tego spotkania i mecz
zakończył się wynikiem 2:2.
W kolejnych czterech meczach
knurowianie znakomicie zagrali w defensywie. Rywale
byli bezradni i każde spotkanie
nasz zespół wygrywał do zera,
bądź bezbramkowo remisował.
Podziałem punktów kończyły
się potyczki z Piastem Gliwice
i ROW-em Rybnik, natomiast
zwycięstwami 1:0 mecze z
Rozwojem Katowice (gol Sa-

dowskiego) i Promotorem II
Zabrze (bramka Jasińskiego).
Po ostatnim turniejowym
meczu okazało się, że aż trzy
najlepsze zespoły zdobyły
taką samą ilość punktów.
Ostatecznie puchar w ywalczyli młodzi piłkarze
ROW-u Rybnik. APN Knurów zajęła drugie miejsce,
a na trzecim sklasyfikowany został Rozwój Katowice.
Akademię Piłki Nożnej reprezentowali: Szymajda,
Szwagrzyk, Wiszniowski,
Lebiodzik, Krawczyński, Sadowski, Wróbel, Biegański,
Szczepanik, Jasiński, Szaruga, Dąbrowski, Kowalik,
Pawlik, Burliga.
PiSk

informacja

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KNUROWIE

Godziny otwarcia
obiektów MOSiR Knurów
w okresie ferii zimowych
tj. w dniach 20.01.– 2.02.2014 r.
PŁYWALNIA KRYTA i KASA
Knurów ul Górnicza 2
Dzień

Godzina

Poniedziałek – piątek

12.00 – 22.00

Sobota, niedziela
(godziny ogólnodostępne
zgodnie z harmonogramem)

10.00 – 20.00

SIŁOWNIA, TENIS STOŁOWY
- czynne w godzinach pracy KASY MOSiR Knurów.
HALA SPORTOWA
czynne codziennie po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu w KASIE MOSiR Knurów
SAUNA
czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia KASY MOSiR Knurów
PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax”
Knurów ul. Szpitalna 23
Dzień

Godzina

Poniedziałek – niedziela
(wszystkie godziny ogólnodostępne)

10.00 – 22.00

LODOWISKO SEZONOWE
Knurów ul. Ułanów 8
Dzień

Godzina

Poniedziałek – niedziela

10.00 – 21.00
ostatnie wejście
o godz. 20.00
przerwa techniczna od
godz. 14.00 – 15.00

Bramkarz Przychodni
Prognostic Mateusz Michalski
(nr 1) w trzech spotkaniach
Ligi Młodzieżowej puścił tylko
jednego gola.

Szczelna obrona
Przychodni Prognostic
W pier w sz ą n ied z ielę
tego roku rozegrano kolejne
mecze M łod zieżowej Lig i
Piłki Nożnej. Po trzech seriach spotkań na czele tabeli
znalazła się drużyna Przychod ni Prog nost ic, k tóra
jako jedyna tego dnia zgarnęła komplet sześciu punktów.
Nowi liderzy najpierw pokonali Concordię 99, a później

wykazali swoją wyższość nad
Tritechem, będąc zarazem
sprawcą pierwszej porażki
swojego rywala. Godne uwagi jest to, że Przychodnia
w trzech dotychczasow ych
meczach straciła zaledwie
jednego gola, aplikując przeciwnikom aż 21.
Pierwsze punkty zdobyły
zespoły FC Romy, Concordii

Foto: Waldemar Jachimowski

Z e spó ł k nu row sk iej
A k ademi i Pi ł k i Nożnej
(rocznik 2002) wystąpił w
halow ym turnieju o Puchar Prezesa SWSM Promotor Zabrze i w pięciu
meczach zanotował dwa
zwycięstwa i trzy remisy.
- Poziom był bardzo wyrównany i do końca nie było
wiadomo kto zwycięży. Najważniejsze jednak było to, że
nasi młodzi piłkarze mieli
okazję zagrać kilka meczów
z wymagającymi rywalami
– twierdzą w APN-ie.
Knurowianie rozpoczęli turniejową rywalizację
od konfrontacji z Promotorem I Zabrze. Początek
nie był najlepszy, bowiem

Młodzieżowa liga piłki
nożnej halowej

99 i MG-1. Dwie pierwsze
drużyny w pokonanym polu
pozostawiły Unię z Książenic, natomiast gimnazjaliści z
knurowskiej „Jedynki” po porażce z Komartem podzieli się
punktami z Jednością Przyszowice. Dzięki tym wynikom
nie ma już w lidze zespołów
bez zdobyczy punktowych.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 2. KOLEJKI Z 5.01.2014
Unia Książenice - Concordia 99 1:2 (0:1)
0:1 K. Wesoły 15’, 1:1 W. Borowiec 18’, 1:2 K. Winiarczyk 25’.
żółta kartka: D. Jasiński (Concordia 99).
Komart 98/99 – MG-1 3:0 (2:0)
1:0 M. Nowosielski 1’, 2:0 W. Kostelecki 2’, 3:0 P. Rostkowski 25’.
Unia Książenice – FC Roma 3:5 (1:2)
0:1 J. Mirga 2’, 1:1 J. Mazur 4’, 1:2 D. Starmach 12’, 1:3 J. Mirga 19’, 1:4 J. Mirga 20’, 2:4 W. Borowiec
21’, 2:5 D. Starmach 23’, 3:5 W. Borowiec 30’.
żółte kartki: W. Borowiec (Unia), J. Mirga, M. Kadelski (FC Roma), czerwona kartka: R. Starmach
(FC Roma).
Concordia 99 – Przychodnia Prognostic 1:3 (0:2)
0:1 R. Jachimowski 12’, 0:2 K. Herych 14’, 1:2 K. Wesoły 23’, 1:3 R. Cybulski 27’.
żółte kartki: K. Winiarczyk, G. Suchanek (Concordia 99).
Tempo Paniowki – LKS Gierałtowice 13:0 (6:0)
1:0 D. Długaj 1’, 2:0 R. Jachnik 11’, 3:0 D. Jóźwik 12’, 4:0 D. Długaj 12’, 5:0 D. Długaj 14’, 6:0 P.
Brosz 15’, 7:0 J. Nowak 16’, 8:0 P. Brosz 21’, 9:0 R. Jachnik 26’, 10:0 D. Długaj 27’, 11:0 D. Jóźwik
28’, 12:0 D. Długaj 29’, 13:0 R. Jachnik 30’.
żółta kartka: D. Jóźwik (Tempo).
Jedność Przyszowice – MG-1 1:1 (1:1)
PROGRAM 3 KOLEJKI
0:1 W. Szydło 10’, 1:1 B. Legęcki 11’.
(SOBOTA, 11.01.2014):
Przychodnia Prognostic - Tritech Junior G-5 4:0 (2:0)
1:0 R. Cybulski 2’, 2:0 K. Herych 10’, 3:0 M. Dywański 23’, 4:0 M. Komart 98/99 – Unia Książenice (9.00), Concordia 99 –
Dywański 28’.
FC Roma (9.40), Przychodnia
Prognostic – Jedność Przy1. Przychodnia Prognostic
3
9
21-1
3
0
0
2. Komart 98/99
3
7
12-4
2
1
0
szowice (10.20), Tritech Ju3. Tempo Paniówki
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Pstryknęła i wygrała
FOTOGRAFICZNY SUKCES KNUROWIANKI

Jadwiga Janowska z Knurowa została laureatką konkursu „Kocham
Śląsk. Oblicza Śląska 2013”. Knurowianka uchwyciła moment
wakacyjnej beztroski, gdy strażacy, chcąc zrobić przyjemność
mieszkańcom, uruchomili kurtynę wodną na tzw. pająku
Konkurs zorganizowano w
ramach projektu „Pstrykam Śląskie”. Zawodowi fotografowie i
zupełni amatorzy zjeździli Śląsk
wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu
ciekawych ujęć.
− W ten sposób odkrywali
Śląsk, jego historię, kulturę, a także
pokazali jego współczesne oblicze.
Wszystko za pomocą aparatu fotograficznego − mówią organizatorzy.
− Fotografowali śląskie zabytki,
obiekty industrialne, a także krajobrazy przyrodnicze. Liczymy na to,
że zebrane w ten sposób fotografie
przyczynią się do ocieplenia wizerunku województwa śląskiego i tym
samym pomogą w postrzeganiu go

jako miejsca ciekawego i wartego
odwiedzenia.
Z kilkudziesięciu zdjęć zgłoszonych do konkursu wybrano
15. Wśród nich fotografię Jadwigi
Jankowskiej.
Wernisaż prac pokonkursowych odbędzie się 16 stycznia o
godz. 20 w Klubie Brama z Bytomiu (ul. Chrobrego 1).
− Dodatkową atrakcją będzie
koncert Blues Jam Session z udziałem śląskich muzyków − zachęcają
do udziału organizatorzy.
Obok nagrodzone zdjęcie i
dwie inne - także ciekawe - fotografie autorstwa Jadwigi Janowskiej.
jb

informacja

KNURÓW. ZNOWU ZAGRA ŚWIĄTECZNA ORKIESTRA

Światełko
dla dzieci
i seniorów

Po raz 22 wolontariusze Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy będą zbierać fundusze
dla najbardziej potrzebujących. Tym razem
za zebrane pieniądze zostanie kupiony
specjalistyczny sprzęt służący dzieciom
i seniorom
Orkiestra zagra w nied zielę, 12 st ycznia. Podobnie jak w poprzednich
latach impreza odbędzie
się w mu rach Miejsk iej
Szkoły Podstawowej nr 9
i Miejskiego Gimnazjum
nr 3. Jej organizatorem w
K nurow ie jest Centrum
Kultury, wspierane przez
Hard Rock i firmę Produktownia.com.
Początek o godz. 14.45.
Ja k o pie r w s z a w y s t ą pi
Orkiestra KWK Knurów,
k t ór a z a pre z e nt uj e s i ę
mieszkańcom miasta przemarszem ulicami osiedla
Wojska Polskiego. Począw16

szy od godz. 15 w ystąpią
– w następujących po sobie
półgodzinnych blokach –
formacje: Dark Wind, Bez
Biletu, RazyDwa, Marzenie,
Studio Piosenki i Musicalu, Ygreki, Majoretki, Bad
Request, Łebski, Dziekon,
Żaku, Cropla.
O 19.30 trochę ruchu,
okazja do wspólnego zatańczenia Zumby, którą będzie
można wcześniej potrenować (o godz. 17 i 18). O godz.
20 zabłyśnie – jak co roku
- Światełko do Nieba. Pokaz
w zbogaci f i reshow, cz yl i
popisy po ł yk acz y og n ia .
Dodatkową atrakcją będą

trwające przez cały dzień
w podziemiach auli MSP-9
warsztaty graffiti.
Za zebrane pieniądze
Wiel k a Ork iest ra Św iątecz nej Pomoc y z a k upi
specjalistyczny sprzęt dla
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów.
Podczas imprezy rozdawane będą również ulotki
informujące, w jaki sposób
można pomóc Dawidowi
Kopcowi, którego historię
przedstaw ia liśmy na łamach Przeglądu Lokalnego
[nr 47/2013].
DC
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