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GÓRNICTWO. POROZUMIENIE ZARZĄDU I ZWIĄZKÓW KW SA

Kompania nie będzie zwalniać
- W styczniu dostałem w kopalni Szczygłowice talony
na 3 tony węgla. Teraz chciałem węgiel odebrać. Nie
dostałem go. Kazano mi się natomiast stawić do biura
z talonami, żeby je przepisać. Teraz dostanę tonę mniej
– skarży się górniczy emeryt
Foto: Archiwum KW SA

Sytuacja, w której znalazł się
knurowianin, jest konsekwencją
wydarzeń ostatnich dni w Kompanii
Węglowej. Konkretnie: porozumienia między Zarządem i zakładowymi
organizacjami związków zawodowych, które zostało podpisane w
ubiegły czwartek. Porozumienie
kończy opiniowanie projektu „Programu restrukturyzacji Kompanii
Węglowej na lata 2014-2020”.
Ustalono m.in., że:
* nie będzie zwolnień w grupie
pracowników administracji (884
osoby), którym na 3 lata zawieszone
zostanie prawo do 14 pensji. Zarząd
zdecydował o pozbawieniu tej grupy Zarząd i związki zawodowe doszły do porozumienia – podpisano je
pracowników prawa do posiłków w ubiegły czwartek w siedzibie spółki
profilaktycznych. Pracownicy admi* o jedną tonę zmniejszono roczSzacowane oszczędności z tytułu
nistracji otrzymali gwarancję pracy ny wymiar bezpłatnego węgla przy- wdrożenia programu restrukturyzaw spółce przez trzy lata;
sługującego emerytom, rencistom cji to 1,2 mld zł do 2020 roku.
* poza pracownikami admini- i inny m upraw niony m osobom
Na 28 lutego zaplanowane jest
stracji pozostali pracownicy otrzy- - na okres dwóch lat; uprawnio- zebranie Rady Nadzorczej KW SA.
mają gwarancję zatrudnienia do nym członkom rodziny przysługuje Jego tematem będzie plan restruktu2020 roku;
bezpłatny węgiel w ryzacji spółki na lata 2014-2020.
* odstąpiono
Tematem ugody nie została objęłącznym wymiarze
Pełna treść porozumienia dood pomysł u łąpomniejszonym
o
ta
kwestia
sprzedaży kopalni „Knustępna jest na stronie interczenia kopalń; w
jedną tonę rocznie; rów-Szczygłowice” Jastrzębskiej
netowej Kompanii Węglowej
za mian przew i(www.kwsa.pl).
Us t a lono, ż e Spółce Węglowej SA. Trwa wycena
dziano – jak inp o r o z u m i e n i e zakładu. Lada dzień powinny być
formuje KW SA
wchodzi w życie z znane ustalenia biegłych.
- „możliwość alokacji pracowników mocą obowiązującą od 1 stycznia
w strukturze Kompanii Węglowej”;
/bw/
2014 roku.

drugi dzień płacić 6,40 zł za bilety.
Liczę, że ktoś w końcu rozwiąże
ten problem.

Foto: Bogusław Wilk

Dorota

Węgiel sypie się na auta
- Pociągi-węglarki gubią węgiel na
przejeździe w Szczygłowicach. Czarne
grudy zalegają wiadukt. Nikt ich nie
sprząta, więc - gdy mocniej zawieje
bądź pada deszcz – same znikają. A
konkretnie to spadają na asfalt. Bywa,
że ktoś ma pecha i lecą na auto, które
akurat tędy przejeżdża. Słyszałam o
kobiecie, której tak węglowe grudy

zdeformowały karoserię samochodu,
że ubezpieczyciel musiał jej wypłacić
odszkodowanie. Często tędy jeżdżę i
boję się, że może to też mnie spotkać.
Zgłosiłam problem Straży Miejskiej, ta
powiadomiła kolej, ale problem znowu
wrócił. Najwyższy czas, by ktoś się
nim zajął na dobre...

Potrzebny skrót

gi dzień. Takich osób jest na osiedlu
więcej. Wiem to z rozmów na cmentarzu, ale trudno mi stać pod bramą
i zbierać w tej sprawie podpisy. Jak
jest pogoda, to da się przejść przez
pole kukurydzy. Najgorzej jest zimą.
Jest autobus, ale nie stać mnie, by co

- Popieram pana, który w Przeglądzie
zwrócił uwagę na brak dojścia od osiedla na cmentarz przy ul. Rakoniewskiego. Jestem samotna, bez prawa
jazdy. Mam duży problem, by móc
odwiedzać grób męża chociaż co dru-
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Mieszkanka Czerwionki

- Droga tonie w brudzie
- Ulica Lignozy tonie w brudzie! Od krzyżówki z Wieczorka po Zwycięstwa. Pada deszcz
i jazda stała się masakryczna. Jeden
przejazd i auto zasyfione od zderzaka
do zderzaka i po czubek anteny radiowej. Na dodatek jest niebezpiecznie.
Przy zakręcie, tam gdzie wjazd na
hałdy, to lodu nie trzeba, by wpaść
w poślizg, bo tyle błota ciężarówki
nawiozły z hałd. Nie chcę być złym
prorokiem, ale widok pogiętych barierek nie nastraja optymistycznie...

KNURÓW. DLA WIDZÓW POWYŻEJ 16 LAT...

Niebezpieczne związki

Teatr Paranoja zaprasza na premierowy
spektakl pt. „Niebezpieczne związki”, oparty
na powieści francuskiego pisarza – Pierre’a
Choderlosa de Laclos
Choderlos de Laclos (1741-1803)
napisał epistolarną powieść w 1778
r. To historia Markizy de Merteuil.
Jej były kochanek planuje ślub z
cnotliwą Cecylią de Volanges. Markiza pragnie, by jej inny kochanek,
wicehrabia de Valmont, uwiódł

piękną Cecylię przed ślubem. Sytuacja się komplikuje, gdy wicehrabia
za cel obiera jeszcze inną mężatkę...
Spektakl odbędzie się 21 lutego
(piątek) w Kinie Scenie Kulturze.
Początek o godz. 18.
/bw/

KNURÓW. DRUGIE MIEJSCE PADERKA W „POJEDYNKU NA SŁOWA”

Mają gadane

Nie udało się reprezentacji Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego wygrać
tegorocznego „Pojedynku na słowa”.
W finale lepsi byli licealiści II LO z Rybnika
Finał odbył się 7 lutego w Fundacji Elektrowni Rybnik. Rywalami
uczniów Paderka byli rówieśnicy II
LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Do zw ycięstwa zabrakło
niewiele.
– To kolejny sukces szkoły, ale
pozostał pewien niedosyt, bo już drugi

rok z rzędu awansowaliśmy do finału
i po raz drugi byliśmy o włos od wygranej – mówi Dawid Szymała, jeden
z opiekunów młodzieży. – Ostatnio
zabrakło nam jednego punktu, tym
razem dwóch.
To może za rok, wszak do trzech
razy sztuka...
DC

Reprezentacja Paderka: Lilianna Reginek, Anna Długosz, Julia Lisoń,
Natalia Kroczyk, Bartosz Kutypa, Karol Dąbrowski, Aleksandra Maziarz,
Dominika Skoczylas, Daniel Grychtoł. Opiekunowie: Lilianna Reginek i
Dawid Szymała.

KNURÓW

Comment ça va...
W czwartek (13.02) Knurów
będzie gościć uczestników
I Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Francuskiej

Impreza odbędzie się w Kinie Scenie Kulturze. Udział wezmą uczniowie podstawówek,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i reprezentanci placówek kulturalnych z terenu województwa śląskiego.
Początek o godz. 10. Wstęp wolny.
/bw/

ogłoszenie

A.S.
not. /g, bw/

KNURÓW

Posiedzi
za pobicie

Policjanci z komisariatu w
Knurowie zatrzymali 25-letniego
mężczyznę, który w nocy z soboty
na niedzielę wspólnie z dwoma
nieustalonymi sprawcami pobił
dwójkę knurowian. Pierwszy z
poszkodowanych ma 27 lat, drugi
22, a u obu stwierdzono obrażenia
głowy.
Zatrzymanemu grozi teraz do
5 lat pozbawienia wolności.
DC
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NIEBOROWICE

Przeklęte
skrzyżowanie

10 lutego około godz. 11
w Nieborowicach przy ul. Rybnickiej
zderzyły się czołowo dwa samochody.
Ranni kierowcy trafili do szpitala.
− Usłyszałem huk − mówi świadek.
− Nawet się nie zdziwiłem, bo wypadki
tutaj to codzienność
W kraksie wzięły udział dwa
samochody osobowe: peugeot i opel
corsa.
− Kierujący peugeotem od strony
Gliwic 27-letni mieszkaniec Żor zaczął manewr wyprzedzania. W jego
trakcie spostrzegł, że pojazd poprzedzający próbuje wykonać manewr
skrętu w prawo − opisuje zdarzenie
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. − Ratując się przez zderzeniem – wjechaniem w tył pojazdu - zjechał na przeciwległy pas, gdzie uderzył czołowo w
jadącego od strony Rybnika opla corsę.
Corsę prowadził 76-letni mieszkaniec Gliwic. Gliwiczanin doznał
stłuczeń klatki piersiowej i złamał
palec. Na szczęście w momencie
zderzenia w oplu uruchomiły się
poduszki powietrzne.
− Niezbędne okazało się wezwanie pogotowia − informuje Wojciech
Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. − Drugi
z kierowców początkowo nie chciał
skorzystać z pomocy, ale zaczęło puch-

Skrzyżowanie w pobliżu „Sielanki”
nie ma dobrej prasy; nic dziwnego,
skoro co kilka tygodni jest powodem
opisów w negatywnym kontekście...

− To przeklęte skrzyżowanie −
mówi pani Agnieszka. − Mieszkam
niedaleko. Tutaj często zdarzają się
wypadki. Ostatni był pod koniec roku.
Zderzyły się tiry, uczestniczyły też
osobówki. Kraksa była dokładnie w
tym samym miejscu.
Zdanie pani Agnieszki podziela
Wojciech Gąsior, dodając, że winę ponoszą przede wszystkim kierowcy nierespektujący ograniczenia prędkości.

nąć mu kolano. W końcu zarówno
27-latek jak i 76-latek jedną karetką
pojechali do szpitala.
Na miejscu w ypadku szybko
pojawił się wnuk poszkodowanego.
− Policja do mnie zadzwoniła.

Przyjechałem najszybciej jak mogłem, prosto z pracy. Nie wiem, co z
dziadkiem, muszę jechać do szpitala
− mówił wyraźnie przejęty.
Nieborowicki odcinek DK78 od
lat ma złą opinię.

Brawura na drogach nie popłaca - śmiertelny
wypadek w Przyszowicach jest kolejnym,
dobitnym tego dowodem...

− Tutaj wystarczyłoby postawić
fotoradar. Po godzinie byłby pełny. To
bardzo niebezpieczne miejsce − mówi
dowódca JRG, na dowód pokazując
zdjęcia z wcześniejszych wypadków
na tym odcinku.
Według wstępnych ustaleń policji, winę za wypadek ponosi kierowca
peugeota. Grożą mu nawet 3 lata
pozbawienia wolności.

Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Połasili się
na fiata i forda

W ubiegły wtorek z parkingu przy
ul. Szpitalnej skradziono samochód
marki Fiat Ducato. Pojazd, własność
jednej z gliwickich firm, z rocznika
2008 wyceniono na 30 tys. zł.
Cztery dni później łupem złodziei padł ford focus o wartości

15 tys. zł. Samochód, na szkodę
mieszkanki Knurowa, skradziono z
terenu targowiska. Postępowanie w
obu przypadkach prowadzą funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Knurowie.
DC

GIERAŁTOWICE, KNURÓW

Grozili. Teraz posiedzą?
W sobotę, 8 lutego, policjanci
z Knurowa zatrzymali 20-letniego
knurowianina, który groził pozbawieniem życia i zdrowia 19-letniemu mieszkańcowi Gierałtowic.
Krewkiemu mężczyźnie grozi teraz
do dwóch lat pozbawienia wolności.
Pięć dni wcześniej do podobnej
sytuacji doszło na ul. Adama Mickiewicza w Knurowie. Funkcjona-

Zatrzymał się
na drzewie

Do śmiertelnego wypadku doszło
na drodze krajowej nr 44, łączącej
Gliwice z Mikołowem
W sobotę, 8 lutego, ok. godz. 13.30
jadący od strony Gliwic volkskwagen
golf w trakcie wyprzedzania wypadł
z drogi i uderzył w stojące na poboczu
drzewo.

Wg informacji policji, 30-letni
kierowca chciał wyprzedzić kolumnę
samochodów.
- Chcąc uniknąć zderzenia z
innym pojazdem, zjechał z drogi na
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Foto: KMP Gliwice

PRZYSZOWICE

pobocze, ale wpadł do rowu i uderzył
w drzewo – informuje komisarz Marek Słomski, rzecznik prasowy KMP
w Gliwicach.
W wyniku wypadku śmierć na
miejscu poniósł 30-letni pasażer pojazdu, natomiast kierowca w stanie
ciężkim został przetransportowany
do szpitala śmigłowcem.
DC

riusze policji zatrzymali 20-latka,
któr y również kierował groźby
wobec innego mieszkańca Knurowa.
Kiedy próbował uderzyć 45-letniego
mężczyznę, dokonał uszkodzenia
ciała jego 7-letniej córki. Może teraz
trafić za kratki nawet na 5 lat. Postępowanie w tych sprawach prowadzi
Komisariat Policji w Knurowie.
DC

PRZYSZOWICE, ŻERNICA

Nieprędko pojadą
W piątek, 7 lutego, policjanci
gliwickiej drogówki zatrzymali na
ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach
23-letniego mieszkańca Luszowic
(powiat Chrzanów), który kierował
samochodem pomimo sądowego
zakazu. Sprawę prowadzi KP w
Knurowie.
Tego samego dnia na ul. Górniczej w Żernicy funkcjonariusze
zatrzymali 52-latka, który w stanie nietrzeźwości (3,2 promila)

kierował autem. Dzień później,
również w Żernicy, tym razem na
ul. Powstańców Śląskich na podwójny m ga zie zosta ł złapa ny
39-letni gliwiczanin. Miał 2,64
promila w organizmie.
Obu mężczyznom, oprócz utraty
prawa jazdy, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w
obu przypadkach prowadzi Wydział
Kryminalny KMP w Gliwicach.
DC
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Oburzeni
dopłatami
chcą zmian
Po publikacji artykułu w ubiegłym
tygodniu otrzymaliśmy z LWSM pismo,
w którym prezes Eugeniusz Jurczyga
obszernie odnosi się do przedstawionej
w tekście problematyki. Poniżej jego
treść*
Rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych budziło i budzi wiele kontrowersji i emocji. W budownictwie wielorodzinnym brak jest
technicznych możliwości bezpośredniego i prawidłowego zmierzenia faktycznej ilości ciepła, dostarczonego na
potrzeby ogrzewania poszczególnych
lokali. Zgodnie z art. 45a Prawa Energetycznego rozliczając koszty ciepła na
ogrzewanie zarządca powinien zastosować jedną z 3 metod i wykorzystać
do tego celu: * ciepłomierze, * urządzenia wskaźnikowe(nagrzejnikowe
podzielniki kosztów ogrzewania), *
powierzchnię lokali.
W budynkach administrowanych
przez LWSM nie ma technicznej możliwości rozliczania kosztów ciepła przy
pomocy ciepłomierzy, zatem pozostaje
do wyboru rozliczanie przy pomocy podzielników kosztów ogrzewania lub przy
pomocy systemu rozliczania kosztów proporcjonalnie do powierzchni lokalu. Obydwie metody mają swoje plusy i minusy.
Metoda podziału zgodnie z powierzchnią
mieszkania jest prosta i najwygodniejsza
dla zarządcy. Jednak jest to metoda, która
powoduje wzrost zużycia ciepła, a tym
samym kosztów. Metoda podzielnikowa
jest metodą wymuszającą oszczędności
na cieple, ale ma również wiele wad. A
przede wszystkim jest ona niezrozumiała
dla większości mieszkańców. Poniżej
przedstawiamy parę „mitów i faktów”
dotyczących metody podzielnikowej.

Fakty i Mity dotyczące
kosztów ciepła
Ciepło jest drogie, bo zarząd źle
negocjuje ceny.
Zarząd nie ma żadnych możliwości
negocjowania cen. Przedsiębiorstwa
energetyczne ustalają taryfy dla ciepła
zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie z dnia 10 kwietnia - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z
późn. zm.) oraz w wydanych w oparciu o
tę ustawę przepisach wykonawczych. W
zakresie ciepła przepisami tymi jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło. Niestety, na wysokość tych stawek i opłat spółdzielnia nie ma żadnego
wpływu. Taryfy te podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energii.
Po ich zatwierdzeniu i opublikowaniu
stają się one obowiązujące dla wszystkich odbiorców. Ani spółdzielnie, ani
zarządcy wspólnot mieszkaniowych nie
mają prawnie żadnych możliwości odwołania się od ich wielkości. Oczywiście
przedsiębiorstwa zaopatrujące zasoby
LWSM w ciepło wykorzystują sytuację
do stałych podwyżek. Na przestrzeni lat
2001–2013 opłaty wzrosły ok. 3,2-krotnie, a opłaty zmienne 2,5-krotnie. Jest
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to wzrost przeszło 7 razy wyższy niż
inflacja.
Koszty ciepła są wysokie, bo zarząd
zawyża wielkości mocy zamówionej.
Istotą tego problemu jest to, że termin
„moc zamówiona” używany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w
ciepło tak naprawdę nie ma nic wspólnego
z rzeczywiście zużywaną mocą cieplną.
Jest to wielkość jednorazowego „pikowego” poboru ciepła. Zamówiona moc
cieplna to maksymalny strumień ciepła,
wyrażony w kilowatach, jaki dany obiekt
pobierze w momencie największego zapotrzebowania ciepła.
Tak więc upraszczając temat, rozporządzenie Ministra Gospodarki każe
nam płacić przez cały rok za taką ilość
mocy, którą zużylibyśmy w sytuacji, gdy
na zewnątrz panowała by temperatura
-20ºC. Zainteresowanych dokładnym
wyjaśnieniem problemu „mocy zamówionej” odsyłamy na stronę internetową
spółdzielni www.lwsm.pl.
Większość mieszkańców jest niezadowolona, bo ma wysokie dopłaty.
W naszej spółdzielni rozliczamy
koszty ciepła w 5366 mieszkaniach.
Większość z tych mieszkań - 4373 (81,5
proc.) - notuje po rozliczeniu kosztów
ciepła zwroty. Wysokie dopłaty powyżej
1000 zł notuje 112 (2 proc.) mieszkań, a
bardzo wysokie - powyżej 1500 zł - 42
(poniżej 1 proc.) mieszkania. Należy
również zauważyć, że na 5 największych
dopłat (ok. 3000 zł) – 3 dotyczą mieszkań
nowo zasiedlonych ( pierwszy sezon rozliczeniowy), a poprzedni użytkownicy tych
mieszkań nie dość, że nie mieli wysokich
dopłat, to mieli wysokie zwroty.
Podzielniki są urządzeniami pomiarowymi, które mierzą ilość ciepła.
Podzielniki kosztów nie są urządzeniami pomiarowymi, mierzącymi
zużycie ciepła w jednostkach fizycznych.
Są urządzeniami pozwalającymi podzielić całość ciepła zużytego przez budynek
na poszczególne lokale. Podzielniki nie
naliczają ciepła w fizycznych jednostkach,
a ich wskazania pozwalają jedynie ustalić
udziały zużycia ciepła w stosunku do łącznego zużycia ciepła w budynku. Podzielniki ustalają wielkość oddawanego ciepła
w jednostkach umownych. Jednostki
umowne są podstawą do ustalania udziału
ciepła wyemitowanego przez grzejniki w
poszczególnych mieszkaniach w ogólnym
zużyciu ciepła w budynku. Na podstawie
odczytów z podzielników ustala się koszt
jednostki obliczeniowej.
Wysokie koszty jednostek obliczeniowych przekładają się na wysokie
koszty ciepła.

Jednostki obliczeniowe są wielkościami niemianowanymi i nie ma prostej
zależności pomiędzy kosztem jednostki
obliczeniowej a kosztami zużycia ciepła.
W praktyce w różnych budynkach występują bardzo duże różnice w koszcie jednostki obliczeniowej – ale koszt zużycia
ciepła w przeliczeniu na m 2 jest prawie
identyczny. Poniżej konkretny przykład:
- Dyw. Kościuszkowskiej 3: koszt
jednostki = 2,08 zł, a koszt ogrzewania
wynosi 2,84 zł/m2;
- Marynarzy 3: koszt jednostki = 0,49
zł, a koszt ogrzewania wynosi 2,90 zł/m2.
Koszty podgrzania wody powinny być
rozliczane częściowo ryczałtowo w zależności od powierzchni mieszkania, a częściowo zgodnie z rzeczywistym zużyciem.
Stwierdzenie to jest stwierdzeniem
logicznym i według zarządu LWSM taki
sposób rozliczania kosztów podgrzania
byłby właściwy i sprawiedliwy. Koszty
cyrkulacji są bardzo wysokie i są one ponoszone bez względu na to, czy korzystamy z
cieplej wody czy też nie. Tak więc powinni
uczestniczyć w tych kosztach wszyscy –
zarówno ci, którzy zużywają ciepłej wody
dużo, jak i ci, którzy korzystają z niej w
małych ilościach. Rozwiązanie takie,
pomimo tego, że logiczne i sprawiedliwe,
jest jednak niemożliwe, ze względu na to,
że jest niezgodne z prawem.

niono docieplenie stropu piwnic pod
niektórymi lokalami mieszkalnymi.
Reasumując: od momentu,
gdy wprowadzono do rozliczeń kosztów
ciepła system podzielnikowy, stosuje się
zgodnie z obowiązującymi przepisami
właściwe współczynniki lokalowe. Dla
mieszkań na ostatnich kondygnacjach
na żądanie zarządu LWSM zastosowano
dodatkowe obniżenie współczynnika z
uwagi na brak pionów grzewczych.
Reklamacje składają tylko osoby,
które mają bardzo wysokie rachunki.
Rzeczywistość jest inna. Dużo reklamacji składają osoby, które płacą
bardzo niskie rachunki. Wiele reklamacji
i protestów odnotowaliśmy od osób, które
zanotowały zerowe lub zbliżone do zera
odczyty podzielników. Osoby te protestują przeciwko 25-procentowej opłacie
w części zmiennej kosztów twierdząc, że
ciepła nie zużywają i nie mają zamiaru
płacić za innych. Nie podoba im się
również wysoki poziom kosztów stałych.

Spółdzielnia nie prowadzi niezapow iedz ianych kontroli in stalacji
grzewczej.
Spółdzielnia takie kontrole prowadzi.
Tylko w ciągu 2 tygodni stycznia wykonano prawie 100 takich kontroli. Kontrolowane są mieszkania z zerowym i bardzo
niskim zużyciem ciepła. Inną sprawą jest
Podzielniki powinny być montowane to, że kontrolerzy obrzucani są często inwektywami, gdyż mieszkańców denerwują
w połowie wysokości grzejników.
Sposób montażu podzielników okre- coroczne kontrole. W miesiącu lutym,
ślają Polskie normy PN EN 834 i PN EN ze względu na trudności z dostępem do
835. Zapis brzmi: „ze względu na stosowa- wielu mieszkań, przeprowadzone zostaną
dalsze kontrole w gonie termostatycznych
dzinach popołudniozaworów grzejniko- Fizyczne właściwości ciepła oraz
wo–wieczornych.
wych zaleca się, aby złożony układ połączeń w węźle
cieplnym nie t ylko wymuszają
miejsce zamocowaskomplikowany sposób określania
***
nia znajdowało się
ilości ciepła dostarczonego do

Oczywiście
na wysokości wyno- węzła cieplnego (budynku), ale
tak ich czy innych
szącej 75 proc. wyso- również uniemożliwiają bezpomniej lub bardziej
kości konstrukcyjnej średni i prawidłowy pomiar ilości
zgodnych z rzeczygrzejnika”. Szcze- ciep ła w ykor zyst y wanego wewistością poglądów
gółowo określają to wnątrz budynku w poszczególnych
lokalach i pomieszczeniach na pona temat rozliczania
wytyczne producentrzeby ogrzewania i ciepłej wody.
kosztów ogrzewania
ta podzielników. Dla W świetle pow y ż szego można
jest zdecydowanie
podzielników E-ITN stwierdzić, że brak jest techniczwięcej. Istotą sprawy
30.2 stosowanych na nych możliwości bezpośredniego
jest to, że fizyczne
osiedlu 1000 lecia i i prawidłowego zmierzenia ilości
właściwości ciepła
osiedlu Szczygłowice ciepła, dostarczonego na potrzeby
oraz złożony układ
wysokość ta jest to ogrzewania poszczególnych lokali
w budynku... W świetle omówioinstalacji uniemoż75 proc. wysokości
nych w y żej zł ożonych pr obleliwiają bezpośredni
mierzonej od dołu mów, związanych z pomiarami
i praw id łow y pogrzejnika do dolnego ilości ciepła, trzeba stwierdzić, że
miar ilości ciepła
otworu płytki mon- określenie faktycznej ilości ciepła
wykorzystywanego
tażowej podzielnika. dostarczonego do poszczególnych
wewnątrz budynku
Dla podzielników lokali jest niemożliwe
w poszczególnych
doprimo®3radio sto- - Biuletyn URE 1/2004...”
lokalach i pomieszsowanych na osiedlach WP-I i WP-II jest to 75 proc. wysoko- czeniach na potrzeby ogrzewania i ciepłej
ści mierzonej od dołu grzejnika do środka wody. Tak więc pozostaje wybór jednej z
dwóch ułomnych metod.
podzielnika.
Za metodą podzielnikową przemaWspółczynniki LAF wzięte są „z ka- wiają następujące czynniki:
pelusza”.
Motywacja do oszczędzania enerWspółczynniki redukcyjne położenia gii cieplnej. Potwierdzeniem powyższego
mieszkania liczone są jako funkcja suma- argumentu jest analiza kosztów ogrzewarycznych strat ciepła danego mieszkania i nia w budynkach opomiarowanych i w
jego powierzchni użytkowej w stosunku budynkach nieopomiarowanych.
do całkowitych strat ciepła i całkowitej
Uzależnienie wysokości kosztów
powierzchni użytkowej całej jednostki ogrzewania mieszkania od utrzymywarozliczeniowej. Odnosząc następnie war- nego przez jego użytkownika komfortu
tości jednostkowych strat ciepła danego cieplnego.
mieszkania do wartości minimalnej dla
Argumenty przeciw rozliczaniu
danej jednostki rozliczeniowej, otrzy- kosztów ogrzewania w oparciu o wskamujemy współczynniki redukcyjne LAF. zania podzielników:
Nieuzasadnione różnice w
Współczynniki redukcyjne przyjmują
wartości mniejsze lub równe 1. Mieszka- kosztach ogrzewania poszczególnych
nia o najmniejszych stratach ciepła maja mieszkań.
Część użytkowników mieszkań nadwspółczynniki równe 1, natomiast mieszkania o stratach ciepła większych współ- miernie oszczędza energię cieplną (zakręczynniki mniejsze od 1. Opracowanie cając grzejniki), przez co uzyskuje korzyści
współczynników redukcyjnych uwzględ- ekonomiczne (zwroty) kosztem sąsiadów,
niających położenie mieszkania w bryle którzy dogrzewają takie mieszkanie. W
budynku zlecono wyspecjalizowanym sytuacji, gdy w budynku mamy kilku
firmom - „Zakładowi Usług Technicznych „oszczędnych”, następuje progresywne
obciążanie użytkowników zużywających
TUZ” i firmie „Energosystem”.
Zgodnie z sugestiami LWSM w wy- więcej ciepła na rzecz nadmiernie oszczęliczeniach przyjęto dodatkowe zasady: * dzających. Sytuacja potęguje się z sezonu
uwzględniono brak pionów grzewczych na sezon, gdyż coraz więcej osób zaczyna
na ostatnich kondygnacjach, * uwzględ- nadmiernie „oszczędzać”, a tym samym

ci, korzystający normalnie z ogrzewania,
płacą coraz większe rachunki
Inne negatywne skutki stosowania podzielników.
Część uży tkowników mieszkań
uzyskuje oszczędność energii cieplnej
poprzez ograniczenie praw idłowej
wentylacji swoich lokali, co w wielu
przypadkach skutkuje zawilgoceniem
i zagrzybieniem mieszkań, powstawaniem tzw. „cofek” z kominów wentylacyjnych i spalinowych, nieprawidłowym
spalaniem gazu w piecykach gazowych
(brak dostatecznej ilości tlenu).
Rozliczanie bez podzielników
(proporcjona lnie do powierzchni
mieszkania)
Zalety:
Prostota, łatwość oszacowania kosztów, zapewnienie właściwej wentylacji.
Wady : 1) br a k mot y w a c ji do
oszczędności, 2) większe globalne zużycie ciepła.
Jak widać, obydwie metody mają
swoje plusy, ale również minusy. Wśród
mieszkańców również zdania są podzielone, a zarząd stoi przed nie lada
problemem, gdyż - tak jak nie da się pogodzić wody z ogniem - nie da się wybrać
metody rozliczania kosztów ciepła, która
zadowoli wszystkich mieszkańców. Z
punktu widzenia zarządcy zdecydowanie
wygodniejszą jest metoda ponoszenia
kosztów ciepła zgodnie z powierzchnią,
ale decyzję w tej kwestii pozostawiamy
mieszkańcom. Zarząd analizuje na bieżąco rozliczenia ciepła i wprowadza zmiany
w obowiązującym regulaminie. W sezonie
2011/2012 prowadzono 25-procentowy
udział kosztów rozliczanych zgodnie z
powierzchnią w kosztach zmiennych. W
sezonie 2013/2014 wprowadzono oddzielne rozliczenie kosztów ciepła zużytego
na potrzeby c.o. i oddzielne na potrzeby
podgrzania ciepłej wody. Problem ten
dotyczył tylko osiedla WP II. Dotychczasowy sposób rozliczeń wynikał z tego, że
większość budynków na Os. WP II miała
tylko jeden ciepłomierz mierzący ciepło
na podgrzanie wody i na potrzeby c.o. Po
wielu latach zabiegów udało się w zeszłym
roku uzyskać zgodę PEC-u i zamontować
we wszystkich budynkach oddzielne ciepłomierze. Wprowadzono odpowiednie
zmiany w regulaminie i aktualnie koszty
ciepła będą rozliczane osobno dla podgrzania wody i osobno dla potrzeb c.o.
Temat rozliczania kosztów ciepła
jest tematem bardzo ważnym i drażliwym, dlatego też Rada Nadzorcza
na posiedzeniu w dniu 8.01.2014 r.
zobowiązała zarząd do przedstawienia
na najbliższym posiedzeniu raportu
dotyczącego rozliczenia kosztów ciepła
za sezon 2012/2013. Aktualnie kończymy analizę kosztów ciepła za sezon
2012/2013 i przystępujemy do spotkań
z mieszkańcami, a następnie przedstawimy propozycje zmian w regulaminie.
Zastosujemy taki sposób rozliczenia,
jaki będzie chciała większość mieszkańców. Niestety, próba nawiązania przez
zarząd LWSM kontaktu z przedstawicielami nieformalnej grupy sprzeciwiającej
się aktualnej formie rozliczenia została
przez organizatorów grupy odrzucona.
Jednak zarząd jest otwarty na wszelkie
propozycje i chętnie wprowadzi w regulaminie zmiany, które będą zgodne z
obowiązującym prawem, i które zostaną
zaakceptowane przez mieszkańców.
Oprac. b
* wytłuszczenia i wyróżniki zostały zachowane w oryginalnej formie

Przyznali się
do błędu

Od kilku dni odbieramy sygnały
od mieszkańców osiedla WPII,
którzy otrzymują od LWSM pisma,
z których wynika, że w rozliczenie
centralnego ogrzewania wkradł się
błąd, co spowodowało zawyżenie
kosztów. Nadpłaty po korekcie
wynoszą nawet kilkaset złotych.
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SZCZYGŁOWICE

Przełożą koryto Bierawki

Most pod nasypem kolejowym linii 149 Zabrze
Makoszowy-Leszczyny ma być gotowy w połowie roku.
Inwestycja uchroni pogranicze Knurowa
i Czerwionki-Leszczyn przed zalaniem, ale też umożliwi
kopalni eksploatację cennych pokładów węgla
Łagodna zima sprzyja budowlańcom, o czym świadczą najnowsze
zdjęcia z placu budowy mostu pod nasypem kolejowym w Szczygłowicach.
Konstrukcja wykonana w technologii
ścian szczelinowych ma ponad 70 m
długości i 8 m rozpiętości. Zastąpi
stary, niesprawny przepust, który
osiadł wraz ze skarpą w wyniku szkód
górniczych. Wzbierające po każdym
większym deszczu potok i rzeka podtapiały okoliczne posesje.
Inwestycja, podzielona na kilka
etapów (podwyższenie prawego obwałowania rzeki, przebudowa przepompowni na potoku Szczygłowickim
oraz nadbudowa ul. Zwycięstwa na
długości 400 m), ma temu zaradzić.
Ponadto umożliwi kopalni wydobycie
cennych pokładów węgla, które do
tej pory były zablokowane. Chodzi o
około kilkanaście milionów ton węgla
ortokoksowego, zalegającego m.in. w
tzw. fałdzie knurowskim.
Najprawdopodobniej w lipcu

Bierawka zostanie przekierowana do
nowego koryta. Nieczynny przepust
będzie zlikwidowany, a dwa tory linii
PKP Zabrze Makoszowy-Leszczyny-

-Czerwionka oraz tor górniczy KWK
„Knurów-Szczygłowice” odbudowane na długości 150 m.

/pg/, foto: arch. Banimex

Nowy most ma ponad 70 m długości
i 8 m rozpiętości

INTERWENCJA PRZEGLĄDU

Za duża zwłoka?
- Chciałam zwrócić Państwa
uwagę na zmianę w przychodni
NZOZ Centrum Zdrowia Szyrmel
w Knurowie. Obecnie trzeba się
zapisywać na szczepienia i okres
oczekiwania to prawie 2 miesiące!
Mojemu dziecku szczepienie wypadło w połowie stycznia, dziecko było
chore, więc chciałam iść teraz. Otrzymałam termin 26 marca! Skandal!
A jak 26 marca też będzie chore, to

kolejny termin za kolejne 2 miesiące? – dopytuje nasza Czytelniczka,
Katarzyna B.
Odpowiedzi szukaliśmy u źródła.
Lek. med. Izabela Miarka-Szyrmel: - Wcześniej było tak, że kto przychodził z ulicy, tego szczepiliśmy. Był
wtedy np. 35 w kolejce, a jeśli przed
nim ktoś przyszedł na bilans, to oczekiwanie na szczepienie wydłużało się.
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Wprowadziłam zapisy, żeby rodzice
małych pacjentów mogli wziąć sobie
na konkretny dzień wolne w pracy,
ale też chodziło o zmniejszenie kolejek. Pacjenci się na to zgodzili.
Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Niemożliwe jest wyznaczenie tak odległego terminu. To skutkowałoby zbyt długimi przerwami i
blokowaniem naszej pracy. Możliwy
poślizg to 1 lub 2 tygodnie. Zresztą
po antybiotyku trzeba odczekać 2
tygodnie, by móc się zaszczepić.
Mamę dziecka zapraszam do
nas, by wyjaśnić to nieporozumienie.

SESJA RADY MIASTA
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.02.2014r o godz. 1500
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7
odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
18.12.2013 r. oraz 22.01.2014 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów,
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar działki nr ewid. 3240 położonej przy ul. Niepodległości,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1 Maja, Jęczmienną i ks. A.
Koziełka,
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i
Dywizji Kościuszkowskiej,
5) w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej i ul. Gen. Jerzego Ziętka,
6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
7) w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej Powiatowi Gliwickiemu
w 2014 r.,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przyjęcia w 2014 r. do realizacji
zadania na drodze powiatowej nr 2980S,
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/511/13 Rady Miasta Knurów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
ﬁnansowej dla Województwa Śląskiego w 2013 r. i 2014 r.,
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/512/13 Rady Miasta
Knurów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej Nr 924
w latach 2013 – 2014,
11) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego
do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
12) w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej oraz wyrażenia zgody
na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania
na drodze powiatowej w 2014 r.,
13) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów,
14) w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020,
15) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w formie świadczenia
pieniężnego,
16) w sprawie zmiany uchwały nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów z
dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów,
17) w sprawie podziału środków na doﬁnansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014,
18) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
19) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
20) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
21) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów.
10. Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok

reklama

not. /g/

5

aktualności
KNURÓW. DEREGULACJA CZY DEGRADACJA?

Każdy może być Sherlockiem Holmesem
- Pierwsze pytanie brzmiało: „Kogo nie wolno przewozić w taksówce?” Odpowiedź:
„Zmarłych” – wspomina swój egzamin jeden z knurowskich taksówkarzy. Teraz
taksówkarzem można stać się praktycznie z dnia na dzień. Szkolenie może okazać
się niepotrzebne

KNURÓW

Aby wszyscy
byli jedno

− z tymi słowami na ustach
Cyryl i Metody ewangelizowali
Słowian. Z okazji odpustu w kościele pw. Cyryla i Metodego, Izba
Tradycji organizuje wystawę o knurowskiej świątyni i jej patronach.
Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji zgromadził sporo ciekawych materiałów, m.in. zdjęcia z budowy kościoła, książki o Apostołach
Słowian czy kopię aktu erekcyjnego.
Wszystkich ciekaw ych niezwykłej historii Cyryla i Metodego
zapraszamy od czwartku do Izby
Tradycji.
− Szczególnie zachęcam młodzież szkolną − mówi kustosz Izby
Tradycji. Zwiedzanie w godzinach
przedpołudniowych. Warto wcześniej skontaktować i umówić się z
kustoszem − tel. 32 718 51 54 lub
506 599 168.

rencie. To w przypadku ochroniarza
– zdawałoby się: chłopa na schwał –
zastanawiające...
Niewykwalifikowanych ochroniarzy najłatwiej spotkać w sklepach
bądź na placach budowy. Niewiele
zarabiają. Stawka zaczyna się nawet
od 6 zł za godzinę.
− Nie jest trudno zostać pracownikiem ochrony. Nie potrzebowałem
żadnej licencji − usłyszeliśmy od
ochroniarza pracującego w Knurowie. – Zresztą nie wiem jaki ochroniarz z licencją zgodziłby się pracować
za tak marne pieniądze.
Marzysz o karierze detektywa?
Nic trudnego. Nie potrzeba już
państwowego egzaminu, wystarczy
szkolenie. Dużo łatwiej jest zostać
pilotem wycieczek, przewodnikiem
turystycznym i taksówkarzem (zniesienie obowiązku szkolenia).
W przypadku taksówkarzy, ustawa mówi jasno, że w gminach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców o
konieczności przeprowadzenia ewentualnego egzaminu, np. z topografii
miasta, zadecyduje samorząd gminny. Takie rozwiązanie jest skutkiem
protestów włodarzy większych miast,
m.in. Krakowa czy Warszawy, którzy
uznali za konieczną weryfikację

taksówkarzy ze znajomości miasta. W
gminach poniżej 100 tys. mieszkańców
nie ma obowiązku egzaminu.
− Zdawałem egzamin prawie 5 lat
temu w Gliwicach − mówi knurowski
taksówkarz. − Było ponad 300 pytań.
Dotyczyły m.in. topografii miasta, przepisów bezpieczeństwa, ale też przepisów
ZUS i skarbówki. Pamiętam, że pierwsze pytanie brzmiało: „Kogo nie wolno
przewozić w taksówce?” Odpowiedź:
„Zmarłych”.
Knurowianin nie chce się wypowiadać na temat słuszności wprowadzonych zmian. Podkreśla, że wątpi,
czy zwiększy się ilość taksówkarzy.
Mówi, że to zawód przynoszący niewielkie dochody.
− Stoję od rana i zrobiłem raptem
jeden kurs za 10 zł. A przecież trzeba
opłaty skarbowe zrobić i składki opłacić.
I za co? − pyta taksówkarz. − Jeszcze jak
zaczynałem, to nawet się opłacało, ale
teraz już nie. Który młody będzie chciał
stać tak cały dzień i nic nie zarobić?
Tylko nerwy człowieka biorą! Pewnie
niedługo rzucę ten cały interes.
Według Ministerstwa Sprawiedliwości modyfikacje mają pozwolić
na zmniejszenie bezrobocia i wzrost
konkurencji na rynku, co w rezultacie
spowoduje podniesienie jakości usług
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Czika się znalazła

- Czika jest w domu! – nie kryje radości pani
Adrianna, właścicielka zagubionego pieska.
Przed tygodniem apelowaliśmy o pomoc w jego
odnalezieniu. Udało się

Czika, sympatyczna suczka rasy
West White Terier, zaginęła w poniedziałkowy poranek, 3 lutego. Ostatni
raz widziano ją w pobliżu przystanku Szczygłowice Kopalnia. Od tego

momentu właściciele bezskutecznie
próbowali ją znaleźć.
– Otrzymywaliśmy różne sygnały,
m.in. że wsiadła do autobusu nr 194
i pojechała w stronę Czerwionki, że

przy jednoczesnym obniżeniu cen.
− Deregulacja doprowadzi także do rozszerzenia możliwości
zawodowych obywateli i prawdopodobnego spadku bezrobocia.
Szacuje się, że sama pierwsza transza deregulacji powinna w dłuższej
perspektywie przynieść od 50 do
100 tysięcy nowych miejsc pracy −
mówił półtora roku temu na XII
Forum Gospodarczym w Tarnowie
ówczesny minister sprawiedliwości, Jarosław Gowin.
Minister dodał także, że prawo obowiązujące do tej pory było
sprzeczne z artykułem 65 Konstytucji RP, gwarantującym wolności
wyboru i wykonywania zawodu
oraz wyboru miejsca pracy.
Pracownicy branż, które obejmą zmiany, obawiają się, że zamiast deregulacji będzie degradacja. Brak odpowiednich wymogów
może spowodować pojawienie się
na rynku pracy osób nieprzygotowanych i niekompetentnych do
wykonywania zawodu, na przykład
pośrednika nieruchomości czy
taksówkarza. Jak będzie naprawdę.
Życie pokaże...
Justyna Bajko

Foto: Archiwum prywatne

Od 1 stycznia obowiązuje ustawa
deregulująca dostęp do zawodów
objętych do tej pory licznymi obwarowaniami. Najpoważniejsze
zmiany dotyczą profesji związanych
z gospodarką nieruchomościami,
ochroną mienia i osób oraz usługami
detektywistycznymi i turystycznymi.
Ustawę deregulującą podzielono
na trzy transze. Do tej pory wprowadzono dwie, trzecia transza czeka
na rozpatrzenie przez komitet stały
Rady Ministrów. Zmiany obejmą
prawie 246 zawodów. Deregulacja
zniesie nieuzasadnione według Ministerstwa Sprawiedliwości bariery
dostępu do zawodu.
Zdecydowano się na całkowite
uwolnienie profesji z rynku nieruchomości: pośrednika w obrocie
nieruchomościami i zarządcę nieruchomości. Nie będzie już konieczne
posiadanie licencji, wykształcenia
wyższego i zaświadczenia o niekaralności. Pośrednikiem nieruchomości zostanie każdy chętny. Aby
uchronić się przed zalewem osób
niekompetentnych, Polska Federacja
Rynku Nieruchomości uruchomiła
ogólnopolski rejestr pośredników i
zarządców nieruchomości. Jej zdaniem obecność w rejestrze będzie
gwarancją profesjonalizmu.
Złagodzono także wymogi dotyczące pracowników ochrony i
zabezpieczenia publicznego. Licencje
zastąpi wpis na listę pracowników
ochrony, prowadzony przez Komendanta Głównego Policji. Zdaniem
ochroniarzy deregulacja niewiele
zmienia. Już dzisiaj w ochronie
pracuje sporo pracowników bez
odpowiednich kwalifikacji, nawet
zdrowotnych. Wystarczy przyjrzeć
się ogłoszeniom w prasie. Zazwyczaj
poszukiwane są osoby z orzeczeniem... niepełnosprawności lub na

widziano ją w pobliżu przedszkola
na ul. Kilińskiego. Niestety, oba
tropy okazały się niecelne – mówi
Adrianna Kowalska, właścicielka
czworonoga.

Pomnik w Londynie Sherlocka
Holmesa

Apel w Przeglądzie przyniósł
skutek.
– Zaraz po ukazaniu się artykułu mieliśmy mnóstwo sygnałów na
temat pieska. Zadzwoniła też osoba,
która powiedziała, że Czika jest w jej
w domu - wyjaśnia knurowianka.
- Przeczytała artykuł w gazecie i od
razu się z nami skontaktowała. Natychmiast pojechaliśmy ją odebrać.
Suczka jest w dobrej formie.
– Bardzo cieszymy się, że wróciła do domu i dziękujemy wszystkim
osobom, które próbowały pomóc ją
znaleźć – dodaje pani Adrianna.
DC

DZIĘKUJEMY
uczniom ZS w Pilchowicach za pamięć i piękną
widokówkę. O wyprawie do Afryki napiszemy
niebawem...

jb
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Kamienie mówić będą

Życie było wszędzie - po tej i tamtej stronie granicy. Tu i tam
rodzili się i umierali ludzie. Kiedyś sąsiedzi zza płotu, dziś
żyjący w innych państwach. W 1921 decyzją Ligii Narodów
podzielono Górny Śląsk na część polską i niemiecką. Ludzie
pamiętający ten czas odchodzą, ale wciąż istnieją niemi
świadkowie tych zdarzeń − kamienie graniczne

Do tej pory wykopywane
są zapo mniane kamienie.
Osta tnio pani Kari na Zawadzka znalazła niedaleko
swo jej pose sji kam ień z
num erem 233, czyl i 233
kilometrem granicy.
− Dzięki temu można dokład nie stwi erdz ić, gdzi e
kam ień stał − mów i Bogu s ł aw Sz ygu ł a. − Te n
prawdopo dobnie pochodzi
z okolic Krywałdu, z granicy
oddz ielaj ącej Krywałd od
Kuźni Nieborowskiej.
Znalezisko Karina Zawadzka przekazała do Izby Tradycji. Posł uży jako symbol,
świa dec t wo dram at yc znych zdar zeń. Kamień 233
pr zetr wał 92 lata . Cza s
obszedł się z nim łaskawie.
Ozn acze nia wcią ż są wyraźne. Gdzieniegdzie widać
tylko ślady ukruszenia.

rozmaitości
Foto: Justyna Bajko

Z KART HISTORII. GRANICA POLSKO-NIEMIECKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Kamień 233

Po I wojnie światowej, w imię sąsiedzi zza płotu należeli do innych
Przekraczanie granicy ułatwiały
prawa narodów do samostanowienia, państw, a kamienie graniczne wko- „małe paszporty”, czyli karty cyrkuRada Ambasadorów samym Śląza- pywano obok marchewek i kapusty.
lacyjne, a po 1937 roku przepustki
kom pozostawiła decyzję o przyNiezadowolonych przybywało. graniczne. Kwitł przemyt. Do Nienależności państwowej. O wyborze Napięcie wyczuwalnie rosło z każ- miec szmuglowano polskie mięso,
Niemiec bądź Polski miał rozstrzy- dym dniem. Nastroje nacjonalistycz- wędliny i masło. W Polsce sporym
gnąć plebiscyt.
ne budziły obawy o wybuch wojny powodzeniem cieszyły się niemieckie
20 marca 1921 do urn ruszyło domowej. Rozdzielone rodziny z rowery, zegarki, zapalniczki a także
1.190.637 uprawnionych, frekwen- trudem godziły się ze stanem rze- sacharyna i owoce południowe.
z oznaczeniami „P” (Poland) i „D” Bogusław Szyguła. − Jednak część kacja wynosiła 97,5 proc. Na Polskę czy. Zdarzało się, że Ślązacy, którzy
(Deutschland). Liczba na kamieniach mieni zamiast do glinianki trafiała do
oddano łącznie 479.365 głosów, za wybrali opcję polską, ale zamieszki- KAMIEŃ NA KAMIENIU
gospodarstwa. Posłużyły jako budulec
określała kilometr granicy.
Niemcami opowiedziało się 707.393 wali teren przypadły Niemcom, byli
drogi, która do tej pory była gliniana.
Po
II
wojnie
światowej,
kiedy
Od 1922 roku wzdłuż granicy
głosujących.
zmuszani do opuszczenia swoich wyrastały szlabany i budynki Straży zniknęła „śląska” granica polsko-nie- Po 50 latach, kiedy gospodarstwo
W Knurowie 1777 osób wybra- domów i emigracji na stronę polską.
miecka, mieszkańcy zabierali kamie- przejął pan Golec, czyli właściciel
Granicznej.
ło Polskę, 1187
W Knurowie Ko- nie na pamiątkę. Dzięki temu wiele z betoniarni, drogę wyłożono kostką.
Niemcy. W Krymisariat Straży Gra- nich przetrwało. Bogusław Szyguła, W czasie remontu wykopano 10 albo
wałdzie 294 głosy
nicznej powstał już w kustosz Izby Tradycji w Knurowie więcej kamieni granicznych.
padły na Polskę,
Zdarzało się też, że mieszkańcy
1922 roku. Na skutek podkreśla, że granitowe kamienie
94 na Niemcy, w
były
doskonałym
budulcem.
Prakwkładali
kamienie w fundamenty
bra ków loka low ych
Szczygłowicach
nowo budowanych domów. Granica
strażników umiesz- tycznie niezniszczalnym.
220 głosy na
− Kopalnia Knurów miała wiel- po latach zamiast dzielić − połączono w restauracji
Polskę, a 120 na
kie
gospodarstwo
rolne przy obecnej czyła.
Izydora Bobka przy ul.
Justyna Bajko
Niemcy.
ulicy
Wilsona.
Gospodarze
i furmani
Rybnickiej. Pierwszym
Plebiscyt
wykopywali
kamienie
graniczne
i
kierownikiem komisaAutorka korzystała z „Kroniki Knurowa i Krynie prz y niósł
riatu był Teodor Mań- przewozili je do knurowskiej glinianki wałdu” Alojzego Koziełka i „Na granicy. Rzecz
ostatecznego
czyk. W początkowej przy ulicy Szpitalnej. Tam bezpow- o czasach, ludziach i miejscach” − publikacji
rozstrzygnięcia.
fazie strażnicy chodzi- rotnie zostały zasypane − opowiada Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
Wybuchło II i III
li bez mundurów i bez
powsta nie śląkarabinów.
skie. Ostatecznie
Tuż po wytyczegranicę zatwierniu granicy linię ded zono dopiero
markacyjną w yzna20 października
czały wiechcie słomy,
1921 roku. Linia
dopiero w 1923 roku
delimitac y jna
zastąpiono jej graniprzecina ła potowymi kamieniami
wiaty lubliniecki,
tarnogórski, bytomski, zabrski,
toszecko-gliwicki, rybnicki i ra- Ślązak z niemieckiej części:
Ślązak w polskiej części:
Materiał
ciborski. Tereny Rozłączyć się musim dziś z obcej O bracie mój drogi, nie traćże
propagandowy z
woli,
ducha,
na zachód od tej
lat 20., archiwum
Ciężko na duszy i serca boli −
Bo ta granica sztuczna jest
linii przypadły Gdy wolny dziś będziesz w Polsce i krucha −
Domu Współpracy
Budynek Urzędu Celnego w Knurowie stoi u zbiegu dzisiejszych
N i e m c o m , n a kochany,
Gdzie bowiem sięga polska nasza
Polsko-Niemieckiej
ulic: 1 Maja i Jęczmiennej
Wspomnij
też
o
mnie,
bo
tu
mowa,
wschód − Polsce.
zostanę.
Tam i duch polski, choć w trudzie
Ł ącz n ie do Aby móc dalej świadczyć przed się uchowa,
Pol sk i pr z ył ą- światem,
Choć rozłąka dziś i smuci i boli,
czono 3.214 km² Że tu polska ziemia i żem twym Ale i Ciebie Polska też wyzwoli
powierzchni ob- bratem.
szaru plebiscytowego (w tym KnuDo podobnych zdarzeń dochodziło
rów i Krywałd) zamieszkałej przez
też po drugiej stronie.
999.500 osób. Kuźnię Nieborowską
Niezadowolonym z przebiegu
odstąpiono Niemcom.
granic Konwencja Genewska gwaJak zaznacza Alojzy Koziełek,
rantowała możliwość przeniesienia
na skutek tej decyzji Knurów tracił
się na „drugą stronę”. Rozpoczęła
najbliższe połączenia z Rybnikiem,
się wędrówka ludów. Ponad 200
ówczesnym miastem powiatowym.
tys. Górnoślązaków skorzystało z
Z powiatu gliwickiego tylko gmina
prawa do przenosin. Domy opuszGierałtowice znalazła się na obszarze
czali działacze plebiscytowi w obawie
Polski.
przed prześladowaniami, jak i zwykli
W gminie Knurów granica bieludzie, niewyobrażający sobie życia
gła wzdłuż lasu w Nieborowicach i
pod niemieckim lub polskim panoszybu Foch. Knurów bezpośrednio
waniem.
graniczył z Niemcami i był najdalej
W prasie codziennie pojawiły się
na północ wysuniętym punktem
ogłoszenia o zamianie mieszkania w
powiatu rybnickiego.
części polskiej na część niemiecką i
na odwrót. Dla wielu Górnoślązaków
to był dramatyczny czas. Niełatwo
CZAS DRAMATÓW
przychodziło pozostawienie domu,
Podział mało kogo zadowolił.
ogródka, miejsca pracy. DochodziAż do wybuchu II wojny światowej
ło do rozdzierających scen. Wielu
trwały próby rewizji granic. Linia
tzw. „optantów” gnieździło się w
delimitacyjna podzieliła miasta,
drewnianych barakach, czekając na
wsie, a także zakłady przemysłowe i
Fragment mapy z 1926 roku z zaznaczoną granicą polsko-niemiecką. Mapa należy do zbiorów Izby
mieszkanie.
linie komunikacyjne. Zdarzało się, że
Tradycji w Knurowie
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Foto: Arch. ZS im. I. J. Paderewskiego

aktualności

KNURÓW. DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE ZS IM. I. J. PADEREWSKIEGO ZAPRASZAJĄ...

Absolwenci Zawadzkiego i Paderka
- przybywajcie!
We wrześniu Liceum Ogólnokształcącemu stuknie
60 lat. Z tej okazji dyrekcja zaprasza absolwentów,
emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły do
udziału w jubileuszowym zjeździe

Foto: Arch. PL

W murach liceum zawiązywały
się przyjaźnie, rodziły pierwsze poważne uczucia. Tu wreszcie uczniowie
zdobywali solidne podstawy swojej
drogi zawodowej i życiowej. Mimo
że rozjechali się po świecie, założyli
rodziny, to już samo wspomnienie lat
spędzonych w Zawadzkim (a później
w Paderku) przyprawia ich o szybsze
bicie serca. Wiele razy relacjonowaliśmy na łamach Przeglądu ich nieoficjalne, sentymentalne spotkania

Ojciec Norman Samsel
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po latach. Na koniec każdego z nich
mówili sobie: „Do zobaczenia za kilka
lat”. Z pewnością wielu ucieszy informacja, że okazja do spotkania nadarzy
się znacznie wcześniej...
- 60 lat działalności to tysiące
absolwentów, dziesiątki nauczycieli,
kilku dyrektorów, dwóch patronów.
Wiele sukcesów, wiele dobrych emocji, wiele ciężkiej pracy, przyjaźni,
wspomnień… - w ylicza dyrektor
Zespołu Szkół im. I. J. Paderews-

kiego, Dorota Gumienny. - O tym
wszystkim chcemy przypomnieć 27
września 2014 roku podczas jubileuszowego zjazdu absolwentów.
Trudno wyobrazić sobie obchody
bez pierwszych maturzystów w mieście
(1958), którzy na początku korzystali
z gościnnych murów Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wilsona, talentów
sportowych lat 60., byłych członków
kółka strzeleckiego czy chluby szkoły
- chóru Schola Cantorum.

Dla uczestników zjazdu organizatorzy przygotowali sporo niespodzianek, m.in. publikację przywołującą
historię szkoły (warto wspomnieć, że
w ramach Zespołu Szkół towarzyszyły jej okresowo: Liceum Zawodowe,
Liceum Profilowane, Szkoła Policealna i w końcu Technikum), koncert w
nowej hali sportowej, a dla chętnych
bal absolwenta w Karczmie „Wrazidlok” w Nieborowicach.
Koszt udziału w zjeździe to 40
zł (w cenie materiały zjazdowe, pamiątkow y album, poczęstunek).
Uczestnictwo w balu to koszt 160 zł
(opcja zawiera już udział w zjeździe
absolwentów).
Dzień po spotkaniu w kościele

pw. św. Cyryla i Metodego odbędzie
się msza św. w intencji wszystkich
absolwentów, dyrektorów i nauczycieli szkoły.
Zgłoszenia i wpłaty od zainteresowanych uczestnictwem w jubileuszowym zjeździe przyjmowane będą do 20 czerwca 2014 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące
obchodów można znaleźć na stronie
www.zsijp.pl
- Prosimy o rozsyłanie po świecie i
okolicy wiadomości o uroczystościach
związanych ze zjazdem absolwentów
– zawiadamiajcie Państwo koleżanki i kolegów - dodaje dyrektor
Gumienny.
/pg/

Misje podwyższonego ryzyka

W pogrążonej w chaosie Republice Środkowoafrykańskiej przebywa obecnie
39 misjonarzy z Polski. Wśród nich jest knurowianin, o. Norman Samsel. Nie
zdecydował się na ewakuację. - Mamy tutaj tysiące uchodźców, a nasza główna
praca to być przy nich - pisze w liście do gazetki „U Częstochowskiej na Osiedlu”
Święcenia kapłańskie przyjął w 2002
roku. 4 lata później, po rocznym przygotowaniu w Belgii i półrocznym pobycie
na Czarnym Lądzie, rozpoczął pracę w
Republice Środkowoafrykańskiej.
Kiedy kilka lat temu pytaliśmy go,
czy nie lepiej zostać w Polsce, zwierzył
się, że czasem nachodzą go myśli, żeby
zakończyć posługę w Afryce.
- Ale wiem, że jestem tam potrzebny
i jeśli Bóg pozwoli, wytrwam tam jeszcze
parę lat - mówił.
Od naszej rozmowy minęło ich 6.
Republika Środkowej Afryki znalazła się
u progu wojny domowej, więc obecność
franciszkanina z Knurowa stała się jeszcze bardziej potrzebna. Kapucyn nadal
głosi tam Słowo Boże i udziela sakra-

mentów. Jego współbracia z miejscową
ludnością ukrywają się przed rebeliantami w buszu. Knurowianin ma więcej
szczęścia. Przebywa w dzielnicy Bimbo, a
z nim tysiące uchodźców. Brakuje chleba
i lekarstw.
- To nas przerasta, ale oni [uchodźcy
- przyp. red] to rozumieją i czekają tylko
na dobre słowo o przebaczeniu, dobroci,
miłości - czytamy w liście franciszkanina. - Wiem, że nasza obecność teraz jest
bardzo ważna dla nich. Habit, sutanna,
misjonarz jest znakiem Chrystusa i miłości, a oni potrzebują tych znaków teraz.
Zarzewiem konf liktu było obalenie
władzy despotycznego prezydenta Bozize.
Opozycja, zbyt słaba, by dokonać przewrotu, poprosiła o pomoc muzułmań-

skich najemników z Czadu. Sojusznicy z
Seleki dokonali puczu. Niestety, kolejni
prezydenci nie zdołali utrzymać nad nimi
kontroli. Kraj pogrążył się w anarchii. Seleka zaczęła palić, okradać, gwałcić i zabijać - głównie chrześcijan. Ci postanowili
się bronić. Stworzyli bojówki - zbyt słabe,
by mogły odeprzeć ataki muzułmańskiej
Selek i. Dlatego zaatakowali ludność
cywilną, pochodzącą z Czadu. Konflikt
narodowościowy rozgorzał na dobre.
Ojciec Norman Samsel liczy na poprawę sytuacji. - Polecam się modlitwie,
jak również wszystkich nas tutaj w Republice Środkowej Afryki - kończy swój list.
k/pg/
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KNURÓW. VIII ŚLĄSKA CHARYTATYWNA BIESIADA PCK

Radość z rekordu

Foto: Bogusław Wilk

Wandzia Gawluk – wśród
pań druga z prawej, jej
mąż Bolek – stoi pierwszy
z prawej

Ponad 27 tys. zł to plon VIII Śląskiej Charytatywnej
Biesiady PCK. Z pieniędzy skorzystają dzieci na
wakacjach
byli samorządowcy z prezydentem
Knurowa Adamem Ramsem i wójtem gminy Gierałtowice Joachimem
Bargielem, przedstawiciele KWK
Knurów-Szczygłowice, MOPS, HDK

Dyrektor Roman Noga przyjmuje gratulacje od Adama
Przywary - prezesa Oddziału Okręgowego PCK
w Katowicach i Klemensa Bąka - prezesa knurowskiego
oddziału PCK

Podziękowanie dla sponsorów VIII Czerwonokrzyskiej Charytatywnej
Biesiady Śląskiej pod patronatem Prezydenta ADAMA RAMSA i Wójta
JOACHIMA BARGIELA
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie serdecznie dziękuje:
Dyrekcji oraz Załodze Kopalni KWK Knurów-Szczygłowice, Markowi
Dubieńskiemu, Bogusławowi Szygule, Firmie „KOMSTAL”, Firmie „KOMART”, LWSM i anonimowemu darczyńcy - za okazane serce, bezinteresowną pomoc i zaangażowanie materialne w „czynieniu świata lepszym
– lepszym o radość dziecka”.

i sponsorów.
Zabawę poprowadził Zbigniew
Cieślik, o oprawę artystyczną zadbała
orkiestra dęta z KWK „Szczygłowice” pod batutą Grzegorza Pakury.
Piękno śląskich tradycji przedstawili
uczniowie szkolnej „Dwójki”.
Pamiętano o przesłaniu biesiady.
Szczególnym powodzeniem cieszyły
się licytacje.
– Zebraliśmy aż 27 850 zł – mówi
Krystyna Dziedzic. – To rekordowa
kwota. Serdecznie dziękujemy licytującym za wrażliwość i dobre serce. Bez
nich nie byłoby możliwe osiągnięcie
tak wysokiej kwoty.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone dla dzieci z Knurowa i
gminy Gierałtowice na organizację
wakacyjnego wypoczynku.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Wyróżnieni
Oddział PCK wręczył okolicznościowe „Wiktory” w kształcie serc. Otrzymali je: Adam
Rams, Joachim Bargiel, Roland
Bobek, Kr zysztof Gontar z,
Marek Dubieński, Eugeniusz
Jurczyga, Katarzyna Makarowicz, Tomasz Michalski, Mirosław Minkina, Jarosław Łubik,
Janusz Orzeł. Osobne wyróżnienie – za 55-lecie przynależności do HDK – otrzymał
Roman Noga.

KNURÓW

Pięć minut dla życia

Miejskie Przedszkole nr 7 i fundacja DKMS Komórek
Macierzystych organizują pierwszy w Knurowie Dzień Dawcy
Szpiku Kostnego pod hasłem „Dla Ciebie to 5 minut, dla
Kogoś całe życie”. Chcesz pomóc? Przyjdź 21 lutego do MP-7
Średnio co godzinę ktoś słyszy,
że choruje na białaczkę. Dla wielu to
wyrok śmierci. Często jedyną szansą na przeżycie jest przeszczepienie
szpiku lub komórek macierzystych
od dawcy niespokrewnionego, tzw.
genetycznego bliźniaka. Choć w
bazie fundacji DKMS znajduje się
już ponad 400 tys. zarejestrowanych osób, to wciąż za mało. W
każdym tygodniu z powodu braku
„genetycznego bliźniaka” ktoś traci
nadzieję na przeżycie.
− Każdy nowy zarejestrowany potencjalny dawca to kolejna szansa na życie dla pacjentów
chorych na białaczkę − podkreśla Aneta Łyczek, nauczycielka
z MP-7 i koordynatorka akcji.
Na czym polega rejestracja?

− Reje stracja z ajmuje tylko
chwilę i polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z
danymi osobowymi oraz pobraniu
wymazu z policzka . Koniecznie
trzeba mieć przy sobie dokument
z numerem PESE L − informuje
Aneta Łyczek.
Dawcą może zostać każda pełnoletnia zdrowa osoba (do 55 lat), ważąca nie mniej niż 50 kg i przebywająca
na terenie Polski.
W ciągu lat narosło sporo mitów
dotyczących pobierania komórek
macierzystych. Skojarzenia z dużą
strzykawką wbijaną w kręgosłup to
wymysł ignorantów.
Jak więc w ygląda pobieranie
komórek?

Rejestracja potencjalnych dawców 21 lutego 2014 r., w godz. 15-18 w
Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie przy ul. Ogana 2.
Zarejestrować się można także drogą internetową na stronie www.
dkms.pl.
Spotkanie informacyjne
Zainteresowani tematem mogą uzyskać więcej szczegółów podczas spotkania informacyjnego. Odbędzie się ono 14 lutego o godz. 15 w MP-7.
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− Istnieją dwa sposoby pozyskania komórek macierzystych. Pierwszy polega na pobraniu komórek
macierzystych z krwi i jest stosowany
w ok. 80 proc. przypadków pobrań
do przeszczepów. W drugiej metodzie szpik pobierany jest z talerza
kości biodrowej. Ten zabieg wykonywany jest pod narkozą i wymaga
pobytu w klinice przez 2-3 dni. Obie
metody są bezpieczne dla zdrowia
dawców − tłumaczy Aneta Łyczek.
Dawca nie ponosi żadnych kosztów.
Fundacja zwraca opłaty za dojazd do
kliniki, pobyt w hotelu czy strat wynikających z nieobecności w pracy.
Aneta Łyczek podkreśla, że
rejestracja jako potencjalny dawca
to poważna decyzja, wymagająca
odpowiedzialności i rozwagi.
− W przypadku gdy okaże się, że
któraś z zarejestrowanych osób jest
czyimś genetycznym bliźniakiem,
daje choremu nadzieję na nowe
życie. Jeżeli wtedy zrezygnuje, to
odbiera tę nadzieję − mówi Łyczek.
AŁ, Oprac. jb

ŚLĄSK, BUKOWINA. POLACY Z PIOTROWCÓW ŚPIEWALI
W GIERAŁTOWICACH, W POŻARZE STRACILI DOM

Na pomoc pogorzelcom

To zdarzyło się w nocy z czwartku na piątek.
Z Piotrowców ktoś z rodziny Gawluków
zadzwonił o drugiej w nocy do księdza Adama
z płaczem, że płonie dom Wandzi i Bolka. Ich
maleńki, wymarzony domek, który w wielkim
trudzie stawiali wraz z całą rodziną przez lata
wyrzeczeń...
Wandzia i Bolek Gawlukowie Bolkowi Gawlukom - możemy sobie
przebywali wówczas na Śląsku. tylko wyobrazić – dodaje red. SkalPrzyjechali z zespołem Bratki i ks. ska. - Jest pewne, że sami sobie nie
Adamem Bożkiem na zaproszenie poradzą. Ich sąsiedzi, mieszkańcy
audycji „Lwowska fala” Polskiego wioski, w której bezrobocie sięga 80
Radia Katowice. Gdy w piątkowy procent, poza pracą rąk własnych niwieczór śpiewali w Gierałtowicach czego więcej im dać nie mogą. W tej
[artykuł pt. „Modlitwą i śpiewem sytuacji zwracam się do Rodaków,
połączeni” – PL nr 6/2014 – dop. którym bliskie są sprawy Polaków
red.], nie mieli pojęcia, że nie mają na Kresach: Pomóżcie!
do czego wracać.
- Bóg po coś tych ludzi doświad- Niestety, spłonęło praktycznie czył na starcie w rodzinne życie
wszystko. Wandzia i Bolek zostali w – mówił podczas nabożeństwa w
tym, w czym przyjechali do Polski. Piotrowcach ks. Bożek. – Może
Dziś stojąc na
właśnie po to,
www.piotrowce.eu – to strona interpogorzelisku - netowa Rzymskokatolickiej Parafii żeby zobaczyć
oboje nie wie- Przemienienia Pańskiego w Piotrow- jacy MY wszydzą, co dalej – cach Dolnych, stanowiąca odbicie scy jesteśmy...
społeczności polskiej na Bukopisze red. Da- życia
Ks. Bowinie (Ukraina).
nuta Skalska,
żek udostępnił
prowadząca
konto parafii (w
„Lwowską falę”, a zarazem rzecz- ramce).
nik Światowego Kongresu Kreso- Pamiętajmy o solidarności z
wian, na stronie kresowianie.com. tymi, którzy stracili cały swój dobySąsiedzi nie pozostawili ich samymi tek w pożarze – apeluje.
sobie. Do pomocy w uprzątaniu
Pierwsze wpłaty już się pojagruzu z miejsca, gdzie jeszcze kilka wiły.
dni temu stał ich dom, ruszyli Pola- Wszystkim ludziom wielkiego
cy. Nazajutrz, w poczuciu solidar- serca za pomoc Rodakom – serdeczności zjawili się też Rumuni.
nie dziękuję! – nie kryje radości red.
- Na co dzień Polakom na Ukra- Skalska.
inie jest niezwykle ciężko. Jak może
To początek. Ale grosz do grobyć w obecnej sytuacji Wandzi i sza...

Bogusław Wilk
Foto: Arch. ks. Adama Bożka

Impreza odbyła się w ubiegły
czwartek. Honory gospodarzy czynili Klemens Bąk – prezes knurowskiego oddziału PCK i wiceprezes
Krystyna Dziedzic. Wśród gości

Na pomoc pogorzelcom

Bank PEK AO SA O/Ży wiec ul. Kościuszki 46, 34-300 Ży wiec.
Nr konta: 751240 488 11111 00 1033 068443, z dopiskiem „na
pomoc pogorzelcom”
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ROZRYWKA NR 7/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Tomasz Kucyniak z Książenic

ur. 30.01.2014 r., 4080 g, 55 cm

Maria Iwańczyk z Knurowa

ur. 31.01.2014 r., 3310 g, 55 cm

Tomasz Maślanka z Knurowa

ur. 1.02.2014 r., 4420 g, 50 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród
autorów praw id łow ych odpow iedzi
rozlosujemy podwójny bilet do Kina

Edyta Mostowska z Gliwic

ur. 30.01.2014 r., 3030 g, 54 cm

Karol Rosin z Czerwonki

ur. 31.01.2014 r., 3620 g, 54 cm

Alex Ruśniarczyk z Knurowa

ur. 2.02.2014 r., 3010g, 52 cm

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 5/2014 brzmiało: „POGLĄD”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Remigiusz Kudzia. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Oliwia Szczotka z Czerwionki

ur. 2.02.2014 r., 3380 g, 54 cm

Olaf Damski z Gliwic

ur. 4.02.2014 r., 3350 g, 54 cm

Lego Przygoda 3D
- godz. 16.45
Facet (nie)potrzebny od zaraz
- godz. 20.30
13.02.2014 r., czwartek
Lego Przygoda 2D
- godz.16.00
Lego Przygoda 3D
- godz.18.00
Sierpień w hrabstwie Osage
- godz. 20.00

7

14.02.2014 r., piątek

17-19.02. 2014 r.
poniedziałek-środa
Lego Przygoda 2D
- godz. 15.30
Lego Przygoda 3D
- godz. 17.15
Facet (nie)potrzebny od zaraz
- godz.19.30

Agnieszka Królczak z Gliwic

ur. 4.02.2014 r., 3860 g, 55 cm

Alan Pytlakowski z Zabrza

ur. 4.02.2014 r., 2870 g, 52 cm

Lego Przygoda 2D
- godz. 15.30
Lego Przygoda 3D
- godz. 17.15
Facet (nie)potrzebny od zaraz
- godz. 19.30
15-16.02.2014 r.
sobota-niedziela
Lego Przygoda 2D
- godz. 15.00, 18.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Aleksandra Wojciechowska z Knurowa Jakub Jakóbowski z Czerwionki-Leszczyn
ur. 4.02.2014 r., 3370 g, 54 cm

ur. 5.02.2014 r., 4540 g, 56 cm
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RYBNIK. OFPA 2014

Agata Żyła w finale

WALENTYNKOWY
ZAWRÓT GŁOWY

Knurowianka Agata Żyła, uczennica Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego, wystąpi
w tegorocznym finale Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku
Impreza odbędzie się w dniach
22-23 lutego. Udział w niej Agata
Żyła wyśpiewała podczas dwudniowych przesłuchań.
– Agata znalazła się w najlepszej
dziesiątce finalistów – informuje

Dawid Szymała, nauczyciel języka
niemieckiego z Paderka.
W przesłuchaniach uczestniczyły
też Julia Lisoń, Aleksandra Maziarz
i Dominika Skoczylas. Wszystkim
akompaniował Daniel Grychtoł.
Młodych śpiewaków oceniali jurorzy: Jerzy Satanowski, Jan Poprawa
i Bogusław Sobczuk.
Finalistów festiwalu będzie można posłuchać pierwszego dnia imprezy (22.02) w Klubie Energetyka
Fundacji Elektrowni Rybnik. Podsumowaniem konkursu będzie koncert
Natalii Sikory i Marcina Januszkiewicza w repertuarze m. in. Jimmiego
Hendrixa, Janis Joplin, Czesława
Niemena, Agnieszki Osieckiej.
Program całego festiwalu można
znaleźć na stronie internetowej www.
ofpa.pl.
DC

Agata Żyła

***
Marzenie, które razem śnimy
jest jak strzała w napiętym łuku.
Potrzebuje tylko, żeby ją wypuścić.
Kierunek strzale wyznaczamy My
- którzy się kochamy!
Wszystkim zakochanym,
odkochanym
i poszukującym drugiej połówki
z okazji Walentynek –
zakochani od 14 lat Iwona i Wojtek.
***
Miłość to piękny kwiat,
Miłość otula świat.
Miłość koi łzy,
Miłością jesteś Ty.
Dla kochanej Żony Bożeny – Marek

KNURÓW. KABARET W KINIE

Limo w marcu

***

Bawią się tym, co robią,
podpierając kunsztowne
aktorstwo doskonałymi
tekstami
Ci, którzy obserwują karierę
kabareciarzy Limo, pamiętają ich
habity i Świętą Inkwizycję oraz czarne trampki, którymi podbijali serca
publiczności na Pace. Udało im się
po wielokroć, dlatego oglądanie ich
to naprawdę świetna zabawa.
St worzyli k ilka programów,
m.in. „Limoniadę”, „Kokodżambo”, „Za murami, za stosami ” i
„Niebieski Migdał”. Wygrali wiele nagród na wszystkich przeglądach w kraju, co sprawiło, że przestali się pokazy wać na konkur-

Kocham Cię moja Rybko
Za Twe prześliczne serduszko.
Kocham Cię mocno z rana,
w południe, wieczorem i w nocy,
ile jest we mnie siły i mocy.
Kocham Cię zawsze szczerze
i że Ty mnie kochasz,
w to mocno wierzę.
Dla kochanej Żony Halinki
skreślam te słowa w Dniu Walentynki.

Cycusiu, kocham Cię całym sercem.
Ty moje życie.
Życzę Ci Jasiu dotrwania emerytury
i żeby było tak dalej, jak jest.
Twoja Renia.
***
Z okazji Walentynek dużo zdrowia
i miłości
przez następne 30 lat życzy kochany
Mąż
Żonie Danucie.
***

sach. Jeśli już, to w roli gwiazdy...
Limo wystąpi w Kinie Scenie Kulturze w niedzielę, 22 marca. Początek
o godz. 17.
Bilety do nabycia w kasie kina,
tel. 32 332 63 81 w godz. 15-20.
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Tekst i foto: Justyna Bajko
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Gabrysiu, dziękuje za wspólne 37 lat.
„Moje serce to przystań, w której
zawsze
jest miejsce dla Ciebie”.
Andrzej

Dajesz nam ciepło i serce, ocierasz
nasze łzy.
Jesteś dla nas całym światem,
nikt nie ma takiej Mamy jak My!
Kochamy Cię!
Twoje Walentynki Monisia i Agusia
***
„Jesteś moim słońcem, a ja Twoim
Niebem”
Kochanej Aguś Maguś – Grzegorz
***
Mojej ukochanej Walentynce Katarzynce
dziękuję za miłość, jaką mnie otacza,
dziękuję za radość, jaką mi sprawia
i by była zawsze powodem wielkiej
mej miłości…
mimo wieku, chorób, sytuacji finansowej.
Życzy Józik
***
Kochanej żonie Elżbiecie
wszystkiego najlepszego,
pomyślności, radości,
przemiłych wakacji w ciepłych krajach,
spełnienia marzeń życzy mąż Piotr

Co, gdzie,
kiedy
ZABAWA W... KOMORZE
KOMPRESORÓW

Smakowite dania 320 metrów pod ziemią? Dlaczego nie.
To walentynkowa propozycja
Kopalni Guido w Zabrzu. Do
w y bor u z abawa w Komorz e
Kompresorów lub impreza w
stylu lat 80. w sąsiedniej Hali
Pomp.

DZIWOLĄGI U RUDEGO GOBLINA

Katow ick i k lub z aprasz a
na wieczór fantasy. Początek
o godz. 18 wykładem o... „różowych króliczkach baraszkujących pod błękitnym niebem
na zielonej łączce i generalnie
– pisarstwie słynnego twórcy
harlekinów H.P. Lovercrafta”.
Potem będą tańce i rockoteka
(od godz. 20).

A W SPODKU BONEY M...

...a także Bad Boys Blue i
Alphaville. Nie tylko zakochani
usłyszą nieśmiertelne „Forever
Young”, „Daddy cool” w rytmie
„Heartbeat”.

KABARET POD WYRWIGROSZEM

KNURÓW

EkoWalentynki

Masz zużyte i niepotrzebne baterie – możesz je zdać w piątek, 14
lutego. Tego dnia (w godz. 12-15)
przyjmować je będzie Stowarzyszenie
Cztery Pory Roku.
Z biórk a odbęd zie się w ramach akcji „Kocham Recykling”.
Jej organizatorem w Knurowie są
absolwenci Programu Ferajna wraz
z wolontariusza mi i członka mi
SCPR.
/b/

Na Kabaretowe Walentynki
zaprasza Dom Muzyki i Tańca
w Zabrzu. Początek o godz. 19.
Bilety od 50 zł.

NOC NIE TYLKO ROMANTYCZNA

Maraton f ilmow y to prop o z yc j a k a t ow ic k i e go k i n a
Helios. Początek o godz. 22,
prz ew idy wa ny kon iec – o 7
ra no. W prog ra mie f i l my:
„Ona” (premiera), „American
Hust le”, „Cz a s na m i łość” i
„Jack Rya n. Teoria chaosu”.
Cena biletu: 25-33 zł.

KONCERT MUZYKI
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

Zaprasza Opera Śląska w
Bytomiu. Od godz. 18. Jeśli ktoś
mimo wszystko wybierze inny
sposób na Walentynki, nic straconego. Nazajutrz, w sobotę,
powtórka koncertu.

CZEKOLADOWA ROZKOSZ
W SAUNIE

To pomysł Centrum Sportowego Bażantowo w Katowicach.
Start o godz. 19. A potem do
wyboru bądź wszystko po kolei:
czekoladowa rozkosz w saunie,
peeling cytrusowy całego ciała,
maska z g lin k i „czekolada i
rum”, relaks w strefie aqua oraz
smakowanie słodyczy i owoców.
Taki wieczór dla urody to wydatek 90 zł.

A MOŻE... ANTYWALENTYNKI

Zakazane serduszka, amory,
kwiatki i romantyczne westchnienia. Pożądane taneczne figury i
zacięcie do... graffiti. Tak w klubie
Wiatrak w Zabrzu świętowane
będą Antywalentynki.
11

ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830
3-9/14

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

1/14-odw.

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719

Z AT R U D N I Ę F R Y Z J E R K Ę . Te l .
516 643 496

Sprzedam mieszkanie 39 m2, Knurów, WP
II. Tel. 792 002 021, 693 185 978

Zatrudnię panią do pomocy w domu (sprzątanie, mycie okien). Tel. 796 307 365

6-9/14

6-9/14

4-8/14

7/14

Sprzedam mieszkanie 56 m , 3 pokoje, WP
II. Tel. 609 382 445
2

6-7/14

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076
1/14-odw.

6-9/14

S p r z e d a m p i l n i e n o w y d o m . Te l .
508 192 750
3-52/14

7/14

Wynajmę mieszkanie 48 m2, umeblowane.
Tel. 601 528 689 po godz. 15.00
7/14

Wynajmę pokój z udostępnieniem kuchni
i łazienki na osiedlu 10 0 0 -lecia. Tel.
600 147 063

7/14

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

1-9/14

Wyremontowane 2-pokojowe mieszkanie
na I p. na WP II. 158 tys. Atrium. Tel.
791 862 794
7-8/14

Zamienię kawalerkę w Knurowie na Wieluń
(łódzkie). Tel. 600 774 134

2-8/14

SPRZEDAM
Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odw.

EDUKACJA
SMS KREDYT. Tel. 662 276 233

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
6-13/14

7-11/14

Prawo jazdy szybko i sprawnie. Ceny promocyjne 1150 zł. Tel. 605 363 135

6-7/14

SZUKAM PRACY
MOTORYZACJA

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

1/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

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

6-13/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

6-13/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

2-9/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-9/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/13-8/14

Sprzedam motor Yamaha R-1, 1999 r., poj.
998. Cena do uzgodnienia. Do sprzedania
również kombinezon + buty + kask. Tel.
692 675 307
5-6/14

Przemówi
mądrość

7 marca (piątek) w knurowskim kinie wystąpi
Stare Dobre Małżeństwo. Uwagę słuchaczy
na przeszło dwie godziny przykują gitary
6- i 12-strunowe, dobro, cajon, kontrabas oraz
niepowtarzalne brzmienie harmonijki ustnej

Malowanie, gładzie, sufity podwieszane,
poddasza, kafelkowanie, mozaiki, docieplanie elewacji. Remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716, 602 407 190

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

KNURÓW. STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO WYSTĄPI
W KINIE SCENIE KULTURZE

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

1-9/14

DAM PRACĘ
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.

Producent stolarki alu MBB w Pilchowicach zatrudni pracowników na stanowisko: konstruktora, kierownika, pomoc
magazynową. Od 20 - 40 lat. Dok: CV,
kopie świadectw pracy. Tel. 32 235 69 28,
metall-bau.bujok@wp.pl
7/14

Pr zyjmę kuchar za lub kucharkę. Tel.
664 040 345, 660 420 077

Miejska Biblioteka
Publiczna informuje
Filia nr 1
rozpoczyna pracę
w nowej siedzibie
przy ul. Dworcowej 10a
18 lutego 2014 r.
w godz. od 8.00 do 15.00.
Zapraszamy Czytelników

Od lat założycielowi i liderowi Starego Dobrego Małżeństwa
towarzyszy zespół wyśmienitych
muzyków. Prezentują znane i lubiane piosenki. Kultowe „Blues o
4 nad ranem”, „Jak ”, „Komunia”
czy „Blues dla Małej” przeplatają
się z najnowsz y mi, ja k „Topielica” i „Ogień zapłonie w nas”.
- Soczyste i aromatyczne brzmienie
formacji zapewnia niebanalny zestaw instrumentów wykorzystywanych podczas recitali – zapewniają

organizatorzy koncertu z knurowskiego Centrum Kultury.
Koncert rozpocznie się o godz.
18. Bilety kosztują 45 zł. Można je
rezerwować telefonicznie w godz.
15-20 w kasie Kina Sceny Kultury
pod nr. 32 332 63 81.

Mówi Mądrość

/bw/

Taki tytuł nosi najnowszy, dwupłytowy album Starego Dobrego
Małżeństwa. Premiera odbyła się
3 września 2013 roku.

Zespół tworzą: Krzysztof Myszkowski – śpiew, gitara, harmonijka ustna, Bolo
Pietraszkiewicz - gitary, cajon, i Roman Ziobro - kontrabas, gitara basowa.

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na NAJEM niżej wymienionego
lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 70,50 m2 składające się
z 4 pokoi, wnęki pokojowej, kuchni bez okna, łazienki z wc,
przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 6A/9
– IV piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi - 7,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 20.02.2014 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 3.900,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 19.02.2014 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
17.02.2014 r. od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do
publicznej wiadomości wykaz 2/GB/14 nieruchomości gruntowej
położonej w Knurowie przy ul. Ułanów przewidzianej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5-7/14

NIERUCHOMOŚCI
Knurów sprzedam mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 602 638 719

6-9/14

Kupię garaż blaszany (uży wany). Tel.
504 739 777
7/14

Lokal użytkowy 90 m do wynajęcia, ul.
Witosa. Cena 2000 tys. Tel. 694 855 926
2

7-8/14

Pokój do wynajęcia. Tel. 662 046 523

7/14

Sprzedam komfortowe M-5, 71 m2, WP II,
II piętro. Tel. 509 842 310

6-9/14

12
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Ferie z MOSiR-em
kijami i krążkami – powiedział
przedstawiciel MOSiR, Patryk
Pietraczyk.
Poza wymienionymi działaniami, MOSiR zorganizował
również przy współudziale Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych, a także - we
współpracy z TKKF Szczygłowice
- turniej futsalu seniorów.
Dodać należy, że podczas ferii
nie próżnowali również piłkarze
grający w Młodzieżowej Lidze Piłki
Nożnej, a chcący korzystać z basenu mogli uczynić to za symboliczną
złotówkę. Bogatą ofertę uzupełniły
zajęcia muzyczno-taneczne.

– Szeroko zakrojona akcja
wymagała podjęcia współpracy z
innymi instytucjami działającymi
w obszarze sportu, dlatego chcielibyśmy podziękować trenerom
Concordii Knurów, Akademii Piłki Nożnej i TKKF-u Szczygłowice,
a także knurowskiemu Centrum
Kultury za przeprowadzenie profesjonalnych zajęć i wkład w nasze
przedsięwzięcie – dodał Zbigniew
Rabczewski.
Sportowe ferie z MOSiR-em
cieszyły się dużą popularnością,
a organizatorzy akcji ocenili, że
każdego dnia uczestniczyło w
nich 60-70 osób.
Waldemar Jachimowski
Foto: MOSiR Knurów

Foto: MOSiR Knurów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie przygotował
z okazji ferii specjalną ofertę spędzenia wolnego czasu dla dzieci i
młodzieży.
- Wśród wielu atrakcji trzeba
wymienić bezpłatne zajęcia piłkarskie i siatkarskie z trenerami
tych dyscyplin sportu, które odbywały się w hali przy ul. Górniczej.
Najmłodsi knurowianie mogli tam
ćwiczyć podstawowe elementy
techniki i cieszyć się ich praktycznym zastosowaniem podczas gry.
Tętniło życiem nasze lodowisko, gdzie oprócz gier i zabaw
zaproponowaliśmy ćwiczenia doskonalące jazdę na łyżwach z różnymi przyborami, np. hokejowymi

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

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Rozstrzelany,
ale z szansami
na angaż

14

Po sobotnim meczu z 3-ligowcem z By tomia, trener
Wojciech Kempa zrezygnował
z dalszego testowania Marcina
Gizińskiego, który podobnie,
jak wspomniany Marcin Soldak, występował jesienią w
LKS-ie Czaniec.
Inny Marcin – Salwa –
pokazał się zarówno w piątkowym meczu z Fortuną, jak
i w sobotniej konfrontacji z
Szombierkami.
– W mojej ocenie Marcin Salwa może przydać się
naszej drużynie. Jestem za
tym, by wrócił do Concordii,
ale by tak się stało, zawodnik
musi dojść do porozumienia
z działaczami. Identyczna
sy tuacja je st z Łuk a sz em
Kapustą – zdradza nam Wojciech Kempa.
Marcin Salwa chce wrócić
do Knurowa po nieudanej przygodzie z LKS-em Bełk, a trener
szuka mu optymalnej pozycji

na boisku. W piątek miał on
obowiązki defensywnego pomocnika, natomiast w sobotę
zagrał na środku obrony.
– I w iele wsk azuje na
to, że wła śnie tam będzie
nam najbardziej potrzebny
– stwierdził trener trzeciej
drużyny 4-ligowych rozgrywek po rundzie jesiennej.
W zimowych sparingach
numer cztery i pięć nie zagrali m.in. Mateusz Filip,
Mateusz Dembińsk i i Adr ia n Moraw iec. Ca łe t r io
jest jednak usprawiedliwione, bowiem uczestniczyło w
„studniówce”.
Sam z walki o miejsce
w Concordii zrezygnowa ł
Rafał Andraszak, który od
kilkunastu dni nie pojawił
się na zajęciach, a trenera
poinformował jedynie o tym,
że jedzie zagrać w sparingu
Ruchu Radzionków.

Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Złamanie nosa to nie tylko uraz trapiący pięściarzy. Kilka lat temu przekonał się
o tym Marcin Salwa, teraz Paweł Krzysztoporski

W Pilchowicach
odbył się pogrzeb
Pawła Fibica
6 lutego odbył się pogrzeb Pawła Fibica. Najbliżsi, a
także kibice i koledzy z boiska pożegnali byłego zawodnika, działacza i trenera na cmentarzu w Pilchowicach.
Paweł Fibic przez wiele lat związany był z Concordią Knurów, a także Victorią Pilchowice. Zmarł 2 lutego
w wieku niespełna 71 lat.
PiSk

Piotr Skorupa

WYNIKI SPARINGÓW:
Concordia – Fortuna Wyry 2:0
Bramki: Łukasz Pilc, Piotr Karwowski.
Concordia: Soldak, Pilc, Paśnicki, Mikulski, Bączkiewicz,
Spórna, Kempa, Salwa, Giziński, Nalepa, Modrzyński.
Ponadto zagrali: Wasilewski, Losza, Suchiński, Guzera, Kruk,
Jaroszewski, Karwowski, Kruszyna.
Concordia – Szombierki Bytom 3:3
Bramki dla knurowian: Bartłomiej Maciejewski 2, Marcin
Rozumek.
Concordia: Soldak, Wieliczko, Mikulski, Salwa, Jaroszewski,
Karwowski, Rozumek, Maciejewski, Giziński, Mawo, Kapusta.
Ponadto grali: Wasilewski, Krasoń, Paśnicki, Kempa i Pilc.
Do rozegrania pozostały następujące gry kontrolne:
15 lutego (g. 10): Concordia – Przyszłość Ciochowice
21 lutego (g. 17.30): Concordia – Jedność Jejkowice
22 lutego (g. 12): Concordia – Polonia Łaziska
1 marca (g. 11): Concordia – BKS Stal Bielsko-Biała
8 marca (g. 11): GKS II Katowice – Concordia
15 marca (g. 11): Concordia – Gwarek Ornontowice

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 4 LUTEGO:
1. Janusz Myszka – 2.234
2. Henryk Brola
– 2.191
3. Stefan Wroblowski – 2.058
4. Leonard Spyra
– 2.020
5. Jan Szczeszak
– 2.009
6. Piotr Palica
– 1.891
7. Józef Antończyk – 1.847
8. Edward Nowak
– 1.798
9. Jerzy Kampa
– 1.767
10. Eryk Gajda
– 1.738
Kolejny turniej odbędzie się
18 lutego o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Foto: organizatorzy

Ma rci n Sold a k to dośw iadczony, bo niespełna
32-letni bramkarz. Od kilku
dni stara się o angaż w Concordii. Na „dzień dobry” – w
piątek - zagrał w wygranym
2:0 sparingu z Fortuną Wyry,
a dzień później został rozstrzelany przez zawodników
bytomskich Szombierek, którzy między 10 a 16 minutą
zmusili go aż trzy razy do
kapitulacji.
– Obie k t y w nie tr z eba
przyznać, że Marcin nie miał
szans przy tych strzałach. Źle
natomiast zagraliśmy w tym
fragmencie w defensywie i stąd
aż taki pogrom w pierwszych
kilkunastu minutach gry. Wracając do Marcina Soldaka to
te trzy bramki nie przekreślają
jego szans na grę w naszej drużynie, a to oznacza, że zagra
w kolejnym sparingu – powiedział nam trener Concordii,
Wojciech Kempa.
Szkoleniowiec miał do
swoich podopiecznych sporo
pretensji nie tylko za pierwsze minuty meczu z Szombierkami, ale i za pierwszą
odsłonę potyczki z Fortuną
Wyry. W obu przypadkach
reprymenda trenera pomogła. Po bezbramkowej pierwszej połowie z Fortuną, w
drugiej knurowianie strzelili
dwa gole i wygrali. Po szybkim 0:3 w spotkaniu z Szombierkami, po zmianie stron
Concordia zaczęła odrabiać
straty i mecz zakończył się
remisem 3:3. A mogło być
jeszcze lepiej, bowiem Solomon Mawo nie wykorzystał
rzutu karnego.

Zarówno w piątkowym jak i sobotnim
meczu sparingowym Concordii nie zagrał
Paweł Krzysztoporski. Nie zagra również w
najbliższym i w kilku kolejnych.
- W czasie jednego z ubiegłotygodniowych treningów Paweł odniósł poważną
kontuzję. Złamał nos i zdaniem lekarza nie
powinien uczestniczyć w meczach przez trzy
tygodnie – informuje klubowy masażysta
Wojciech Wasilewski.
26-latek doznał urazu w starciu z juniorem - Bartoszem Krukiem.
Środkowy defensor ma zakaz gry w
meczach, ale z treningów nie ma zamiaru
rezygnować. Niewykluczone, że korzystać
będzie ze specjalnej maski, w której grał już
m.in. Marcin Salwa.

Foto: Piotr Skorupa

Marcin Soldak kilka
ostatnich sezonów
spędził w LKSie Czaniec. Teraz
walczy o angaż
w Concordii

Diagnoza:
złamany nos

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

sport

Zwycięzcy XIV Grand Prix Knurowa: (stoją od lewej)
Jerzy Makselon – sędzia główny, Tadeusz Kamczyk – II
miejsce, Zdzisław Mral – I miejsce, Stefan Wroblowski
– III miejsce
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

Trener Dawid Dybcio sięgnął ze swymi podopiecznymi
po turniejowe zwycięstwo w „Zaborze Cup 2014”

Vibovit nowym liderem

Waldemar Jachimowski

WYNIKI 15. KOLEJKI Z DNIA 10.02.2014:
ZZ Kadra – Concordia Oldboje 1:2 (1:1)
0:1 D. Lewandowski 10’, 1:1 D. Magnor 17’, 1:2 P. Majorczyk 25’.
żółta kartka: M. Steiman (PTK DB Schenker).
Team Stalmet – Olympiakos Gierałtowice 9:4 (3:2)
1:0 D. Flis 6’, 2:0 R. Wolsztyński 10’, 3:0 R. Wolsztyński 12’,
3:1 M. Adamczyk 17’, 3:2 D. Kabała 19’, 4:2 M. Stopa 25’, 5:2
R. Wolsztyński 26’, 5:3 D. Kabała 32’, 6:3 M. Mularczyk 33’, 7:3
D. Flis 34’, 7:4 M. Adamczyk 37’, 8:4 R. Wolsztyński 38’, 9:4 P.
Pietraczyk 40’.
PTK DB Schenker – Vibovit Studio DENIM 2:7 (1:3)
1:0 S. Wawrzonkowski 3’, 1:1 K. Kijak 13’, 1:2 M. Sikora 17’, 1:3
A. Zabłocki 19’, 1:4 R. Kasiński 22’, 1:5 A. Zabłocki 28’, 2:5 M.
Kowalski 30’, 2:6 R. Kasiński 38’, 2:7 A. Zabłocki 40’.
żółte kartki: T. Nowosielski, J. Nowosielski (PTK DB Schenker),
A. Zabłocki (Vibovit Studio DENIM).
Nacynianka – Tritech Big-Bud 2:8 (0:2)
0:1 G. Górka 5’, 0:2 G. Górka 20’, 0:3 M. Szczurek 21’, 0:4 D.
Jabłoński 24’, 0:5 M. Szczurek 29’, K. Górka 30’, 1:6 R. Mysłek
31’, 1:7 G. Górka 37’, 2:7 Ł. Swoboda 38’, 2:8 M. Michniewski 40’.
żółta kartka: M. Los (Nacynianka)
TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów 3:3 (1:2)
1:0 P. Kośmider 6’, 1:1 M. Milczarek 12’, 1:2 Ł. Spórna 16’, 2:2 B.
Pietras 32’, 3:2 A. Niewiedział 36’, 3:3 Ł. Spórna 40’.
żółte kartki: Ł. Spórna, K. Kwietniewski, K. Ferenstein (IPA
Knurów).
1.
2.
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4.
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Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Sośnicowice
Tritech Big-Bud
IPA Knurów
Concordia Oldboje
ZZ Kadra
Olympiakos Gierałtowice
PTK DB Schenker
Nacynianka
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13
14
14
14
14
14
13
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36 98-41 12
35 80-37 11
31 107-49 10
20 46-53 6
19 69-59 5
19 56-64 6
15 50-73 4
15 52-59 4
11 62-78 3
9 45-73 3
6 27-104 2
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Foto: Robert Sadowski

Najciekawszym spotkaniem
kolejnej serii rozgrywek Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej był pojedynek dotychczasowego lidera
TKKF Mistral Intermarché z IPA
Knurów. Mecz ten lepiej rozpoczęli liderzy, którzy w 6. minucie
objęli prowadzenie po strzale
najskuteczniejszego snajpera ligi
Przemysława Kośmidra. Po 10
minutach naporu TKKF-u do głosu doszedł jego rywal, a motorem
napędowym jego akcji był Łukasz
Spórna. Najpierw asystował on
przy bramce Macieja Milczarka,
a potem strzałem pod poprzeczkę
dał swojej drużynie prowadzenie. Po przerwie TKKF Mistral
Intermarché mocno przycisnął i
po kilkunastu minutach naporu
zdobył dwa gole. Kiedy wydawało
się, że drużyna Marcina Polywki
odniesie dwunaste ligowe zwycięstwo, jeszcze raz dał znać o sobie
Łukasz Spórna. Czterokrotny król
strzelców MLPNH na 33 sekundy
przed końcem gry pięknym strzałem z ostrego kąta zapewnił swojej
drużynie cenny remis.
Strata punktów przez piłkarzy TKKF-u oznaczała dla
nich utratę pozycji lidera, którą
utrzymywali nieprzerwanie od
4 miesięcy. Potknięcie rywala
wykorzystały Vibovit, który po
ograniu PTK DB Schenker znalazł się na czele tabeli oraz Team
Stalmet, który pokonał Olympiakos i mając w perspektywie
do rozegrania jedno spotkanie
więcej, będzie się liczył w grze o
mistrzostwo.

Maksimum emocji
i wygrana po karnych

Akademia Piłki Nożnej
z Knurowa wygrała turniej
halowy „Zaborze Cup 2014”
w Zabrzu. W rozgry wkach
uczestniczyły zespoły złożone
z zawodników urodzonych w
roku 2002 (i młodsi), a rywalem naszej drużyny w spotkaniu finałowym była Gwiazda
Ruda Śląska. Zarówno w tym
meczu, jak i całym turnieju,
emocji nie brakowało, a finał
zakończony rzutami karnymi
był kapitalnym podsumowaniem kilkugodzinnej rywalizacji młodych piłkarzy. Rzuty
karne zostały zarządzone po
tym, jak w regulaminowym
czasie gry żadna z drużyn nie
zdołała strzelić gola. I jak się
później okazało, to właśnie
knurowianie poradzili sobie
ze stresem i wykazali większe
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PROGRAM 16. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 17 LUTY):
Sośnicowice – Team Stalmet (18.00), ZZ Kadra – Olympiakos
Gierałtowice (18.50), PTK DB Schenker – Nacynianka (19.40),
TKKF Mistral Intermarche – Concordia Oldboje (20.30), Tritech
Big-Bud – IPA Knurów (21.20).

umiejętności piłkarskie sięgając po turniejowe zwycięstwo.
Nim „Akademia” trafiła
do finału, w grupie pokonała
6:0 MKS II Zaborze (bramki:
Pawlik 3, Kowalik, Wróbel,
Sadowski), 3:2 Gwiazdę Ruda
Śląska (Kowalik 2, M. Jasiński)
i bezbramkowo zremisowała
ze Sprintem Katowice oraz
ROW-em Rybnik.
Osiem punktów gwarantowało młodym knurowianom
awans do półfinałów z pierwszego miejsca. Tam rywalem
„akademików” był MKS Żory,
a jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił kapitan APN-u
– Jakub Wróbel, który później
w ybrany został najlepszym
zawodnikiem turnieju.
O finale było już wyżej,
ale dodajmy, że podopieczni

Dawida Dybcio wygrali 7:6
po celnych strzałach z rzutów
karnych Wróbla, Burligi, Wiszniowskiego, W. Jasińskiego,
Pawlika, Szwagrzyka, M. Jasińskiego (nasz bramkarz Dominik
Szwagrzyk obronił dwa karne).
Końcowa k lasy f i k acja:
1. APN Knurów, 2. Gwiazda
Ruda Śląska, 3. MKS Żory,
4. MKS Zaborze I, 5. Sprint
Katowice, 6. Śląsk Wrocław,
7. Tarnowiczanka Tarnowskie
Góry, 8. ROW Rybnik, 9. Śląsk
Św ię toch łow ic e , 10. M K S
Zaborze II.
Bar w Akademii Piłk i
Nożnej bronili: Szwagrzyk,
Szymajda, Wiszniowski, Burliga, Pawlik, Kowalik, Szaruga, W. Jasiński, M. Jasiński,
Biegański, Sadowski, Wróbel.
PiSk

Foto: Waldemar Jachimowski

Młodzieżowa liga piłki nożnej halowej
Fragment meczu Komart
- Przychodnia Prognostic

Przychodnia pokonana

W sobotnie przedpołudnie rozgrywki Młodzieżowej
Ligi Piłki Nożnej osiągnęły
półmetek. Liderem pozostaje
zespół Przychodni Prognostic, ale w meczu na szczycie
uległ on swojemu najgroźniejszemu kon ku rentow i,
druży nie Komar tu. Już w
drugiej minucie tego spotkania pięknym strzałem z rzutu
wolnego popisał się Hubert

Młynarski, a wynik spotkania
ustalił równie efektownym
strzałem Mateusz Bogumiło.
Na godzinę Komart stał się
nawet liderem rozgr y wek
pokonując w swoim drugim
meczu LKS Gierałtowice, ale
jego wynik poprawiła potem
Prz ychod nia w racając na
czoło tabeli.
Po s z e ś ć p u n k t ów w
dwóch meczach zdobyły ze-
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społy Tempa Paniówki i Tritechu Junior G-5. Obydwa
zespoły w pokonanym polu
zostawiły Concordię 99, która
z pozycji wicelidera spadła o
trzy lokaty. W meczu Concordii z Tritechem piłkarze
obu zespołów wykonywali po
trzy przedłużane rzuty karne,
ale tylko jeden z nich znalazł
drogę do bramki.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 7. KOLEJKI Z 8.02.2014
FC Roma – Tempo Paniówki 2:5 (1:1)
1:0 Jeremiasz Mirga 5’, 1:1 J. Nowak 13’, 1:2 D. Jóźwik 19’, 1:3 D. Jóźwik 22’, 1:4 J. Nowak 24’,
1:5 P. Brosz 29’, 2:5 Jeremiasz Mirga 30’.
Komart 98/99 - Przychodnia Prognostic 2:0 (1:0)
1:0 H. Młynarski 2’, 2:0 M. Bogumiło 26’.
żółte kartki: H. Młynarski, M. Nowakowski, M. Nowosielski (Komart 98/99), D. Bartoszewicz
(Przychodnia Prognostic).
Tempo Paniówki - Concordia 99 4:1 (2:0)
1:0 D. Długaj 3’, 2:0 J. Nowak 5’, 3:0 D. Jóźwik 19’, 3:1 K. Wesoły 24’, 4:1 J. Nowak 27’.
żółta kartka: K. Wesoły (Concordia 99), czerwona kartka: D. Jasiński (Concordia 99).
LKS Gierałtowice - Komart 98/99 0:5 (0:3)
0:1 H. Młynarski 3’, 0:2 B. Czopek 7’, 0:3 B. Czopek 12’, 0:4 P. Rostkowski 17’, 0:5 M. Bogumiło 29’.
Unia Książenice – Tritech Junior G-5 0:5 (0:1)
0:1 P. Grzybek 1’, 0:2 W. Barnik 16’, 0:3 P. Grzybek 21’, 0:4 K. Stencel 22’, 0:5 P. Grzybek 23’.
żółta kartka: M. Woźniok (Unia Książenice)
Przychodnia Prognostic – LKS Gierałtowice 6:0 (2:0)
1:0 D. Bartoszewicz 2’, 2:0 M. Cybulski 15’, 3:0 M. Bociański 16’, 4:0 R. Jachimowski 22’, 5:0 K.
Herych 25’, 6:0 M. Bociański 27’.
żółte kartki: K. Herych (Przychodnia Prognostic), S. Szulc (LKS Gierałtowice)
Concordia 99 – Tritech Junior G-5 1:3 (0:1)
0:1 A. Wilim 4’, 0:2 P. Rubak 23’, 1:2 K. Mucharski 27’, 1:3 K. Stencek 29’k.
żółte kartki: M. Wrażeń, G. Suchanek (Concordia 99), M. Bodys, P. Grzybek (Tritech Junior G-5),
czerwona kartka: S. Pawlik (Concordia 99).
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Przychodnia Prognostic
Komart 98/99
Tritech Junior G-5
Tempo Paniówki
Concordia 99
FC Roma
Jedność Przyszowice
MG-1
LKS Gierałtowice
Unia Książenice
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40-7
29-8
26-16
34-15
24-20
24-44
12-20
17-18
16-51
10-32

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI STRZELCÓW:
Krzysztof Wesoły
Concordia 99
Wojciech Barnik
Tritech Junior G-5
Damian Długaj
Tempo Paniówki
Jan Mirga
FC Roma
Kamil Herych
Przychodnia Prognostic
Mateusz Cybulski
Przychodnia Prognostic
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PROGRAM 8 KOLEJKI
(NIEDZIELA, 16.02.2014):
Przychodnia Prognostic –
FC Roma (9.0 0), Tr itec h
Junior G-5 – MG -1 (9.40),
Kom art 98/99 – Tempo Paniówki (10.20), LKS Gierałtowice – FC Roma (11.00),
Tritech Junior G-5 – Tempo
Paniówki (11.40), Jedność
Przyszowice – Unia Książenice (12.20), Komart 98/99
– C o n c o r di a 9 9 (13 .0 0),
Jedność Przyszowice – LKS
Gierałtowice (13.40).
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KNURÓW, WISŁA

Cóż za kulig... na kółkach

Wyjazd okazał się „zimowym”
tylko z nazwy. W rzeczywistości w
Wiśle panowała piękna, słoneczna,
wręcz wiosenna, pogoda.
- Nastawialiśmy się na śnieg,
jednak jego brak wcale nam nie

przeszkodził – przekonuje Marian
Gruszka, prezes POAK w Knurowie.
– Wszyscy bawili się wyśmienicie.
Trudno się dziwić. Półtoragodzinny „kulig” po okolicy wszystkim
przypadłby do gustu. A już na pewno – i

to dosłownie – smak pieczeni z rożna
przy bacówce na Kubalonce. W tle
przygrywająca góralska kapela – każdy
by się skusił do zabawy. Knurowian i
kobiórzan nie trzeba było długo prosić.
Dziewiąta edycja górskiej wy-

pr aw y ud a ł a się
z na kom ic ie . K s .
Andrzej Wieczorek,
proboszcz parafii
świętych Cyryla i
Metodego, oraz prezes Marian Gruszka
docenili tych, którzy przyczyniają
się do tej udanej imprezy. Szczególne
podziękowania, poparte symboliczną
pamiątką, złożyli Witoldowi Szozdzie,
nadleśniczemu z Nadleśnictwa Wisła.

- Pan Witold od samego początku
całym sercem angażuje się w organizację naszych zimowych wypraw
– tłumaczy prezes Gruszka.

/bw/

Foto: Archiwum POAK w Knurowie

Malownicze widoki, rożno przy bacówce i kulig... na kółkach
– to, choć nie tylko, zapamiętają uczestnicy wyprawy w góry
zorganizowanej przez Parafialne Odziały Akcji Katolickiej
z Knurowa i Kobióra

Zimowa wyprawa bez śniegu? Żaden problem – knurowianie i kobiórzanie i bez niego bawili się znakomicie

OTYLIADA 2014

Kto chętny na nocny maraton w basenie
Półtorej setki knurowian przymierza
się do udziału w Ogólnopolskim
Nocnym Maratonie Pływackim
Otyliada 2014. Impreza pod
patronatem mistrzyni olimpijskiej
Otylii Jędrzejczak w nocy
z 1 na 2 marca w aQuaRelaksie

Otyliada śmiało pretenduje do
miana największej imprezy pływackiej w Polsce. Jej celem jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu
mającej wpływ na prawidłowy rozwój
człowieka, jego kondycję i samopoczucie. Adresatami są osoby, które nie
uprawiają pływania wyczynowo.
Do poniedziałku zgłosiły się
32 miasta, m.in. Szczecin, Olsztyn,
Białystok, Łańcut, Warszawa, Żary.
Województwo śląskie reprezentować
będzie co najmniej osiem miejscowości, wśród nich Knurów. To
będzie mocna ekipa - w rolę przedstawicieli miasta wcielą się Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sekcja
Pływacka Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej i Oddział Miejski
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
- Wedle naszych szacunków w
Otyliadzie w aQuaRelaksie weźmie
udział około 150 osób – mówi Krzysztof Stolarek, dyrektor MOSiR-u w
Knurowie. – Wśród nich będzie 30
ratowników wodnych i prawie 60 osób
związanych z sekcją pływacką – zawodników, instruktorów i... rodziców.
Wręcz chórem do maratonu
zgłosili się uczestnicy kursu na młodszego ratownika, zorganizowanego
przez knurowski WOPR.
Przyjazd do Knurowa zapowiedzieli też niepełnosprawni z Gliwic i
Rybnika, a także niewidomi i słabowidzący knurowianie reprezentanci
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Koła TRION przy Oddziale PTTK
Ziemi Gliwickiej, pod przewodnictwem prezesa Adama Wali.
- Chęć udziału zgłosili również
ratownicy z zaprzyjaźnionego oddziału WOPR w Rybniku. Przyjadą
silną drużyną pod przewodnictwem
prezesa Sławomira Walento – informuje Jerzy Pach, wieloletni prezes
knurowskiego OM WOPR.
Prezes Pach, któr y wchodzi
w skład Zarządu Wojewódzkiego
WOPR w Katowicach, koordynuje
akcję w województwie.
- Co czwarte zgłoszone miasto
Otyliady to ośrodek z naszego regionu
– zauważa Jerzy Pach. – To niezbity
dowód efektu naszych starań i zachęt
do promowania pływania i ratownictwa wodnego.
Zapisy internetowe skończyły się
w poniedziałek (106 osób zgłosiło się tą
drogą w Knurowie). Ale to nie zamyka
drogi do udziału w Ogólnopolskim
Nocnym Maratonie. Zgłoszenia są nadal przyjmowane drogą „tradycyjną”

– w kasach MOSiR-u w Szczygłowicach
(hala sportowa, ul. Górnicza 2) i Knurowie (aQuaRelax, ul. Szpitalna 23).
Trzeba podać swoje personalia, numer
PESEL i opłacić wpisowe (10 zł).
Ostatnia szansa nadarzy się w
dniu zawodów, ale w yłącznie w
aQuaRelaksie.
Maraton rozpocznie się 1 marca o
godz. 18 we wszystkich zgłoszonych
do udziału pływalniach. Zakończy
nazajutrz o godz. 6 rano.
Jednocześnie na jednym torze
będzie mogło przebywać do 6 pływaków. Uczestnicy będą pływać wg
ustalonego harmonogramu. Zliczany będzie dystans i czas. Wszyscy
otrzymają certyfikat uczestnictwa.
Specjalnymi nagrodami zostaną
uhonorowani pływacy, którzy osiągnęli najdłuższy dystans, najstarsi,
najmłodsi i najliczniejsze rodziny.
- Maraton nie ma na celu bicia
rekordów, lecz miłe, sportowe spędzenie
czasu w rodzinnej atmosferze – zastrzegają organizatorzy ze Stowarzyszenia
Osiedlowego „Podlas” w Myszkowie.
Patronami honorowymi są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Śląskie, WOPR i Muzeum
Sportu i Turystyki.

Dla Przeglądu

Jerzy Pach, członek Zarządu Wojewódzkiego WOPR w
Katowicach, wieloletni prezes Oddziału Miejskiego WOPR
w Knurowie: - Udział w Otyliadzie to doskonały sposób na
promowanie pływania. Zarówno jako sposobu na spędzanie
wolnego czasu, jak i dla zbudowania bądź zachowania świetnej kondycji i formy. Nie ukrywamy, że jako WOPR będziemy
bacznie przyglądać się uczestnikom tej ciekawej imprezy. Z
pewnością znajdą się wśród nich pływackie i ratownicze talenty. Dobrze byłoby je wyłuskać i – jako te sportowe diamenty – odpowiednio
szlifować. Z pożytkiem dla wszystkich – sportowców, polskiego pływactwa,
Not. bw
a także ratownictwa wodnego.

Bogusław Wilk

Interesuje cię ratownictwo wodne,
chcesz podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje – skontaktuj
się z OM WOPR w Knurowie, tel.
32 236 96 96.

Dla Przeglądu

Krzysztof Stolarek, dyrektor MOSiR-u w Knurowie: - W
najbliższym czasie zostanie opracowany szczegółowy harmonogram pływania podczas Otyliady. Część godzin będzie
zarezerwowana dla grup zorganizowanych. Osoby prywatne
również poznają godziny, w których będą mogły wystartować.
Harmonogram i reszta uwag organizacyjnych będą zamieszczone na odrębnych plakatach, stronie internetowej MOSiR
oraz w lokalnych mediach. Serdecznie zapraszam do ich śledzenia. Oczywiście jeszcze bardziej do uczestnictwa w Nocnym Maratonie,
a także dopingowania ambitnych pływaków.
Not. bw
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